
 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВО ОСИГУРАЊА 

 

1. Појам и дефиниција осигурања 

2. Техничка организација осигурања 

3. Извори права осигурања 

4. Подела осигурања према  предмету осигурања: осигурање имовине и осигурање 

лица 

5. Подела осигурања по начину настанка: добровољно и обавезно осигурање  

6. Подела осигурања према начину изравнавања ризика: саосигурање и 

реосигурање 

7. Подела осигурања по начину организовања: премијско и узајамно осигурање 

8. Особине транспортних осигурања 

9. Индивидуално и колективно осигурање 

10. Ризик – појам, подела и елементи 

11. Сума осигурања 

12. Премија осигурања 

13. Елементи премије и начело дељивости премије 

14. Осигурани случај 

15. Акционарско друштво за осигурање 

16. Оснивање акционарског друштва за осигурање 

17. Органи акционарског друштва за осигурање 

18. Надзор друштава за осигурање 

19. Престанак друштава за осигурање 

20. Друштво за узајамно осигурање 

21. Осигураник 

22. Заступници осигурања 

23. Посредници у осигурању 

24. Закључивање уговора о осигурању 

25. Полиса осигурања  

26. Врсте полиса 

27. Врсте осигурања с обзиром на  време трајања осигурања 

28. Прећутно продужење уговора о осигурању 

29. Обавезе осигурача у моменту закључења уговора о осигурању 

30. Обавезе осигурача у току трајања осигурања и кад наступи осигурани случај 

31. Обавезе осигураника у моменту закључења уговора о осигурању 

32. Обавезе осигураника у току трајања осигурања  

33. Обавезе осигураника кад наступи осигурани случај 

34. Осигурање за туђ рачун 

35. Раскид уговора о осигурању због неплаћања премије 

36. Однос осигурања и грађанске одговорности – кумулирање права 

37. Застарелост права из осигурања 

38. Губитак права из осигурања 

39. Појам и особине имовинских осигурања 

40. Начело обештећења 



41. Интерес осигурања 

42. Накнада из осигурања – појам и елементи за одређивање 

43. Облик и обим накнаде из осигурања 

44. Надосигурање 

45. Подосигурање 

46. Вишеструко и двоструко осигурање 

47. Пренос уговора о осигурању на прибавиоца осигуране ствари 

48. Суброгација (услови) 

49. Одступање од суброгације 

50. Место осигурања од одговорности у систему осигурања  

51. Разлози за  прихватање осигурања од одговорности 

52. Осигурани случај код осигурања од одговорности 

53. Клаузула о вођењу спора код осигурања од одговорности 

54. Клаузула о забрани поравнања и забрани признања одговорности код 

осигурања од одговорности 

55. Директна тужба 

56. Обавезно осигурање од ауто-одговорности – извори и својства 

57. Обавеза закључења уговора о осигурању ауто-одговорности 

58. Лица чија је одговорност покривена обавезним осигурањем 

59. “Треће лице” код осигурања од ауто-одговорности  

60. Осигурани предмет код осигурања ауто-одговорности– појам моторног возила 

61. Штете покривене осигурањем у осигурању ауто-одговорности 

62. Штете искључене из осигурања ауто-одговорности 

63. Обим обавезе осигурача код осигурања ауто-одговорности 

64. Гарантни фонд 

65. Систем међународне карте осигурања 

66. Осигурање лица – појам и подела 

67. Осигурано лице 

68. Осигурање живота – појам и подела 

69. Ризици искључени из осигурања живота 

70. Права осигураника из математичке резерве 

71. Осигурање живота у корист трећих лица 

72. Осигурање од последица несрећног случаја – појам и правна природа 

73. Ризик, накнада и корисник код осигурања од последица несрећног случаја 

74. Обавезно осигурање од последица несрећног случаја 

75. Појам и особине реосигурања 

76. Врсте реосигурања 

77. Закључење и дејство уговора о реосигурању 

 


