
Табела 5.2 Спецификација предмета 

Студијски програм: ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА (ССС 1. ниво) 

Назив предмета: Процена штете, премије и осигурање 

Наставник:  

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Циљ предмета представља оспособљавање студента за развој основних осигуравајућих 

производа, дефинисање потреба за осигурањем и изналажење најефикаснијих начина за 

економску заштиту због оштећења или уништења ствари, здравља  и живота људи, услед 

стихијских догађаја и несрећних случајева. 

Исход предмета  

Оспособљеност студента да утврди потребу за осигуравајућом заштитом за предузећа и 

физичка лица, да препозна ризик и опасност која прети стварима и људима, те да пројектује 

најповољнији модел осигурања за различите врсте имовине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод у осигурање, историја осигурања, дефиниција осигурања, функционисање осигурања, 

техничка основа осигурања, економски значај осигурања. Подела осигурања: неживотна 

осигурања, животна осигурања, реосигурање и саосигурање. Субјекти осигурања: осигуравач, 

осигураник, корисник осигурања, уговарач осигурања, заступници осигурања и посредници 

осигурања. Организациони облици осигурања: акционарско друштво за осигурање, друштво за 

узајамно осигурање, удружење осигуравача, пулови за осигурање и реосигурање. Основни 

елементи осигурања: предмет осигурања, осигурана опасност, сума осигурања, премија 

осигурања, осигурани случај, технички резултат, франшиза, бонус и малус. Економика 

осигурања: приходи, расходи, ликвидност, рентабилност, економичност.Реосигурање, 

саосигурање. Процена и ликвидација штета.. 

Практична настава: 

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. Лабораторијске вежбе,практично извођење у 

складу са предавањима 

Литература  

1. Др Веселин Авдаловић, др Борис Маровић, Осигурање и теорија ризика, ЦАМ Нови Сад и 

Београдска банкарска академија, Београд, 2006 

2. Проф. др Небојша Жарковић, Економика осигурања, Универзитет Сингидуним, Београд, 

2008. 

3. Станиша Авдаловић, Ђорђе Ћос.ић, Веселин Авдаловић, Основе осигурања са 

управљањем ризика, Факултет техничких наука у Новом Саду. 

Број часова активне 

наставе 
Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања и аудиторне вежбе изводе се у учионици, док се показне вежбе изводе на терену. 

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   

 


