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Циљ предмета 

Основни циљ предмета је упознавање студената са основном економским, техничко-организационим и правним 
аспектима осигурања, разним видовима животних и неживотних осигурања, али и са осигурањем животне 
средине, као новог вида осигурања. Циљ предмета је да студенти усвоје основна знања која се тичу базичних 
докумената у осигурању, као и да се детаљније упознају са основним ризицима који су предмет осигурања и 
базичним елементима управљања ризицима у осигурањуживотнесредине, укључујући идентификацију ризика, 
процену ризика, алии најважнијим правилима управљања ризицима који су предмет осигурања, 

каоидасестуденти упознају са степеном развоја тржишта осигурања у Србији, земљама у транзицији и другим 
економски развијеним земљама. 
Исход предмета  
Савладавањем програма овог предмета студенти ће бити оспособљени: да схвате суштину концепта и кључне 
аспекте осигурања-економске, правне и организационо-техничке; да идентификују поједине врсте ризика у 
случајевима који су предмет осигурања; да самостално воде послове осигурања кључнихмедијаживотнесредине, 

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 и подела осигурања. Основни принципи осигурања. Осигурањеживотнесредине. Тржишта осигурања. 

Субјекти осигурања. Основни елементи осигурања. Правне претпоставке осигурања. Ризик. Управљање 
ризиком. Управљањеризицимауживотнојсредини. Неживотна осигурања. Животна осигурања. Кредитна 
осигурања. Рентно осигурање. Саосигурање. Реосигурање. Остварење осигураног случаја. 

Практична настава 
Радионице са тематском обрадом појединих ризика осигурања у животној средини. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2(30) 

 

Вежбе: 1 (15) Други облици наставе: СИР: 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиовизуелне вежбе, један колоквијум, писмени и усмени испит. Анализа кључних докумената 
којима се регулишу најзначајнија питања заштите животне средине. Практичан рад у виду израде еколошко-

правног документа. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 20 

практични рад 30 усмени испит 20 

колоквијум 10   
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