
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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ДОН, 

студијски 
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2
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 40

20 усмени испит

20

10

основне струковне студије

Заштита и осигурање

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Ћорац С. СандаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Стевановић В Љиљана

Спецификација предмета за књигу предмета

Аудиторна предавања уз коришћење ппт презентације, израда практичних примера (задатака), 

израда и консултације за израду и преглед пројектног задатка

Литература

Мирко С. Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2005

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Dr Jova Miloradić, Osiguranje -  izdavač Fakultet za uslužni biznis Sremska Kamenica, 2006.god

Закон о ЗОП. 

Технички прописи о заштити од пожара и експлозија, СМЕИТС, Београд, 1996

заштита од пожара

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Поседовање  знања  о  елементима  и  врстама  осигурања  и економским принципима 

осигурања у области заштите од пожара

Пројектни задатак, као облик практичне наставе.

Стицање  општих  теоретских  знања  из области осигурања и његовог значаја у заштити 

имовине, природе и личне сигурности

Садржај предмета

Основна  обележја  осигурања:  појам,  историјат, улога  и  значај,  циљ  и  задаци.  Елементи  

осигурања:  ризик,  премија осигурања,  осигурани  случај. Извори прaва  осигурања:  закон,  

аутономно право, облигационо-правни извори. Лица у праву осигурања: осигуравач, осигураник, 

уговарач, корисник, осигурано лице, носилац стварних права, прибавилац  осигуране  ствари,  

треће  оштећено  лице,  агенти  осигурања. 

Документи  у  осигурању:  полиса  осигурања,  лист  покрића,  цертификат осигурања,  потврда  

о  закљученом  осигурању.  Врсте  осигурања:  према природи  ризика,  према  начину  

изазивања  ризика,  према  предмету осигурања, према начину настанка, према начину 

осигурања, према броју осигураника. Социјално осигурање: појам, врсте, начела, осигурана 

лица, осигуран  случај,  здравствено  осигурање,  пензионо  и  инвалидско осигурање, функција 

ризика као елемент осигурања. Осигурање имовине: осигурање  индустрије,  осигурање  

пољопривреде,  осигурање  моторних возила, осигурање  транспорта, осигурање од пожара и 

других опасности, осигурање  кредита.  Осигурана  лица:  осигурање  лица  од  последица 

несрећог  случаја,  осигурање  живота,  процена  и  ликвидација  штете, саосигурање,  

реосигурање.  Економски  принципи  у  осигурању:  сигурност, ликвидност, рентабилност.  

Осигурање и заштита од пожара и експлозија. Услови за осигурање имовине од пожара и 

експлозија. Предмет осигурања. Разврставање  и  организовање  у  одговарајућу  категорију  

угрожености  од пожара.  Правна  регулатива.  Обавезе  послодавца:  осигурање  имовине 

предузећа,  обезбеђивање  финансијских  средстава  за  осигурање  у зависности  од  

категорије  угрожености.  Сарадња  са  осигуравајућим друштвима  у  циљу  доношења  

заједничких  ставова  о  питањима унапређивања и развоја система заштите од пожара. 


