
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Социјални рад у привреди 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Лакићевић Д. Мира  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета 
Програм курса обухвата релевантне аспекте социјалне функције предузећа и социјалног рада у привреди са нагласком на овладавању 
специфичних метода и техника социјалног рада у задовољавању општих посебних и специфичних потреба запослених. Програм се 
изучава у два дела. У првом делу даје се теоријски оквир изучавања ове материје  (одредјивање релевантних појмова, настанак и 
развој социјалне функције предузећа , однос економске и социјалне функције предузећа, социјална функција предузећа у условима 
тржишне привреде, заштита запослених у документима медјународних организација и националном законодавству и тд. У фокусу 
другог дела дефинише се област социјалног рада у предузећу, елаборирају методе, технике и методски поступци који се примењују у 
задовољавању потреба радника и спречавању настанка социјалних проблема у предузећу. 
Исход предмета  
Исход овог курса треба да буде овладавање студената специфичним методама и техникама социјалног рада у задовољавању општих, 
посебних и појединачних потреба запослених.Да би се то остварило студентима се пружа могућност да остваре непосредан увид у 
практичан рад социјлних радника у привреди, као и да обави праксу у неком предузећу где је заступљен социјални рад.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Одредјивање релевантних појмова као што су предузеће, људски рад, хуманизација рада, повреде на раду, професионалне болести, 
инвалидност, заштита на раду, Дефинисање појма и одредјивање садржаја социјалне функције предузећа, њен настанак и развој у 
свету и у нас, Однос економске и социјалне функције предузећа, социјална функција предузећа у условима тржишне економије и 
транзиције, Заштита запослених у документима медјународних организација, Нормативно-правна заштита запослених у Србији, 
Теоријске основе социјалног рада у предузећу, појам и предмет, карактеристике и циљеви, принципи и фактори, Социјални рад у 
остваривању социјалне функиције предузећа, Методе и технике социјалног  рада у превенцији социјалних проблема запослених, 
Методе и технике социјалног рада у задовољавнају општих потреба радника, Методе и технике социјалног рада у задовољавању 
специфичних потреба запослених, Методе и технике социјалног рада у задовољавању посебних и индивидуалних потреба запослених, 
Социјални рад у решавању личних и породичних проблема запослених, Примена методских поступака социјалног рада у предузећу.
Литература  
а) основна 
Др Мира Лакићевић, 2002: Социјална функција и социјални рад у предузећу, Београд, ФПН, стр. 167 
Др Милица Гузина,1988: Мотивација за рад и задовољство послом радника, Београд, Филозофски факултет Институт за психологију, 
стр. 112 
Др Миланко Јовићевић, 1990: Психофизиологија рада, Београд, Научна књига, стр.120 
б) допунска 
  до 150 страна 
Др Данило Ж. Марковић, 1989: Социологија заштите на раду, Београд, Књижевне новине 
Др Милорад Миловановић, 1994: Проблематика социјалног деловања у привреди, Соко Бања, Зборник Синдиката Електропривреде 
Србије 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавање, вежбе, практичан рад у предузећу по избору студента

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 40 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет 
приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 



 
 


