
Испитна питања за предмет Осигурање  

 

 

1. Појам осигурања 

2. Настанак и место осигурања у светској привреди  

3. Посредна привредна заштита као основни задатак осигурања 

4. Непосредна заштита као основни задатак осигурања 

5. Утицај на привредни развој као додатни задатак осигурања 

6. Подршка међународним привредним односима земље као додатни задатак 

осигурања 

7. Потпора друштвеном благостању као додатни задатак осигурања 

8. Успостављање безбедности и поверења као додатни задатак осигурања 

9.  Домети и ограничења осигурања: немогућност осигурања свих ризика, 

постојање осигурљивог интереса, ограниченост на новчану вредност, 

понављање ризика 

10.  Домети и ограничења осигурања: истоврсност ризика, бројност осигураних 

ризика, израчунавање степена опасности од наступања штете, превелике и 

премале штете 

11.  Домети и ограничења осигурања: неочекиване штете, случајне штете, 

законска ограничења, ваљаност за осигурање 

12.  Схватање и природа ризика  

13.  Подела ризика, објективни и субјективни, стални и променљиви, чисти и 

шпекулативни ризици 

14.  Општи и појединачни, нерасподељиви и расподељиви, немерљиви и 

мерљиви ризици, ризици-узроци и ризици-последице 

15.  Осигурљивост ризика 

16.  Свота осигурања 

17.  Појам и састав премије осигурања 

18.  Одређивање и врсте премије 

19.  Осигурани случај 

20.  Накнада из осигурања 

21.  Задаци техничког уређења осигурања 

22.  Заједница ризика  

23.  Статистичко-математички закони и повезивање заједница ризика 

24.  Осигуравач и уговарач осигурања 

25.  Осигураник, корисник осигурања и осигурано лице  

26.  Винкулатар, заступник осигурања и посредник осигурања 

27.  Основне одреднице пословања друштва за осигурање 

28.  Имовина друштва за осигурање 

29.  Новчана средства и резерве и основни капитал друштва за осигурање 

30.  Техничке резерве 

31.  Преносна премија 

32.  Резервисане штете 

33.  Математичка резерва и резерва за учешће у добитку 

34.  Резерве за изравнање ризика и гарантна резерва 

35.  Платежност друштва за осигурање 



- 2 - 

36.  Граница платежности 

37.  Приходи, расходи и пословни учинак 

38.  Закон о осигурању и блиски списи 

39.  Закон о облигационим односима и повезани списи 

40.  Појам и врсте услова осигурања 

41.  Општи услови осигурања имовине 

42.  Услови осигурања од пожара и неких других опасности 

43.  Уговор о осигурању 

44.  Закључење уговора о осигурању 

45.  Полиса осигурања и лист покрића у закључењу уговора о осигурању 

46.  Тренутак закључења уговора о осигурању 

47.  Пријава околности од значаја за оцену ризика као осигураникова обавеза 

48.  Плаћање премије као осигураникова обавеза 

49.  Обавештавање осигуравача о изменама ризика као осигураникова обавеза 

50.  Обавештавање осигуравача о наступању осигураног случаја као 

осигураникова обавеза 

51.  Осигуравачеве обавезе 

52.  Трајање и престанак осигурања 

53.  Застарелост код уговора о осигурању 

54.  Полиса осигурања 

55.  Лист покрића 

56.  Осигурање имовине и осигурање лица 

57.  Осигурање од наведених ризика и осигурање од свих ризика 

58.  Добровољно и обавезно осигурање 

59.  Премијско и узајамно осигурање 

60.  Појединачно и заједничко осигурање, осигурање правних и физичких лица 

61.  Појам и најважнија обележја осигурања живота 

62.  Облици осигурања живота 

63.  Видови осигурања живота настали преиначењем устаљених облика 

64.  Савремени облици осигурања живота 

65.  Место добровољног пензијског осигурања у савременом пензијском 

осигурању и његове темељне одреднице 

66.  Добровољни пензијски фонд 

67.  Друштво за управљање добровољним пензијским фондовима 

68.  Уплата доприноса у добровољни пензијски фонд и повлачење прикупљених 

средстава 

69.  Неживотна осигурања 

70.  Појам осигурања од незгоде и несрећног случаја 

71.  Ваљаност за осигурање у осигурању од несрећног случаја 

72.  Осигурани случајеви и осигурана свота у осигурању од несрећног случаја 

73.  Облици осигурања од последица несрећног случаја 

74.  Добровољно здравствено осигурање 

75.  Појам, важност и обележја аутомобилског каско-осигурања 

76.  Пуно каско-осигурање 

77.  Делимично и допунско каско-осигурање 

78.  Посебности везане за каско-осигуравање моторних возила 
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79.  Појам, уговор и полиса осигурања робе у превозу 

80.  Основне превозне опасности у осигурању робе у превозу 

81.  Допунске превозне опасности и политичке опасности у осигурању робе у 

превозу 

82.  Штете у осигурању робе у превозу 

83.  Осигурање имовине од пожара и других опасности 

84.  Осигурање од лома машина 

85.  Осигурање од провалне крађе и разбојништва 

86.  Осигурање објеката у изградњи 

87.  Осигурање од лома стакла 

88.  Осигурање домаћинства 

89.  Осигурање електронских рачунара 

90.  Осигурање биљне производње 

91.  Осигурање животиња 

92.  Појам, значај и основна обележја осигурања од ауто-одговорности 

93.  Међународна становишта осигурања од ауто-одговорности 

94.  Гарантни фонд 

95.  Ценовник премија као основа обрачуна премије осигурања 

96.  Тарифни систем у осигурању имовине 

97.  Тарифа премија I за осигурање од опасности пожара и неких других 

опасности 

98.  Полазишта и значај обраде штета 

99.  Пријава штете 

100. Извиђај штете 

101. Процена штете 

102. Решавање штете 

103. Провера и коначно решавање штете и исплата накнаде из осигурања 

104. Појам и значај саосигурања 

105. Подела саосигурања 

106. Предности и недостаци саосигурања 

107. Тумачење реосигурања 

108. Најважнији појмови у реосигурању: самопридржај и највећа могућа штета 

109. Подела реосигурања са становишта просторне раздеобе ризика 

110. Подела реосигурања са становишта пријема, односно предаје ризика 

111. Подела реосигурања са становишта начина уговарања 

112. Подела реосигурања према начину реосигуравачевог учешћа у послу 

113. Пропорционална реосигурања и реосигурање сразмерног дела ризика 

114. Реосигурање вишка ризика, квотно-ексцедентно и ексцедентно-квотно 

реосигурање 

115. Непропорционална реосигурања и реосигурање вишка штета 

116. Реосигурање вишка губитка 

117. Тумачење тржишта осигурања 

118. Осигуравачи и деоничарско друштво за осигурање 

119. Друштво за узајамно осигурање 

120. Пословна удруживања осигуравача 

121. Лојд 
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122. Посредници и заступници у осигурању и посредници 

123. Заступници 

124. Предузећа за пружање других услуга у осигурању и удружења 

осигуравача 

125. Надзор над осигурањем 

 

Проф. др Небојша Жарковић 

nzarkovic@sbb.rs 

 


