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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-534 

Студијски програм/студијски програми : Финансије, банкарство и осигурање, Аграрна економија и 
агробизнис 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Ризици и осигурање  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Остојић Н. Синиша 
Статус предмета: обавезни смерски 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Основни циљ предмета:  
Предмет обухвата проблематику везану за карактеристике и врсте ризика и осигурања,  саосигурања, реосигурања, 
врсте реосигуравајућих институција и повезаност домицилног и међународног осигурања и реосигурања., анализу 
личних и материјалних ризика, чистих и шпекулативних ризика, методе управљања ризицима, међународну 
регулативу из области осигурања. 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање предметима из области  ризика и осигурања и оспособњавање студената за 
самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања подршке у процесима доношења 
економских одлука. 
Садржај предмета 

- Теоријска настава  
- Детерминанте и законске основе осигурања 
- Послови осигуравајућих организација 
- Детерминанте чистих, шпекулативних,личних, материјалних ризика у осигурању 
- Савремене методе управљања ризицима у осигурању 
- Карактеристике пензионо-инвалидског и здравственог осигурања 
- Карактеристике међународног транспортног осигурања 
- Карактеристике саосигурања и реосигурања 
- Анализа финансијских извештаја осигуравајућих друштава 
- Методи израчунавања преноса премије и обрачуна резервисаних штета у осигурању 
- Начин процењивања билансних и ванбилансних позиција друштва за осигурање 
- Ревизија финансијских извештаја друштва за осигурање 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
Остојић, С(2008): Ризици у осигурању, Економски факултет Суботица 
Број часова  активне наставе у 1. семестру Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
усмено предавање и графичка презентација у електронског форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и 4   

СВЕГА 70  30 
 
 


