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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ОСИГУРАЊЕ 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 

Веселин Авдаловић, Евица Петровић, Јелена Станковић (2016). Ризик и осигурање. Економски 

факултет Универзитета у Нишу, Ниш. 

 

ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (50 ПИТАЊА): 

1. Дефинисати ризик. 

2. Навести и укратко дефинисати функције осигурања. 

3. Навести и укратко објаснити карактеристике које ризик мора да има како би се третирао 

као осигурљив. 

4. Навести и укратко објаснити осигурљиве ризике. 

5. Навести и укратко објаснити неосигурљиве ризике. 

6. Навести и објаснити ризике са којима се осигуравајуће компаније суочавају у свом 

пословању.  

7. Навести елементе осигурања. 

8. Дефинисати предмет осигурања.  

9. Дефинисати осигурани случај. 

10. Дефинисати премију осигурања. 

11. Дефинисати и приказати структуру премијске стопе. 

12. Навести и укратко објаснити методе утврђивања премијских стопа у неживотном 

осигурању. 
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13. Навести и укратко објаснити методе групног тарифирања у неживотном осигурању. 

14. Представити формулом утврђивање премијске стопе методом нето премије. 

15. Навести и укратко објаснити методе индивидуалног тарифирања у неживотном осигурању. 

16. Објаснити основни принцип на коме почивају традиционални модели обрачуна премије 

осигурања. 

17. Објаснити принципе по којима функционишу финансијски модели обрачуна премије 

осигурања. 

18. Дефинисати накнаде из осигурања (са различитих аспеката). 

19. Дефинисати суму осигурања. 

20. Дефинисати осигурану суму. 

21. Навести детерминанте накнаде код имовинских осигурања. 

22. Дефинисати најпознатије индивидуалне корективне факторе висине премије. 

23. Дефинисати франшизу у осигурању.  

24. Дефинисати субјекте осигурања. 

25. Дефинисати осигуравача.  

26. Навести законске облике организовања осигуравајућих компанија. 

27. Навести карактеристике организовања осигуравајућих компанија у форми акционарских 

друштава  

28. Дефинисати посреднике у осигурању. 

29. Дефинисати заступнике у осигурању. 

30. Дефинисати осигураника. 

31. Дефинисати уговарача осигурања. 

32. Обавезни елементи полисе осигурања. 

33. На кога може да гласи полиса осигурања? 

34. Лист покрића. 

35. Основне карактеристике уговора о осигурању. 

36. Битни елементи уговора о осигурању. 



37. Време закључења уговора о осигурању. 

38. Које су обавезе осигураника или уговарача осигурања према времену извршења уговора о 

осигурању? 

39. Које су обавезе осигуравача према времену извршења уговора о осигурању? 

40. Подела осигурања. 

41. Навести основне карактеристике имовинских осигурања 

42. Навести и дефинисати основна начела код осигурања имовине 

43. Од чега зависи висина накнаде из осигурања имовине? 

44. Надосигурање 

45. Подосигурање 

46. Вишеструко и двоструко осигурање 

47. Који су начини уговарања висине покрића код осигурања имовине? 

48. У којим случајевима је ништаван уговор о осигурању имовине? 

49. Подела и врсте штета. 

50. Навести фазе поступка утврђивања и процене штета у осигурању. 


