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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

смјер Финансије, банкарство и осигурање 

      

Назив предмета  ПЕНЗИЈСКО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за финансије банкарство и осигурање 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-051-8 Обавезни 8 3+1 4,5 

Наставник Проф. др Зоран Мастило 

Сарадник Наташа Тешић, Ма 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема - 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање студената са савременим реформским и практичним аспектима 

пензијског и здравственог осигурања. 

Исходи учења : 

Савладавањем градива овог предмета будући дипломирани економисти ће моћи активно и успјешно 

да учествују у рјешавањима сложених задатака у вези са пензијским и здравственим осигурањем у 

пракси. 

Садржај предмета: 

1. Историјски развој пензијског и инвалидског осигурања (ПИО), Развој ПИО у свијету, Настанак и 

развој ПИО у Републици Српској и Федерацији БиХ. 

2. Организација и функционисање ПИО у свијету и код нас. Основне карактеристике ПИО у 

Републици Српској. Демографске карактеристике и животни стандард становништва. 

3. Планови пензијског осигурања. Типови планова пензијског осигурања. Планови пензијског 

осигурања са повољним пореским третманом. 

4. Методи, модели и извори финансирања ПИО фондова у свијету. 

5. Актуарска оцјена финансијског положаја пензијског фонда – свјетска искуства. Проблеми 

актуарског рачуна код пензијских шема. Економско-математичка и актуарска истраживања 

прерасподјелног пензијског осигурања и пензијске реформе. Примјењена актуарска истраживања 

код шема са акумулацијом капитала. 

6. Управљање средствима за надзор над функционисањем пензијског осигурања. Улога и значај 

пензијских фондова као учесника на финансијком тржишту. Надзор над функционисањем 

пензијских фондова. Пензијски фонд као финансијска институција у РС. 

7. Здравствено осигурање (ЗО). Историјски развој ЗО. Кратак осврт на развој ЗО у свијету. 

Компаративни приказ развоја ЗО у свијету. Развој ЗО у Републици Српској и Федерацији БиХ. 

Организација и функционисање ЗО у свијету. 

8. Мјере у ЗО за контролу потрошње. Планирање и програмирање. Утврђивање цијена 

здравствених услуга. Модели уговарања пружања здравствене заштите. Механизми плаћања 

здравствене заштите. Партиципација корисника. Контролни механизми. 

9. Извори, методи, модели и нивои финансирања ЗО. 

10. Основне карактеристике ЗО у неким транзицијским земљама, Републици Српској и Федерацији 

БиХ. Системи ЗО у Републици Српској и Федерацији БиХ. 

11. Значај Свјетске здравствене организације за развој система здравственог осигурања у свијету. 

Формирање Свјетске здравствене организације. Основни циљеви рада. Основне карактеристике 

свјетског здравственог осигурања. 

12. Разлози и могући правци реформе пензијског система у Републици Српској. Циљеви и 

ограничења реформе пензијског система у Републици Српској. Могући правци реформе 

пензијског система, III стуб. 

13. Очекивани ефекти реформе ПИО у Републици Српској. Разлози и могући правци реформе 
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система здравственог осигурања у Републици Српској. Главне тенденције и стратегије реформи 

здравственог осигурања у свијету. 

14. Оцјена нивоа здравствене заштите и здравственог осигурања у Републици Српској. Разлози за 

реформу здравственог система. 

15. Могући правци реформе здравственог осигурања у Републици Српској. Циљеви и ограничења. 

Очекивани ефекти реформе здравственог осигурања. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Ex chatedra предавања, интерактивни рад у облику анализе студија случајева и дискусија, рјешавање 

проблемских задатака.   

Литература: 

Основна литература:  

Зоран Мастило, (2013), Пензијско и здравствено осигурање - правци реформе (друго измјењено и 

допуњено издање), Факултет пословне економије, Бијељина. 

Зоран Мастило, (2007), Пензијско и здравствено осигурање - правци реформе, Факултет спољне 

трговине, Бијељина. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Колоквијум 40 Завршни испит 45 

Активност на настави  Семинарски 10 Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф.др Зоран Мастило 

Датум овјере: 18.1.2016. 

 

 


