
 
Студијски програм/студијски програми: ОАС социјалне политике и социјалног рада, ОАС политикологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Упоредна социјална политика 
Наставник (презиме, средње слово, име): Чекеревац, Ш. Ана, Видојевић, С. Јелена 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета 
Циљ предмета је проучавање главних карактеристика социјалне политике савременог света, праћење промена у њима, 
као и резултата крупних друштвено-економских промена у различитим регионима света, тенденције у развоју 
социјалне политике у појединим подручијима света и законитости које се могу утврдити. 

Исход предмета  
Студенти ће стећи теоријска и методолошка знања из упоредне социјалне политике. Разумеће најзначајније процесе, 
појаве и институције савременог друштва и бити оспособљени за самосталан критички начин мишљење. Разумеће неке 
од кључних концепата и теорија благостања, што подразумева разумевање теорије и метода компаративне анализе и 
њихову примену у међународном контексту. Моћи ће да прикупљају и интерпретирају прикупљене податке. Познаваће 
порекло и развој социјалних институција у свету. Познаваће функционисање, финансирање и законске регулативе у 
области друштвених делатности. Познаваће функционисање и утицај невладиног сектора у социјалној сфери, 
укључујући неформалне, добровољне и приватне организације. Биће у стању да сагледају сличности и разлике 
појединих типова социјално-политичких система и моћи да пореде успех једних и неуспех других у сличним 
околностима и на сличном нивоу развоја. 

Садржај предмета 
Предмет, метод и циљ изучавања упоредне социјалне полтиике; концепције о социјалној политици; компаративни 
приступ социјалној политици; компаративне анализе социјалних политика; фактори упоредне социјалне полтиике; 
карактеристике социјалне политике развијених земања тржишне привреде; карактеристике социјалне политике земаља 
у транзицији; Специфичности социјалне полтитике земања у транзицији; Социјална политика у области рада; Носиоци 
социјалне полтиике; Социјална полтиика у области друштвених делатности; социјална политика у условима актуелних 
политичких и економских процеса. 

Литература  
A) основна  

- Ана Чекеревац, 1999, Упоредна и међународна социјална полтиика, Савез друштава социјалних радника 
Србије, Београд. (1-288); Ана Чекеревац, 2006, Редефинисање социјалне полтиике, У: Д. Вуковић, А. 
Чекеревац, Социјална политика у процесу европских интеграција, ФПН, Београд, стр. 157-175. Ана Чекеревац, 
Светска економска криза и сиромаштво, У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур.), Социјална политика и криза 
(стр. 108-120). Београд: Факултет политичких наука, 2009; Ана Чекеревац, Социјална политика Руске 
Федерације, У: Д. Вуковић, Н. Перишић (ур.), Ризици и изазови социјалних реформи (стр.212-226). Београд: 
Факултет политичких наука, 2012. Јелена Видојевић, 2011, Здравствена заштита у САД: Право или 
привилегија?, У: Годишњак ФПН, Универзитет у Београду – Факултет политичких наука, стр. 453-472, 
Београд; Јелена Видојевић, 2011, Развој и правци реформи британске здравствене службе, Социјалне реформе 
– садржаји и резултати, У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур.), Универзитет у Београду – Факултет политичких 
наука, стр. 292-307, Београд. 

Б) допунска  
- Дејвид Лендис, 2004, Богатство и сиромаштво нација, Стубови културе, Београд, 
- (ed) Patricia Kennett, Handbook of Comparative Social Policy, Edward Elgar, 2004. 
- Бранко Милановић, Богаташи и сиромаси кратка и необична историја глобалне неједнакости, Службени 

гласник, Београд, 2012. 

Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 25+25 ..........  
семинар-и    

 


