
Студијски програм :Финансије и бизнис 

Назив предмета: Пословање осигуравајућих друштава 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Није истакнут 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета јесте: упознавање студената са пословањем осигуравајућих друштава, основном 
економским, техничко-организационим и правним аспектима осигурања, као и разним видовима животних и 
неживотних осигурања; стицање основних знања која се тичу: докумената у осигурању, основних ризика који 
су предмет осигурања и базичних елемената управљања ризицима у осигурањз, развоја тржишта осигурања у 
Србији, земљама у транзицији и економски развијеним земљама. 

Исход предмета  

Савладавањем програма овог предмета студенти ће бити оспособљени: да схвате начин пословања 
осигуравајућих друштава и концепте осигурања, да схвате кључне аспекте осигурања - економске, правне и 
организационо-техничке; да идентификују поједине врсте ризика у случајевима који су предмет осигурања; да 
самостално воде послове осигурања, као и да се квалификовано укључе у рад у осигуравајућим компанијама и 
посредничким и заступничким предузећима за осигурање  која се јављају у форми брокера осигурања..  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, елементи и функција осигурања. Ризик, премија осигурања. Осигурани случај, лица у осигурању. 
Документа у осигурању. Извори права осигурања. Врсте осигурања. Осигурање имовине, осигурање лица. 
Саосигурање и реосигурање. Осигурање пољопривреде. Осигурање од одговорности. Осигурање 
аутоодговорности. Осигурање живота. Здравствено и пензионо осигурање. Утврђивање тарифа у имовинском 
осигурању и у осигурању лица. Банкарско осигурање. Социјално осигурање. Организација пословања 
осигуравајућих друштава (маркетинг, продајни канали и др).  

Практична настава: Вежбе 

Вежбе прате методске јединице које се обрађују на предавањима.  
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Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе ex cathedra 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


