
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРАВА 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета ПРАВО ОСИГУРАЊА  
Наставник (за предавања) Проф. др Александар Ћирић  

Проф. др Предраг Цветковић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Предраг Цветковић  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

 
 Програм предмета обухвата изучавање порекла, садржине и савременог 

развоја норми којима се уређује осигурање, а у циљу стицања научних 
способности и академских вештина, развоја креативних способности и 
овладавања специфичним практичним вештинама из области Права 
осигурања.  

 
Исход 
предмета 

 
 -стицање знања, вештине, способности и компетенције да се на основу 

процене сложености и применљивости Права осигурања, самостално 
решавају практични и теоријски проблеми и организују и остварују 
развојна и научна истраживања;   

-разумевање значаја домаћих, упоредно-националних, регионалних и 
универзалних правних извора за доношење пословних одлука и њихово 
критичко сагледавање; 

          -стицање стабилне основе за критичко размишљање и креативно и независно 
решавање практичних проблема;  
             -способност повезивањa основних знања из различитих области Права 
осигурања и доприноса његовом развоју;  
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

   Материја Права осигурања бави се општим и конкрентним правним 
питањима осигурања, где се, пре свега, убрајају: закључивање и 
карактеристике уговора о  осигурању; правни односи код уговора о 
осигурању; елементи осигурања; сигурање имовине; осигурање од 
одговорности; значај и специфичности међународног транспортног 
осигурања; осигурање робе у међународном поморском транспорту; 
осигурање робе у међународном конпненом транспорту; ликвидација 
транспортних штета у међународном осигурању; осигурање кредита; 
осигурање лица; посредовање и заступање у осигурању; реосигурање и 
саосигурање; остваривање права из осигурања; правни положај друштва за 
осигурање у праву Републике Србије. 



  
 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Креирање модела привредних уговора; симулација решавања трговинских спорова; 
анализа доступне судске и арбитражне праксе; анализа међународних докумената 
(конвенцијско право, модели закони, релевантни национални извори) и 
припремних докумената међународних извора (фр. travaux préparatoires ) .  
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
 ???  ???    ???  ??? 

Методе 
извођења 
наставе 

  
  
 Предавања  
 Вежбе  
 Консултације  
 Студије случаја  
 Семинарски радови  
 Дискусије  
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-15 писмени испит  ??? 

практична настава  0-20 усмени испит  50 
колоквијуми  0-8     
семинари  0-7     
Списак тема по недељама 
1      

Појам и значај осигурања 
   Субјекти осигурања 

 

  

2      
Врсте осигурања 
    Елементи осигурања 

 

  



3      
Правни односи из осигурања 
Појам и особине уговора о 
осигурању 
Битни елементи уговора о 
осигурању 
Правна природа уговора о 
осигурању 

 

  

4     Закључивање уговора о 
осигурању 
Полиса осигурања 
 

 
 

  

5     Права и обавезе уговорних страна 
 

  

6      
Појам и особине транспортног 
осигурања 
Развој транспортног осигурања 
Врсте транспортног осигурања 
Закључивање уговора о 
транспортном осигурању 
 

  

7     Ризици покривени транспортним 
осигурањем 
Покривене и искључене штете 
Осигурање робе у превозу 
 
 

  

8     Осигурање имовине 
 
 

  

9     Осигурање од 
одговорности 

 
 

  

10     Осигурање кредита 
Осигурање лица 

 
 
 

  

11     Реосигурање и саосигурање 
 
 

  

12      Остваривање права из осигурања 
Ликвидација транспортних штета 
у међународном осигурању 
 

  



 
 

13     Правни положај друштва за 
осигурање у праву Републике 
Србије 
 

  

14      
Презентција студентских 
радова и дискусија 

 
 

  

15     Презентција студентских 
радова и дискусија 

 
 
 

  

 


