
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм: МАС политик. - јавна управа, лок. самоуправа и јавне политике, 

Врста и ниво студија: Mастер академске студије 

Назив предмета: Здравствена и социјална политика 

Наставник (презиме, средње слово, име): Наталија Перишић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета: Две централне теме курса: здравствена и социјална политика, структурисане су посредством 

сагледавања и проучавања широких области делатности ових политика у Србији, земљама у окружењу и Европској 

унији.  

Уводни део курса (прва три предавања) тематизира проблематику бављења социјалном политиком као научном 

дисциплином и као јавном политиком, са освртом на последице ове дуалности. Нагласак је на правилима и потребама 

за креирањем социјално-политичких програма и мера, као и на њиховој имплементацији, са становишта 

најадекватнијих метода и евалуације примене. 

Старење популације, незапосленост и сиромаштво представљају неке од најзначајнијих изазова са којима се 

суочавају све савремене социјалне политике. У том контексту, у овом делу курса (4-6. предавања) анализирају се 

конкретне мере које су примењују у различитим социјално-политичким моделима за њихово разрешавање. 

Друга целина курса (8-13. предавање), која се односи на здравствену политику, посматра се са аспекта права, тешкоћа 

у финансирању, потребе реструктурисања и приватизације, подизања квалитета услуга и задовољства корисника 

(пацијената). Искуства европских и других земаља у креирању здравствене политике, активности међународних, 

регионалних, националних и локалних организација, од посебне су важности за креаторе политике и промену праксе 

у Србији. 

Основни циљеви курса су у домену стицања знања и вештина из области здравствене и социјалне политике и њихове 

примене, развијања продубљене анализе постојећих и предложених програма и мера политика, увиђања начина на 

који политика утиче на праксу и на доношење одлука.  

Исход предмета: По завршетку курса, студенти ће разумети основне поставке здравствене и социјалне политике; 

биће оспособљени за примену критичке анализе програма здравствене и социјалне политике; препознаће различитост 

утицаја здравствене и социјалне политике на различите друштвене групе; стећи знања о улози здравствене и 

социјалне политике у промовисању благостања и социјалне промене код корисника. 

Садржај предмета 
социјална политика као начуна дисциплина, Имплементација мера социјалне политике, препреке и подстицаји, 

поређење резултата и ефеката, старење популације и јавно и приватно пензијско осигурање, незапосленост, 

сиромаштво, социјална искученост, 

Здравствена политика: циљеви и водећи принципи, законски и институционални оквир, носиоци, креатори, 

доступност и квалитет услуга, нови реформски инструменти, редефинисање “пакета здравствених услуга,” нови 

модели управљања, промена улоге корисника, промовисање и контрола квалитета, приватизација у здравству 
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Број часова активне наставе 2+1 Остали 

часови Предавања: 2 

 

Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, радионице, пракса према избору студената 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писани испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 2x 30 пракса 30 

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 

испит, презентација пројекта, семинари итд......) 

Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 

 


