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ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КАНДИДАТА 

МИЛОВАНА ЈОВАНОВИЋА ПОД НАЗИВОМ „ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ПЛОДОВА СА ПОСЕБНИМ 

ОСВРТОМ НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ПЛОДОВА У СРБИЈИ ОД РИЗИКА ГУБИТКА ПРИХОДА“ 

 

I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 

 

1. На другој седници новог сазива Наставно-научног већа Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом 

Саду, која је одржана дана 22.10.2018. године, формирана је Комисија за оцену докторске дисертације 

кандидата Милована Јовановића. 

 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је 

изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, установе у којој је члан комисије запослен: 

- Проф. др Милан Почуча, редовни професор, грађанскоправна ужа научна област, Правни факултет за 

привреду и правосуђе, Нови сад – ментор 

- Проф. др Владимир Чоловић, научни саветник, привредноправна ужа научна област, Институт за упоредно 

право, Београд – председник комисије 

- Доц. др Предраг Мирковић, доцент, привредноправна ужа научна област, Правни факултет за привреду и 

правосуђе, Нови Сад – члан комисије 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Милован, Сретен, Јовановић 

 

2. Датум рођења, општина, Република: 30.10.1963, Љубовија, Србија 

 

3. Претходно стечено звање (датум и место одбране): Магистар, 30.11.2013, Марибор 

 

4. Научна, односно уметничка област из које је претходно стечено звање: Магистар економских наука 

 

5. Приказ стручних, научних, односно уметничких, радова (по категоријама): 

- Јовановић М., Заштита личних података и осигурање, Ревија за право осигурања бр.4, 2010. 

- Јовановић М., Осигурање имовине од свих ризика натржишту осигуранја у Србији, Ревија за право 

осигурања бр.4, 2012. 

- Јовановић М., Фронтинг осигурање и његов утицај на развој осигурања у Србији, Ревија за право осигурања 

бр 3, 2013. 

- Неки аспекти осигуранја ветроелектрана у Србији, Европска ревија за право осигуранја бр 3, 2015. 

- Јовановић М., Заштита животне средине у прехрамбеној индустрији са посебним освртом на заштиту вода, 

Право теорија и пракса бр.4-6, 2016. 

 

III НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 Осигурање усева и плодова са посебним освртом на осигурање усева и плодова у Србији од ризика губитка 

прихода 

 

IV ПРЕГЛЕД ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

Навести кратак садржај са назнаком броја страна поглавља, слика, шема, графикона и сл. 

 

