
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Осигурување 

2. Код  

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

Летен 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник Доц. д-р Стеван Габер 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Имајќи предвид дека осигурувањето во основа е стопанска дејност, намерата на 

наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирање на 

значењето и суштината на економските, пред останатите елементи на 

осигурувањето како процес. Во таа насока, целта е поадекватно и аналитички да 

се обработат прашањата од областа на осигурувањето како микроекономска 

научна дисциплина и да им се помогне на голем број субјекти да се осигураат од 

финансиска несигурност. 

11. Содржина на предметната програма:  

Проблеми на ризикот; Управување со ризикот; Механизам на осигурувањето; 

Пазар на приватно осигурување, Регулација на пазарот на осигурување, Функции 

на осигурителите, Финансиски аспекти на осигурителните активности, Правна 

рамка, Видови на осигурувања; Соосигурување и реосигирување; Осигурување 

на имот; Осигурување на лица; Програми за социјално осигурување. 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

4 ЕКТС + 30 часа = 120 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 
настава  
(15 недели х 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 



15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 
(15 недели х 1 часа = 15 
часа) 

15 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуален проект/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Постигнат успех од 60% од колоквиуми или 

писмениот испит 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Емет Воган, 

Тереза Воган 

Основи на ризик и 

осигурување 

Академски 

печат (Превод 

на книга од 

влада) 

2009 

2.     

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Marovic, Boris i 

Avdalovic, 

Osiguranje i 

uravljanje rizikom 

Ekonomski 

fakultet, 

Subotica 

2004 

2.     

3.     

     

 

 


