
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ФИНАНСИЈСКА И АКТУАРСКА МАТЕМАТИКА 

Наставник/наставници: мр Весна Симовић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: – 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним категоријама финансијске и актуарске математике. Од студената се 

очекује овладавање њима до нивоа решавања са свим конкретним практичним проблемима. 

Исход предмета 

Један од основних исхода је да студенти стекну разумевање математичких операција у примењеној 

економији. Поцебан акценат је стављен на разумевање економских апликација: утврђивање ефикасности 

инвестиција, актуарске основе формирања тарифа у осигурању и моделима интересног рачуна. Жељени 

исход је разумевање оперативних модела обрачуна у финансијама и осигурању од стране студената.  Идеја 

је да студенти стекну базично разумевање за решавање конкретних практичних проблема у финансијској 

и актуарској математици.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Прост интересни рачун. Израчунавање интереса. 2. Ломбардни рачун. Текући рачун. Обрачун 

потрошачких кредита. 3. Есконтовање меница. Арбитража девиза. 4. Сложени интересни рачун. Фактор 

акумулације. Дисконтни фактор. 5. Рачун улога. Фактор актуализације. 6. Амортизација зајмова. 7. 

Актуарство – Принципи функционисања осигурања. Задаци и елементи техничке организације осигурања. 

8. Карактеристике и врсте осигурања лица. Техничке основе осигурања лица. 9. Смртност као рачунски 

основ осигурања живота. Таблице смртности. 10. Обрачун тарифа за поједине различите врсте осигурања 

живота. 11. Утврђивање тарифа у осигурању ренте. 12. Утврђивање тарифа у осигурању капитала. 13. 

Обрачун тарифа у осигурању живота. 14. Осигурање на два живота. 

Практична настава 

Вежбе и практична настава прате предавања, тако да се решавају задаци из следећих области: Прост 

интересни рачун, Текући рачун, Обрачун потрошачких кредита, Есконтовање меница, Сложени 

интересни рачун. Фактор акумулације, Дисконтни фактор, Рачун улога, Фактор актуализације, 

Амортизација зајмова, Техничке основе осигурања лица, Таблице смртности, Обрачун тарифа за 

различите врсте осигурања живота, Утврђивање тарифа у осигурању ренте и капитала, Осигурање на два 

живота. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Фронтални рад, дијалошка метода, учење путем решавања проблема, студије случаја и самостални 

истраживачки рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