1.УВОД 
2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 
    2.1. Предмет истрасживања 
    2.2. Циљеви и задаци истраживања 
    2.3. Хипотезе истраживања 
    2.4. Методе истраживања 
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    2.5. Научна и друштвена оправданост истраживања 
    2.6. Структура рада 
3. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ И ЗНАЧАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У РАЗВОЈУ ДРУШТВА 
    3.1. Историјски развој пољопривреде у римском пертиоду 
         3.1.1. Пољопривредна производња у римским провинцијама на тлу Србије 
    3.2. Развој пољопривреде у периоду средњег века 
    3.3. Развој пољопривреде у новом веку 
    3.4. Стање пољопривреде у Србији до Другог светског рата 
    3.5. Стање пољопривреде у Србији после Другог светског рата 
4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА КОД УСЕВА И ПЛОДОВА 
    4.1. Појам, елементи и врсте ризика 
    4.2. Ризик у биљној производњи 
    4.3. Управљање ризиком 
    4.4. Осигуранњер као метод управљања ризиком 
5. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ОСИГУРАЊА УСЕВА 
    5.1. Развој осигурања усева у Немачкој 
         5.1.1. Организација друштва за осигурање усева 
              5.1.1.1. Организација друштва за узајамно осигурање 
              5.1.1.2. Организација друштва за осигурање усева као јавне установе 
         5.1.2. Услови осигурања усева од града 
         5.1.3. Процена и исплата штете 
    5.2. Развој осигурања усева у Швајцарској 
         5.2.1. Организација друштва за осигурање усева 
         5.2.2. Услови осигурања усева од града 
         5.2.3. Процена и исплата штете 
    5.3. Развој осигурања усева у Француској 
         5.3.1. Организација друштва за осигурање усева и начин осигурања 
         5.3.2. Карактеристике Закона о организацији осигурања од града из 1932. 
    5.4. Развој осигурања усева у Бугарској 
         5.4.1. Организација друштва за осигурање усева 
         5.4.2. Услови осигурања усева од града 
    5.5. Развој осигурања усева у Србији 
         5.5.1. Законодавна активност на уређењу осигурањан усева 
         5.5.2. Организација друштва за осигурање усева 
              5.5.2.1. Организација друштва за осигурање до Првог светског рата 
              5.5.2.2. Организација друштва за осигурање између два светска рата 
              5.5.2.3. Организација друштва за осигуранје после Другог светског рата 
         5.5.3. Услови осигурања од града 
         5.5.4. Процена и накнада штете 
    5.6. Опште карактеристике осигурања усева од града у периоду историјског развоја 
         5.6.1. Облици осигурања усева и плодова од града 
         5.6.2. Начела осигурања усева и плодова од града 
         5.6.3. Техника осигурања усева и плодова од града 
         5.6.4. Реосигурање 
6. ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ПЛОДОВА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА И САД ДАНАС 
    6.1. Осигурање усева и плодова у ЕУ 
         6.1.1. Осигурање усева и плодова у Немачкој 
         6.1.2. Осигурање усева и плодова у Француској 
         6.1.3. Осигурање усева и плодова у Италији 
         6.1.4. Осигурање усева и плодова у Шпанији 
         6.1.5. Осигурање усева и плодова у Грчкој 
    6.2. Осигурање усева и плодова у Украјини 
    6.3. Осигурање усева и плодова у државама бивше Југославије 
         6.3.1. Осигурање усева и плодова у Црној Гори 
         6.3.2. Осигурање усева и плодова у Босни и Херцеговини 
         6.3.3. Осигурање усева и плодова у Македонији 
    6.4. Осигурање усева и плодова у САД 
7. ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ПЛОДОВА У СРБИЈИ ДАНАС 
    7.1. Основни елементи осигурања усева 
    7.1.1.. Предмет осигуранја усева 
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    7.1.2.  Осигурани ризици 
    7.1.3.. Сума осигурања 
    7.1.4. Премија 
    7.1.5. Накнада штете 
8. ОСИГУРАЊЕ УСЕВА И ПЛОДОВА ОД РИЗИКА ГУБИТКА ПРИХОДА 
    8.1. Управљање ризиком прихода у пољопривреди и осигурање  
    8.2. Постојећи услови за осигурање усева и плодова од ризика губитка прихода у Србији 
    8.3. Могући модели осигурања усева и плодова од ризика губитка прихода у Србији 
9. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА И ПЛОДОВА КОД ТРАДИЦИОНАЛНИХ РИЗИКА И 

ИНДЕКСНОГ ОСИГУРАЊА 
    9.1. Карактеристике осигурања код традиционалних ризика 
    9.2. Карактеристике индексног осигуирања 
    9.3. Временски деривати 
10. СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА И ПЛОДОВА ОД РИЗИКА ГУБИТКА ПРИХОДА 

У СРБИЈИ 
   10.1. Улога и значај државе у осигуранју усева и плодова 
   10.2. Развојни изгледи осигуранја усева и плодова од ризика губитка прихода 
11. ЗАКЉУЧАК 
 

Укупан број страна, 225 

Број поглавља, 11 

Број табела, 15 
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V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 

 

    У раду се обрађује тема која обухвата осигурање усева и плодова са посебним освртом на ово 

осигуранје у Србији од ризика губитка прихода. Структура рада је заснована на подели материје 

у оквиру 11 поглавља. Садржај рада чине и резултати истраживања који су презентовани у раду 

уз адекватне коментаре. Важан део оредставља историјски и упоредни приказ осигурања усева и 

плодова у развијеним земљама.  Значајан део рада чини посебан осврт на осигурање усева и 

плодова у Србији од ризика губитка прихода.  

    У уводу је  дат приказ значаја теме са теријског, али и са практичног аспекта. Из значаја теме 

произилази циљ обраде третираног правног института као и предмет истраживања и очекивани 

резултати (хипотезе) до којих се дошло у овом научноистраживаком раду. Све ово, као и 

мултидисциплинарност теме, захтева примену бројних метода истраживања, што је у уводу и 

наведено које су се методе користиле приликом обраде предложене теме. 

