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Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Заштита од пожара 

Назив предмета: ЗАШТИТА И ОСИГУРАЊЕ 

Наставник/наставници: мр Биљана Николић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

– 

Циљ предмета 

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

и личне сигурности. 

Исход предмета  

Поседовање знања о елементима и врстама осигурања и о економским принципима осигурања у области 

заштите. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

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: индустрије, 

пољопривреде, моторних возила, транспорта, од пожара и других опасности, кредита. Осигурана лица. 

Осигурање и заштита животне средине. Загађивање животне средине. Кредибилитет животне средине. 

Оптерећење животне средине. Деградација животне средине. Правна регулатива. Обавезе послодавца. 

Одговорност за штету. 

Практична настава 

Разрада актуелних тема везаних за примену прописа из области заштите животне средине и осигурања, 

обрада и анализа примера из праксе. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије са студентима, израда и јавна одбрана семинарских радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава – усмени испит 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 30   

 


