
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Назив предмета: Системи социјалне сигурности
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Вуковић Б. Дренка (предавања), асистент мр Перишић Д. Наталија 
(вежбе) 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Циљ предмета 
Основни циљ овог курса је да полазницима пружи сазнања о карактеру, садржају и циљевима савремених система социјалне 
сигурности. Полазне поставке тичу се изградње функционалног категоријалног апарата и савремених теоријских сазнања. 
Социјална сигурност (и социјална права) анализирају се у оквиру постојећег стања, циљева реформи и стратегијских праваца 
даљег развоја. Компаративни приказ система базира се на моделима класификације, националним специфичностима и 
заједничким карактеристикама. 
Исход предмета  
Од студената се очекује овладавање способностима операционализације категоријалног апарата и значења појмова из оквира 
Система социјалне сигурности; стицање општег теоријског познавања предмета изучавања; као и анализирање и (критички) 
осврт на постојеће стање и промишљање у правцу решавања постојећих проблема. Стечена знања су од посебног значаја за 
примену у пракси (у оквиру институција које креирају политику – министарства, надлежне службе), у службама пензијског и 
инвалидског осигурања, здравства и запошљавања и службама социјалне заштите, као и ширег сектора цивилног друштва 
(невладине организације, синдикати, итд.). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводно предавање - појмовна и теоријско-методолошка објашњења; Карактеристике и циљеви савремених система социјалне 
сигурности; Модели "државе благостања"; Осигурање ризика старости - демографске промене, пензијско и инвалидско 
осигурање,  права и даљи правци реформи; Здравствена политика - криза система осигурања, фактори промена и стратегијски 
оквир реформи;  
Фондови осигурања између државе и захтева тржишта; Незапосленост, осигурање незапослених и стратегија запошљавања; 
Сиромаштво и социјална укљученост у Србији; Државни програми помоћи сиромашнима; Европски модел(и) система 
социјалне сигурности; Изазови транзиције – реформски процеси и ефекти; Специфичности америчког модела; Студије 
националних модела (Јапан, Канада, Нови Зеланд, Аустралија,...)
Литература  
а) основна 
Дренка Вуковић, ко-уредница (2007), Социјална политика и социјалне реформе, Факултет политичких наука, Београд, стр. 13-
88, 121-147; Дренка Вуковић, ко-уредница (2006), Социјална политика у процесу европских интеграција, Факултет 
политичких наука, Београд, стр. 13-29, 127-145, 189-222, 237-314 ; Дренка Вуковић (2005), Социјална сигурност и социјална 
права, Факултет политичких наука, Београд, стр. 15-45; 49-88; 117-160; 191-231; 261-305; 333-357.; Дренка Вуковић (1998), 
Системи социјалне сигурности, Факултет политичких наука, Институт за политичке студије, Центар за социјалну политику, 
Београд, стр. 11-34, 201-298. 
б) допунска 
Cousins Mel (2005), European Welfare States – Comparative Perspectives, SAGE Publications, London, str. 19-40, 78-122, 193-241. 
Дренка Вуковић (2008), Системи социјалне сигурности - ридер, 150 страна 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
4 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања, тематске расправе и дискусије, писање есеја и семинарских радова, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 30+30 ..........  
семинар-и    

 
 


