
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Осигурање 

Наставник/наставници: Ђурић И. Злата, Станчић П. Владимир 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу Финансије, 

банкарство и осигурање, изборни на модулима Туризам и хотелијерство и Рачуноводство, ревизија и 

пословне финансије 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студената са појмом и класификацијом ризика као и фазама и стратегијама управљања 

ризиком. Стицање знања о економским, техничким и правним аспектима осигурања, учесницима на 

тржишту осигурања и регулацији осигурања у Србији и у свету. Изучавање активности осигуравајућих 

компанија у оквиру основне делатности осигурања, инвестиционе делатности и послова повезаних са 

делатношћу осигурања, укључујући и шири концепт осигурања кроз саосигурање и реосигурање. 

Упознавање са механизмом функционисања тржишта осигурања и савременим тенденцијама развоја 

осигурања у Србији и свету. 

Исход предмета  

Савладавањем програма наставног предмета, студенти ће стећи способности да: 

 препознају карактериситке ризике и одреде стратегију за управљање истим 

 разумеју функционисање сектора осигурања, као једног од кључних елемента финансијског система 

 разумеју одлике и различитости делатности животних и неживотних осигуравача 

 препознају основне детерминанте понуде и тражње за услугама осигурања, као и утицај који 

развијеност тржишта осигурања има на националну економију и економски раст 

 разумеју неопходност формирања фондова у осигурању и активног приступа њиховом управљању, 

као и њиховог пласмана на тржишта новца и капитала 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција, детерминанте и класификација ризика, стратегије управљања ризиком, појам, елементи и 

карактеристике осигурања, правне основе осигурања, субјекти и документа у осигурању, критеријуми и 

класификација осигурања, основне карактеристике животних и неживотних осигурања, механизми 

тржишта осигурања, саосигурање и реосигурање, резерве и фондови осигурања, захтеви солвентности у 

осигурању, инвестициона делатност 

 

Практична настава  

Вежбе, израда семинарских радова, студије случаја 

Литература 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 5   

  


