Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: ОСИГУРАЊЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Слободан Д. Словић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Главни циљ предмета је да студентима пружи, пре свега, знања у вези са ризицима, премијом, осигураним
случајем и накнадом, као основним елементима осигурања. Након разумевања и овладавања основним
елементима осигурања студенти ће моћи да се упознају са карактеристикама различитих врста осигурања
и биће им презентиране компаративне анализе развијености ове области по регионима. Искуства земаља
које имају развијене системе осигурања могу пуно помоћи у креирању адекватног домаћег осигурања.
Исход предмета
Савладавањем градива овог предмета будући дипломирани економисти моћи ће успешно да обављају
сложене послове у осигуравајућим организацијама, пензијским и здравственим фондовима као и другим
финансијским институцијама
Садржај предмета
Историја осигурања у свету. Развој осигурања код нас. Појам осигурања. Улога и значај осигурања.
Техничка организација осигурања. Ризик. Управљање ризиком. Премија осигурања. Осигурани случај.
Накнада из осигурања. Лица у праву осигурања. Документа у осигурању. Акционарско друштво и
друштво за узајамно осигурање. Подела осигурања према природи ризика и према начину настанка.
Осигурање имовине. Осигурање живота и осигурање од последица несрећног случаја. Подела осигурања
према начину организовања и према броју осигураника. Реосигурање и саосигурање. Осигуравајуће
компаније као
институционални инвеститори. Пласман средстава осигуравајућих компанија. Осигуравајуће компаније
код нас. Маркетинг у осигурању. Детерминанте понуде и тражње осигурања. Савремене тенденције
развоја осигурања у свету. Делатност осигурања на јединственом тржишту ЕУ. Појам и врсте социјалног
осигурања. Пензијско и здравствено осигурање
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, анализа проблема из праксе, дискусије, презентације, семинарски радови, тестови итд.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
15
писмени испит
практична настава
усмени испт
55
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
15
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за
више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета
представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем
(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

