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I - УВОД 

 
У савременом свету не постоје материјалне вредности нити лица којима не прети 

ризик од настанка економски штетних догађаја. Сведоци смо огромних економских 
штета и људских жртава које настају реализацијом ризика (урагани, тајфуни, 
тероризам, пад авиона, пожари итд.), што потенцира значај осигурања. Нема 
недодирљивих вредности, стога се све мора осигурати. Осигурање омогућује 
финансијску равнотежу, духовни мир и спокојство осигураника. 

У овом раду је обрађена тема осигурања имовине са посебним освртом на осигурање 
ненастањених станова и породичних кућа за одмор и рекреацију. За  стручну 
литературу, брошуре и прилоге, обратила сам се осигуравајућој кући „Дунав 
осигурање“, која ми је радо изашла у сусрет. 

 
 

II - УЛОГА И ЗНАЧАЈ ОСИГУРАЊА 
 
 

Сама реч осигурање означава сигурност, поверење у нешто, обезбеђење и изражава 
сврху осигурања која се, уопштено састоји од пружања неке сигурности. 

Осигурање је мултидисциплинарна наука, истовремено економска, правна и 
техничка тако да је веома тешко дати свеобухватну дефиницију осигурања. 

Са економског аспекта осигурање је такав посао на основу кога се осигурач 
обавезује да за одређени износ (у виду наплаћене премије осигурања) осигуранику 
исплати накнаду штете када наступи осигурани случај, односно да га обештети. 

Са правног аспекта осигурање проучава права и обавезе уговорених страна - 
осигурача и осигураника. 

Са техничког аспекта осигурање је математичко-статистичка категорија која се 
испољава кроз атомизирање ризика, односно његово распоређивањена мноштво 
осигураника и нивелисање на знатно нижем нивоу. 

Са аспекта појединца двострука је улога осигурања: 
1. заштита осигураника и 
2. заштита трећих лица. 
Циљ осигурања је заштита материјалног положаја осигураника, односно исплата 

накнаде лицу које је осигурало своју имовину или осигуране суме лицу чији су дух и 
тело дошли у стање при коме су му неопходна средства за његов здравствени третман у 
циљу оздрављења. 

У модерном правцу постоји тежња да се обезбеди заштита одређеном кругу лица 
која су изложена извесним ризицима (тзв. заштита трећих лица). То су лица која без 
икакве своје кривице могу претрпети штету на сопственој личности или имовини 
приликом превоза у јавном саобраћају или приликом вршења изузетно опасних 
занимања. 

Суштина осигурања се састоји у томе да пружи финансијску стабилност 
појединцима и предузећима. То се постиже исплатом накнаде онима који су претрпели 
извесне губитке, односно њиховим обештећењем. Послови који нису осигурани могу 
проузроковати  велике  губитке,  чак  довести  и  до  пропасти  фирме.  Ове  негативне 
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последице могу довести и до екстерних негативних ефеката, као што су већа 
незапосленост, лишавање потрошача производа и услуга тих фирми, смањење 
државних пореских прихода итд. Осигурање има веома важну улогу јер управо 
осигурањем од евентуалних штетних последица, које могу настати по здравње човека и 
његову имовину, обезбеђује се финансијска и друштвена сигурност у једном друштву. 

Заштита човека у једном друштву (његове личности и имовине), као и самог друштва 
у економској сфери је услов његовог опстанка и напретка тако да је сходно томе и 
настало осигурање. 

Основна функција осигурања је управо функција чувања имовине. Она се остварује 
на два начина: 

- непосредно (непосредна заштита имовине) 
- посредно (посредна заштита имовине). 
Непосредно чување имовине: 
Осигурање у ужем смислу подразумева надокнађивање штета, односно исплаћивање 

новчаних сума. Међутим, савремено осигурање се не ограничава само на 
надокнађивање штета изазваних стихијским и несрећним случајем, већ се ангажује и на 
спречавање самих догађаја који су материјално неповољни за човека. Осигурање води 
борбу са стихијским догађајима и несрећним случајевима. 

Иако непосредна заштита имовине обухвата широк скуп мера, све оне се деле на: 
- превентивне мере (превентивна функција осигурања) 
- репресивне мере (репресивна функција осигурања) 
Превентивне мере су све мере, средства и акције које се предузимају ради 

спречавања и уклањања узрока који би могли да изазову штетне догађаје, који имају за 
последицу уништење или оштећење имовине, односно смрт или инвалидитет лица. 

Људи не могу да буду равнодушни и пасивни према елементарним силама стихије и 
осталим изворима опасности које им прете, већ преузимају све што знају и чиме могу 
да се заштите (подижу бране и насипе), копају канале против поплава и бујица, граде 
објекте и куће отпорније према пожару, жемњотресу, усавршавају превозна средства). 
Једном речју, предузимају све што је доступно за заштиту човека, његове околине и 
добара које је створио. Човек може пажљивим поступцима и опрезношћу да избегне 
многе опасности и штете. Сам човек, његове навике и поступци, су чест узрок великих 
несрећа и оштећења, који се иначе не би догодили. Стога је уз све остале превентивне 
мере, пажња човека од одлучујућег значаја у борби против разних опасности и 
несрећних случајева, који односе животе и материјалне вредности. 

Репресивне мере су мере, средства и акције за супростављање насталој стихији у 
спасавању људи и имовине у већ насталом штетном догађају или несретном случају. 
Уколико су мере за спасавање њуди захваћених несрећом, локализовање штета и 
заустављање њиховог даљег ширења спроведено брзо и ефикасно, може се спречити 
велика несрећа. Попут превентивних и репресивне мере су веома различите и 
специфичне. 

Човек се у својим акцијама користи и једним и другим марама: превентивним ради 
спречавања нежељеног догађаја и репресивним, које предузима у моменту настанка 
осигураног случаја, ради његовог ограничења.  
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--------  CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU -------- 
 

http://www.maturskiradovi.net/eshop/ 
 

POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE RAD 
PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA. 

 
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:  

maturskiradovi.net@gmail.com 
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