
Предмет 

ОСНОВИ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЕКОНОМИЈЕ 

Студијски програм: Специјалистичке академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – специјалистичке студије 
Наставник: Матијевић Д. Душанка 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Шифра СС05 
Услов: Уписан I (први) триместар специјалистичких 

академских студија  
Циљ предмета: 
Да студент овлада основама општих економских законитости, са посебним акцентом на здравствену 
економију.  
Исход предмета:  
Студент је влада основама здравствене економије и оспособљен је за њену примену у стоматолошкој 
пракси.  

Садржај 
 
Теоријска настава 40 часова 
 

 Увод у теорију економије.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Основни економски закони и појмови (производња, расподела, размена и потрошња).  
                                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Процес репродукције. Видови економских система. Основни привредни субјекти. Суштина и фазе 
економских циклуса.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Економски проблеми здравствених система.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Видови обавезне здравствене заштите.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Економски механизми у стоматолошкој пракси (понуда и тражња у домену здравствених 
стоматолошких услуга).  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Специфичности тржишта здравствених услуга са аспекта стоматолошке праксе.  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Ванстандрадне здравствене услуге.  
                                                                                                                                                                                                            2 часа  

 Трошкови и инвестиције у здравству (бизнис план).  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Појам и видови фискалне политике (буџет, парафискалитети – доприноси).  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Улога кредитно – монетарне политике у здравству (банке, кредити, камате).  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 Економске интеграције (евроинтергације, монетарне интеграције).  
                                                                                                                                                                                                            4 часа  

 
 
Вежбе 20 часова 
 

 Израда бизнис плана на практичном примеру.  
                                                                                                                                                                                                     20 часова  

 
Студијски истраживачки рад 10 часова 
 

 Анализа економских принципа пословања домова здравља и приватних стоматолошких ординација – 
сличности и разлике.  
                                                                                                                                                                                                     10 часова  

Литература 
Обавезна литература:  



 Јањанин М. , Основи здравствене економије, ауторизована предавања, Стоматолошки факултет, Панчево, 
2007.  

 
 

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
40 

Вежбе: 
20 

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
10 

Остали часови: 
 

Методе извођења наставе 

 Предавања, вежбе 
 студијски истраживачки рад – израда анализа пословања  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 10 Усмени испит 70 
Колоквијум(и) / Тест / 
СИР 15 Практични испит / 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


