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Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета:  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ОСИГУРАЊУ 

Наставник: Пиљан А. Иван  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:8 

Услов: Уписан VII семестар, положен испит Осигурање, одслушан предмет и успешно реализоване 

предиспитне обавезе 

Циљ предмета:  
Овладавање студената основним појмовима о ризику, основним принципима управљања ризиком, 

као и методама мерења, процене и моделовања ризика. 

Исход предмета:  

Након положеног испита студент је оспсобљен за исправно поступање у свим фазама преузимања, 

расподеле и контроле ризика у портфолиу осигурања. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Појам ризика и појмови повезани са ризиком; Осигурљивост и величина ризика; Класификација 

ризика; Типови чистог ризика; Појам и функција управљања ризиком; Циљеви управљања ризиком; 

Процес и фазе процеса управљања ризиком; Интегрално управљање ризиком; Управљање личним 

ризиком; Предности процеса управљања ризиком; Достигнућа у управљању ризиком; Ризици у 

пословању осигуравајућих компанија; Управљање ризицима путем осигурања: Осигурање као 

метод управљања ризиком; Управљање ризиком путем расподеле ризка: Расподела ризика путем 
саосигурања и реосигурања, Самопридржај; Општа тумачења и приступи у обради штета; 

Управљање одштетним захтевима 

Практична настава: 

Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Приказ, анализа и дискусија 

примера управљања ризиком осигурања. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване 

наставе и анализа њених резултата. 

Литература  

[1]. Вујовић Р., (2009), Управљање ризицима и осигурање,Универзитет Сингидунум Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 4 

Методе извођења наставе: 
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана  видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са 

свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у слушаоницама, и то:  (1) као аудиторне, 

где се даље разрађују  поједине теме са предавања;  (2) као  дискусионе, за анализе и дискусије  

презентованих примера управљања ризиком осигурања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

активност у току предавања 20 усмени испит 50 

колоквијум-први 15   

колоквијум-други 15   

 

 


