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                                                   ИСПИТНА ПИТАЊА 
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    1. Настанак и развој социјално - политичке мисли и праксе 

    2. Значај рационалистичке филозофије и филозофије религије у античко доба 

    3. Социјално-политичка пракса из античког доба 

    4. Социјална структура и социјални проблеми у феудализму 

    5. Социјално-политички значај цркве, еснафа, гилди и градова у феудалном друштву 

    6. Улога државе у решавању социјалних проблема у феудалном друштву 

    7. Три концепције социјалне политике и учења социјал утописта 

    8. Проблеми одређења социјалне политике 

    9. Свесна и организована делатност социјалне политике 

   10.Субјективно-објективна компонента социјалне политике 

   11.Вредносна компонента социјалне политике 

   12.Интеграциона компонента социјалне политике 

   13.Циљеви социјалне политике 

   14.Одређење социјалне политике 

   15.Друштвена оправданост изучавања социјалне политике 

   16.Научна оправданост изучавања социјалне политике 

   17.Кадрови и стручни рад у социјалној политици 

   18. Рад-вредносни принцип 

   19.Хуманизам-вредносни принцип 

   20.Солидарност-вреносни принцип 

   21. Социјална правда-вредносни принцип 

   22. Слобода-вредносни принцип 

   23. Позитивизам у изучавању социјалне политике 

   24. Методе разумевања(субјективизам) у изучавању социјалне политике 

   25. Компаративни приступ у изучавању социјалне политике 

   26.Методолошки структурализам и функционализам у изучавању социјалне политике 

   27.Дијалектички метод у изучавању социјалне политике 

   28.Испитивање-метод социјалне политике 

   29. Посматрање-метод социјалне политике 

   30. Анализа садржаја- метод социјалне политике 

   31. Експеримент-метод социјалне политике 

   32. Статистички метод у социјалној политици 

   33. Однос социјалне политике и филозофије 

   34. Однос соц.политике и социологије 

   35. Однос соц.политике и економске науке 

   36. Однос соц.политике и права 

   37.Однос соц.политике и политиколошке науке 

   38. Функције и карактеристике соц.политике 

   39. Репродуктивна функција соц.политике 

   40. Алокациона функција соц.политике 



 41. Редистрибутивна функција социјалне политике 

 42. Стабилизациона функција соц.политике 

 43. Интеграциона функција соц.политике 

 44. Развојна функција соц.политике 

 45.Комплементарност-карактеристика соц.политике 

 46. Конфликтност-карактеристика соц.политике 

 47. Мултиваријантност-карактеристика соц.политике 

 48. Коњуктурност-карактеристика соц.политике 

 49. Квантитативна и квалитативна социјална политика 

 50. Развој науке-фактор соц.политике 

 51. Економски систем и економска основа-фактор соц.политике 

 52. Политички систем-фактор соц.политике 

 53. Становништво-фактор соц.политике 

 54. Обичај, морал, религија, право и традиција-фактор соц.политике 

 55.Социјална сигурност-циљ социјалне политике 

 56. Животни стандард- циљ соц.политике 

 57. Просперитет друштва-(социјални развој) циљ соц.политике 

 58. Социјална политика као срество управљања и владања 

 59. Социјална политика као средство освајања и очувања власти 

 60. Социјална политика као начин развоја друштва 

 61. Организација Уједињених Нација 

 62. Економско-социјални савет 

 63. Међународна организација рада 

 64. Међународни црвени крст 

 65. Светска здравствена организација 

 66. Доктрине у робовласничкој држави 

 67. Доктрине социјалног старања 

 68. Доктрине у либералној држави  

 69. Неолибералистичке доктрине 

 70. Доктрине државе благостања 

 71. Доктрина економско-социјалног аутоматизма 

 72.Социјална политика земаља у развоју 

 73. Доктрине самоуправне соц.политике 

 74. Доктрине конвергенције 

 75. Социјалне неједнакости-проблем савременог човечанства 

 76. Незапосленост-проблем савременог човечанства 

 77.Тежак положај запослених и експлатација рада-проблем савременог човечанства 

 78. Сиромаштво-проблем савременог човечанства 

 79. Капитал и соц.политика 

 80. Узроци актуелности соц.политике  

 81. Реформа друштва и социјална правда 

 82. Хумана економија 

 83. Социјална политика-„mixtum compozitum“ 

 

 

 (према уџбенику проф. др Дренке Вуковић „Социјална сигурност“, Београд: Факултет 

политичких наука, Чигоја штампа, 2009. године, стр. 17-70) 

 

 

1. Карактер и садржај савремених система социјалне сигурности (17-23) 



2. Пензијско и инвалидско осигурање ( 18-20) 

3. Програми здравственог осигурања (20-22) 

4. Осигурање незапослених (22) 

5. Заштита породице и деце (23) 

6. Модели „државе благостања“ (24-27) 

7. Класификације савремених система (27-31) 

8. Карактеристике и циљеви система (31-36) 

9. Европски социјални модел(и) (36-40) 

10. Дуга традиција развоја европских модела (41-43) 

11. Актуелне промене и изазови (43-46) 

12. Координација националних система (46-49) 

13. Социјална права у систему социјалне сигурности (49-50) 

14. Међународни аспекти развоја социјалних права (50-54) 

15. Социјално право и правна држава (54-58) 

16. Од заштитне ка активизирајућој држави благостања (58-65) 

17. Од Welfare ка Workfare политици (65-70) 

 

 

 


