
  
Студијски програм/студијски програми: ОАС социјалне политике и социјалног рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Доктрине социјалне политике 
Наставник (презиме, средње слово, име): Кочовић Р. Драгослав 
Статус предмета: Oбавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Студент стиче основна знања о току развоја људске врсте до данас у делу који се односи на његову 
егзистенцију:исхрана, становање, одевање, међусобно испомагање, радно ангажовање. Изучава форме, облике 
друштвеног организовања кроз које се задовољавају људске потребе у распону од анималних до савремених, од хорде, 
рода, племена до државе, а кроз читав ток места и улоге породице као крвно сродничке групе. Упознавање и стицање 
знања о животним и радним условима појединаца, група и читавог друштва кроз различите системе вредности користећи 
методолошки приступ историјског сагледавања и промена у држави и измена друштвено економских формација. 
Сагледава се обичај, традиција морал као и учења филозофа, теоретичара, хуманиста, религијска схватања и правна 
регулатива о односима и обавезама међу људима и обавезе државе у делу исхране, рада, лечења, образовања, становања, 
одмора, зараде, услова рада, заштите и сигурности од ризика болести, инвалидности, смрти, материнства, старости, 
незапослености, заштите од сиромаштва и беде. 
Исход предмета  
Студент стиче знања о репрезентативним учењима о свету, човеку, друштву и социјалној акцији. Усваја знања о 
социјалним токовима у региону и универзалним социјалним приступима који се остварују преко ОУН и других 
међународних аутономних организација: МОР, СЗО, МЦК. На основу стеченог знања свршени студент разуме 
друштвене токове и на основу трајних и универзалних вредности утиче кроз институције и установе и у области 
свога(будућег) рада(професије) на друштвене токове, друштвену праксу, кроз правну регулативу примерену природи 
човека а на основу солидарности, хуманизма, социјалне правде, слободе и рада. Очекујемо да на основу знања стекне 
стручну способност за обликовање и усмеравање развоја друштва, отклањање друштвених конфликата и 
противуречности допринесе друштвеном развоју и благостању. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Место и пракса социјалне политике, основне категорије и појмови, потребе изучавања социјалне политике, 
2.Вредносни принципи и методолошки приступи, 3.Однос социјалне политике и других наука, карактеристике и 
функције социјалне политике, 4. Условљеност (фактори)доктрина и праксе, употреба социјалне политике, 5. Доктрине 
робовласничке државе, 6. Доктрине социјалног старања, 7. Провера знања (тест, семинарски рад) 8. Доктрине либералне 
државе, 9. Неолибералне доктрине и доктрине државе благостања, 10. Доктрине економско социјалног аутоматизма, 11. 
Доктрине земаља у развоју, 12. Доктрине конвергенције и дктрине Србије, 13. Проблеми савременог човечанства и 
хумана економија, 14. Међународна социјална политика (ОУН,СЗО, МОР, МЦК). 
Литература  
Основна литература: 
- Д. Кочовић, Социјална политика II издање, ФПН, Београд 2007, стр. 17 – 182. 
- Д. Кочовић, Социјално осигурање, ФПН, Београд, 2005, стр. 17 – 197. 
- Д. Лакићевић, Социјална политика, Савремена администрација, Београд 1991.стр. 55 – 69, 74 – 397. 
- Д. Вуковић,Социјална политика ЕУ, ФПН, Београд 2012.стр. 278-293. 
Допунска литература 
- Социјална политика у процесу европских интеграција, Зборник радова, ФПН, Београд 2006. стр.13-135, 208-276; 

Социјална политика и социјалне реформе, Монографија,ФПН, Београд, 2007, стр. 89 – 148, 225- 241. 
- Аристотел, Политика, Култура, Београд, 1960; М. Марковић, Слобода као филозофска основа демократије, Српска 

политичка мисао, бр. 1-2, Београд, 1997; М. Миковић, Социјална политика, Магистрат, Сарајево, 2005; Нано Ружин, 
Социјална политика, Македонско радио Радио култура,Скопље 1994. 

Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања 
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    

 
 


