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Циљеви предмета:

Упознавање студената са  концептима и 

принципима економске науке релевантних за 

здравље и здравствену заштиту.

По завршетку, студент би требало имати довољно знања 

из економике у здравству како би се оспособио за 

разумевање економских принципа  у систему здравствене 

заштите кроз посматрање тржишта система као и значаја 

економске евалуације у окружењу.



Студент би требало да –ако дође у прилику током 

радне каријере – спроведе методе економских 

анализа и теоријских сазнања у планирању 

здравствених политика и при решавању 

организационих питања.



Садржај предмета:
Градиво предмета се састоји из: 

- основа саме дисциплине, историјата и елемената који је 

сачињавају; 

- информација о концепту здравствене заштите и здравствене 

потрошње, као и најбитнијих модела здравствене заштите који се 

користе у свету и код нас; 

- економских аспеката квалитета здравствене заштите; 

- осврта на фамакоекономију и главне особине тржишта лекова; 

- етичких аспеката који прате здравствену заштиту и пружање 

здравствених услуга у данашњем свету;

- осврта на феномен приватизације здравства и здравствених 

услуга са посебним нагласком на регионе у транзицији. 



Методе наставе:

Осим предавања и вежби, рад са студентима подразумева 

и два колоквијума током семестра. Бодови се добијају и за 

семинарски рад, чија одбрана се одвија током вежби, уз 

пропратна питања предметног професора или других 

студената. 

Осим тога, предметни професор је доступан студентима 

једном недељно на консултацијама (у термину који буде био 

за то одређен) у просторијама Школе. За додатне 

консултације, студенти ће добити и његову e-mail адресу.



Присуство на предавањима се бодује са 10 

бодова.

Активност на вежбама се бодује такође са 10 

бодова.

Семинарски рад носи 20 бодова, а колоквијуми 

укупно 20.

Завршни испит је доноси 40 бодова, а минимум 

за излазак на исти подразумева да је студент 

остварио 30 предистпитних бодова.



Литература: 

У основну литературу спада уџбеник „Економика у 

здравству“ проф. др Лазара Јанића, који се може набавити 

у школској скриптарници. 

Од секундарних извора, студентима су доступне и 

презентације које се користе током самог процеса наставе, 

а које се могу добити од професора. 

На располагању је и школска библиотека, са разним 

насловима чији садржај допуњава материју коју изучавамо. 


