Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Пензијско и здравствено осигурање
Наставник/наставници: Злата Ђурић
Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу Финансије,
банкарство и осигурање, изборни на модулу Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ изучавања овог предмета је да пружи студентима основна знања из области пензијског и
здравственог осигурања, као и да се њихово функционисање сагледа на нивоу већег броја земаља како би
практична искуства у њиховој примени послужила као оријентир у оцени стања и перспектива
националног система пензијског и здравственог осигурања.
Исход предмета:
Након успешног савладавања градива овог предмета, студенти би требало да буду оспособљени да
разумеју природу и карактеристике фукционисања система пензијског и здравственог осигурања, уоче
разлике између основних модела пензијског и здравственог осигурања, као и да активно решавају
практичне проблеме из сфере пензијског и здравственог осигурања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Дефинисање и системи финансирања пензијског осигурања; Подела пензијског осигурања; Актуарске
основе пензијског осигурања; Пензиони фондови и пензиони планови; Врсте, карактеристике и значај
добровољних пензионих фондова; Одрживост система пензијског осигурања у Србији; Дефинисање,
организација и финансирање система здравственог осигурања; Обавезно и добровољно здравствено
осигурање; Карактеристике здравственог осигурања у развијеним земљама и у земљама у развоју; Систем
здравственог осигурања у Србији и могућности за побољшање
Практична настава
Вежбе; Други облици наставе; Студијски истраживачки рад. У оквиру овог дела биће заступљена израда
два колоквијума.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Предавања ex cathedra, решавање практичних задатака, интерактивни облици
наставе и презентације
Оцена знања (максимални број поена 100)
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