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Приједлог Студијског програма социјалног рада усвојен је на 18. сједници Сената Универзитета 

одржаној 18.07.2013. године. Број : 02/04-3.2245-10/13, на Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа 

факултета политичких наука, број:08/3.1114/13 од 15.07.2013. 

ЕЛАБОРАТ  

Социјални рад као подручје организоване људске дјелатности (праксе), професионалне и научне 

дјелатности, посматран из најширег контекста своје дјелатности представља вишеслојну, 

вишедимензионалну и сарджински разноврсну друштвену дјелатност. Социјални рад је динамична 

дјелатност која представља дио различитих социјалних мрежа које се налазе у међусобној вези, од 

односа према њеним посленицима (професионални или добровољни, практичари или доктринари, 

струковњаци или носиоци професионалног оспособљавања), до релација са другим дјелатностима и 

професијама, са корисницима, другим системима дјелатности и носиоцима моћи (Пејн, 2001, 

Милосављевић 1998, 2009).  

Као професију, социјални рад можемо посматрати искључиво као дјелатност обучених и 
лиценцираних стручњака, који посједују стручна знања, методе, технике, вјештине, етику, 
институционални оквир и друга обиљежја струке. 

 Осим опшег значаја за свако одговорно друштво, па и наше, развој социјалног рада као људске 
дјелатности (праксе), професионалне и научне дјелатности, друштвени значај постојања и развоја 
Студијског програма социјалног рада можемо посматрати и кроз призму развоја  и потреба друштва, 
његових чланова и глобалних дешавања која своје импликације имају и на наше друштво. Иако 
глобализацију можемо тумачити као ширење неолибералистичких идеја, модела и праксе широм свијета, 
и несумњиво је да овај процес има своје позитивне ефекте везане за отвореност свих савремених 
друштава према свијету, глобализација има и своје видљиве неповољне ефекте, нарочито изражене у 
сфери социјалног живота. Надаље, промјене у политичкој, идеолошкој, социјалној и економској сфери 
живота нису заобишле ни наше друштво. Република Српска је друштво које се налази у незавидном 
положају када је ријеч о економском и социјалном сектору, јер су ратна разарања додатно донијела 
многе видљиве, али и оне невидљиве ране, које највише осјећају појединци и породице. Потребе 
социјалног развоја у контексту   процеса који многи називају транзицијом, доноси прегршт промјена које 
захватају све аспекте живота једног друштва. Наиме, свака друштвена промјена представља увођење 
нових елемената у друштвену структуру, а те промјене по својој природи изазивају другачије друштвене 
интеракције, самим тим и различито функционисање друштвеног система.  

Имајући у виду потребе и могућности, те формално-правне обавезе и овлаштења социјалног рада 
као људске, професионалне, научне и друштвене дјелатности, мисија Студијског програма социјалног 
рада, која је садржана у циљевим и исходима процеса учења, а огледа се, између осталог и кроз 
образовање и оспособљавање социјалних радника у реализацији своје професионалне улоге, даље 
школовање и усавршавање социјалних радника, те оспособљавање социјалних радника за оперативна  
истраживања у социјалном раду ради његовог унапређивања, Студијски програм социјалног рада 
орјентисан је и на додатне циљеве. Наиме, богата сарадња Студијског програма социјалног рада се 
настоји сваке године унаприједити и обогатити. Сама сарадња детерминисана је природом студијског 
програма, његовом друштвеном улогом и специфичношћу кадрова које образује. У ту сврху сарадња се 
остварује са лепезом установа социјалне и дјечије заштите, и цивилног сектора, Удружењем радника  
социјалне и дјечије заштите, Министарством здравља и социјалне заштите, Факултетима и студијским 
програмима социјалног рада из Љубљане, Загреба, Београда, Мостара и Сарајева. Посебан вид сарадње у 
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циљу јачања капацитета у области социјалног рада и социјалне заштите остварује се са Универзитетом у 
Гетеборгу  и већ помињаним факултетима из региона. 
Поред поменуте сарадње, Студијски програм планира индивидуалне и групне научно- истраживачке 
пројекте, које ће имати за циљ развој савременог социјалног рада као науке у РС/БиХ, већи степен 
интеграције научне, професионалне и образовне дјелатности у оквиру социјалног рада, као и праћење 
социјалних потреба појединаца, група и заједница, на које савремени социјални рад може адекватно 
одговорити.  