У првој целини рада, коју чине поглавља три, четири, и пет,  изложен је историјски развој и 

значај пољопривреде и њеног осигурања. У том делу  изнете су основне историјске поставке о 

развоју и значају пољопривреде у развоју друштва од најранијег периода  па до данас. Из 

друштвеног заначаја саме пољопривреде произилази и значај превазилажења ризика са којима се 

сусреће пољопривредна производња. Чињеница да најзначајнији  метод управљааа ризицима у 

пољопривреди представља осигурање условило је проучавање овог институита кроз његов 

историјски развој. 

    У другој целини рада, коју чине поглавља шест и седам,  обрађено је питање осигуранја усева 

и плодова у европским државама и Сјединјеним Америчким Државама данас. Осигуранје усева 

и плодова у европским државама обухвата анализу института осигурања усева и плодова у 

земљама чланицама ЕУ, европским земљама које нису чланице са посебним освртом на земље 

бивше Југославије. Различити правни системи уређења питанја осигурања усева и плодова у 

наведеним земљама и њихова упоредна анализа дала је значајне показатеље правца даљег 

развоја овог института. Разматрање позитивно правних прописа за регулисање  осигурања усева 

и плодова данас у Србији указује на неке недостатке у позитивној регулативи и истовремено 

упућује на потребу одговарајуће интервенције у промени начина спровођења овог осигурања. 

   Трећу целину рада чине поглавља осам, девет, и 10 која се баве теоријским поставкама и 

резултатима истраживања новог начина осигурања усева и плодова од ризика губитка прихода. 

Посебно је значајно представљанје могућег модела осигуранја усева и плодова од ризика 

губитка прихода у Србији као и развојни изгледи овог осигурања у Србији. 

 

 
VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

 

Кандидат, у оквиру закључних разматрања наводи резултате спроведеног истраживања која су 

довеле до потврде постављених хипотеза. Основна хипотеза да ће осигуранје усева и плодова од 

ризика губитка прихода допринети потпунијој осигуравајућој заштити пољопривредних 

произвођача у Србији је показала шта све треба да се деси и које мере треба да се предузму како 

би ово осигурање било примењиво.  

Кандидат овим радом настоји да допринесе теоријском, практичном, али и законском 

разрешавању, код нас веома важном питања за развој пољопривреде, осигурању усева од ризика 

губитка прихода. 

 
VII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Истраживање је спроведено на плански и систематичан начин  уз обилато коришћење доступних 

научних и стручних извора и литературе. Систематика рада пружила је потпунији увид у 

целокупно дело. Методолошки оквир, који је коришћен,  је прилагођен систематског 

проучаванја предмета овог рада. Рад има научну физиономију и вредност оличену у резултатима 

спроведеног истраживања и  великом броју коришћених референтних извора. 

 
VIII КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ/ДОКТОРСКОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА: 

1. Дисертација је урађена у складу са образложењем наведеним у пријави теме уз одређена мања одступања 
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која су условљена прилагођавањем дисертације резултатима до којих је кандидат дошао током 

истраживанја. 

2. Дисертација садржи све битне елементе неопходне за ову врсту рада. 

3. Дисертација представља оригиналан допринос науци јер обухвата истраживање које представлја новину у 

теоријском, нормативном и практичном  домену у Србији 

4. На основу целокупног садржаја дисертације нису уочени недостаци који би утицали на одлуку комисије о 

нјеном прихватању и позитивном вредновању. 

IX ПРЕДЛОГ: 

         На основу укупне оцене докторске дисертације/докторског уметничког пројекта, комисија предлаже:  

Имајући у виду све елементе ове дисертације комисија предлаже да се докторска дисертација кандидата 

Милована Јовановића, под насловом „Осигуранје усева и плодова са посебним освртом на осигуранје усева 

и плодова у Србији од ризика губитка прихода“ прихвати а кандидату одобри одбрана. 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 Проф. др Владимир Чоловић  

 Проф. др Милан Почуча  

 Доц. др Предраг Марковић  

НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова 

комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.  

 

 


