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Циљ предмета 
Садржај овог курса сачињавају почетна разматрања (од 1. до 3. предавања) основних појмова (социјална сигурност, 
социјално осигурање, социјална заштита) из предметне области, саставних делова система социјалне сигурности 
(пензијско, здравствено, осигурање незапослених и заштита сиромашних и породица са децом) и модела њихове 
класификације. Прво предавање (четврто) остатка курса, односи се на сумирање општих карактеристика и домета 
процеса транзиције у претходне две деценије у националном контексту. Следи (од 5. до 14. предавања) анализа 
делова система социјалне сигурности Србије, са аспекта најважнијих проблема у постојећој ситуацији, циљева 
реформи и њиховог стратешког оквира, права на накнаде и услуге, као и промена у будућности. Оне се посматрају у 
контексту глобализације и економске кризе, као и очекиване европеизације националне социјалне политике. 
Исход предмета  
Студенти ће овладати способностима операционализације категоријалног апарата и значења појмова из оквира 
предмета курса; стећи ће опште теоријско познавање предмета изучавања, као и што ће бити оспособљени за анализу 
постојећег стања и промишљање правца решавања постојећих проблема. Стечена знања релевантна су 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 методолошко-теоријска објашњења; Карактеристике и циљеви савремених система 
социјалне сигурности; Модели државе благостања; Изазови транзиције у Србији – рефлексије на национални систем 
социјалне сигурности; Осигурање ризика старости – пензијско и инвалидско осигурање, накнаде и права; Фактори 
промена у пензијском систему и стратешки оквир реформи; Карактеристике система здравствене заштите, права у 
оквиру здравственог осигурања; Фондови здравственог осигурања  између државе и захтева тржишта; Незапосленост, 
осигурање незапослених и стратегија запошљавања; Сиромаштво и социјална укљученост – карактеристике и 
перспективе; Државни програми помоћи сиромашнима у систему социјалне заштите; Усклађивање породичних и 
професионалних улога – положај жена, накнаде и социјалне услуге. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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