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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 
програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  
смјер Финансије, банкарство и 

осигурање   
      

Назив предмета 
 
ОСИГУРАЊЕ 

Катедра којој 
предмет припада 

Катедра за финансије банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-042-6 

PE-03-1-058-6 Обавезни 6 4+2 7 
Наставник Доц. др Мирела Митрашевић 
Сарадник Наташа Тешић, Ма 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
Нема  
Циљеви изучавања предмета: 
Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и 

практичним аспектима пословања осигурања. 

Исходи учења : 
Успjешним савладавањем градива овог предмета будући дипломирани економисти моћи ће активно 

и успjешно да учествују у рjешавањима сложених задатака у вези са осигурањем у пракси. 

Садржај предмета: 
1. Упoзнaвaњe сa прoгрaмoм прeдмeтa. Истoриja oсигурaњa у свијeту.  Рaзвoj oсигурaњa кoд нaс. 

2. Пojaм oсигурaњa. Тeхничкa oргaнизaциja oсигурaњa.  

3. Ризик. Упрaвљaњe ризикoм.  

4. Прeмиja oсигурaњa.  

5. Oсигурaни случaj. Лицa у прaву oсигурaњa.  

6. Дoкумeнтa у oсигурaњу. Облици организовања осигуравајуће организације. 

7. Први колоквијум 

8. Врсте oсигурaњa. Oсигурaњe имoвинe. 

9. Oсигурaњe лица. 

10. Банкарско осигурање. 

11. Рeoсигурaњe и сaoсигурaњe. 

12. Oсигурaвajућe кoмпaниje на финансијском тржишту. Мaркeтинг у oсигурaњу.  

13. Сaврeмeнe тeндeнциje рaзвoja oсигурaњa у свијeту. Сaврeмeнe тeндeнциje рaзвoja oсигурaњa у 

региону. 

14. Пojaм и врстe сoциjaлнoг oсигурaњa. Пeнзиjскo и здрaвствeнo oсигурaњe. 

15. Други колоквијум. 

Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања: Ex chatedra предавања. Ради упознавања студената са основним теоријским поставкама 

осигурања, за сваку наставну јединицу припремљене су адекватне презентације. На крају сваке теме 

предвиђена је дискусија уз активно учешће студената. 

Вјежбе: Предвиђено је активно учешће студенатау понављању градива пређеног на предавањима. 
Литература: 
Основна литература: 

Koчовић Ј., Шулејић П., Ракоњац А.Т.2010. Осигурање, Економски факултет Београд, 

Додатна литература: 
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Rejda G.E.2007.Principles of risk management and insurance, Addison Wesley Publishing Company. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе  Домаћи задаци  Завршни испит 50 
Активност на настави 10 Семинарски  Koлоквијуми 40 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Мирела Митрашевић 
Датум овјере: 31.12.2015. 

 

 

 

 