Развојно опредјељење Студијског програма социјалног рада огледа се и кроз актвиности усмјерене на 
перманентно анализирање постојећих настваних планова и програма с циљрм постизања непрекидног 
усавршавања. Када је ријеч о образовању социјалних радника, полазишна тачка Студијског програма 
социјалног рада, и стовремено и образоложеље за предложене измјене су, у најкраћем, садржана у 
сљедећим чињеницама и увјерењима:   

1. У савремено доба постоји растућа потреба за социјалним радницима јер се „стари“ социјални 

проблеми увећавају, а настају нови; 

2. Растућа потреба за социјалним радницима произилази из интеракције социјалног рада и 

савремених друштвених процеса, који у земљама транзиције потенцирају и сљедећа друштвена 

кретања: мијењају се социјални системи, појављују се нове групе које улазе у стање социјалне 

потребе или се налазе у непосредном ризику; обезбјеђивање социјалне сигурности прелази са 

државе на појединца и породицу; постојање објективних и субјективних препрека да се преузме 

(или усвоји) управљање својим животом; ниске и све ниже социјалне престације, све су теже 

доступне, али и кад се остваре не обезбјеђују услове за нормалан живот; процеси придруживања 

Европској унији захтијевају нова знања, информације и вјештине како би се у социјалном сектору 

могло одговорити новим захтјевима и стандардима; 

3. Професионални социјални радници остварују своју дјелатност у датом друштвеном контексту, 

спроводећи установљене мјере државе у свим подручјима социјалне политике за појединце, 

породице и друштвене групе које су погођене неким социјалним случајем и које се налазе у стању 

социјалне потребе. У вршењу своје професионалне дјелатности, они такође, треба да утичу на 

промјене самог друштвеног контекста и мјера социјалне политике, да те промјене промовишу и 

да активно учествују у стварању бољег и хуманијег друштва и свијета. Суштина дјелатности 

социјалног рада није само пружање помоћи и подршке угроженим људима и њиховим 

заједницама у којима живе, психолошком и комуникативном смислу, веч примјена конкретних, 

често сложених, вишеструких и повезаних мјера које се тичу цјелине друштвених опредјељења, 

вриједности и норми на којима друштво почива. 

4. Када су у питњу социјални аспекти поремећених односа међу људима, који их доводе у стање 

социјалне потребе, а који се често јављају у пракси социјалног рада, професионални социјални 

радници, заједно са клијентима (када су способни) трагају за рјешењима, која треба да обезбиједе 

најбољи интерес угрожених људи, не само у смислу њиховог оснаживања, већ и у смислу њиховог 

укључивања у друштвене токове и социјалне мреже које морају имати. У свему томе примјењују 

се теорије, доктрине, методе, вјештине и технике социјалног рада које су у науци познате и које 
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стварају сами социјални радници, али полазећи од друштвене реалности и времена у којем се 

социјални рад остварује. 

Полазећи од наведеног, као и од Гловалних стандарда образовања и обуке у социјалном раду, 

усвојених на Генералној Скупштини IASSW (Међународна асоцијација школа социјалног рада) и IASW 

(Међународне асоцијације социјалног рада), 2004. године, Студијски програм социјалног рада усвојио је 

на Вијећу Студијског програма одржаног 13.05.2013. године сљедеће Приједлоге измјена Наставног плана 

и програма на I и II циклусу студија: 

За I циклус студија: 

1. У 3.семестру извршити ротацију предмета тако да предмет Социологија породице иде у статус 

изборног предмета, а предмет  Социјални рад у превенцији и заштити од насиља у породици 

иде у статус обавезног предмета. 

2. У 3. семестру се додаје нови изборни предмет Увод у савјетовање у истом обиму часова 

предавања и вјежби, као и ЕЦТС бодова као и остали изборни предмети. 

3. У 4. семестру се преименује назив предмета Социјални рад са инвалидним особама у назив 

Социјални рад с особама са инвалидитетом. 

4.   У 5. семестру се додаје нови изборни предмет Педагошка ресоцијализација у истом обиму 

часова предавања и вјежби, као и ЕЦТС бодова као и остали изборни предмети. 

5. У 6. семестру се додаје нови изборни предмет Социјална педагогија у истом обиму часова 

предавања и вјежби, као и ЕЦТС бодова као и остали изборни предмети. Избацује се постојећи 

изборни предмет Андрагогија. 

6. У 7. семестру се преименује назив предмета Социјална укљученост у назив Сиромаштво и 

социјална укљученост. 

7. У 7. Семестру се додаје нови изборни предмет Основе медијације у истом обиму часова 

предавања и вјежби, као и ЕЦТС бодова као и остали изборни предмети. 

За II циклус студија: 

1. У 1. Семестру се додаје нови изборни предмет Социјална политика Европске уније у истом 

обиму часова предавања и вјежби, као и ЕЦТС бодова као и остали изборни предмети. 

Избацује се постојећи изборни предмет Анализа дискурса у социјалном раду. 

У прилогу се налази табеларни приказ усвојеног Приједлога измјена Наставног плана и програма за I и II 

циклус студија, као и остали материјали за сваки појединачни приједлог измјена. 
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1.НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА  

– актуелан од академске 2013/2014.  

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

1 

1 Увод у политичке науке  О 3 1 0 6 

2 Увод у филозофију О 2 2 0 5 

3 Увод у социологију О 3 3 0 7 

4 Увод у социјалну политику О 3 3 0 7 

5 Страни језик I И 2 2 0 5 

 13 10 0 30 

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

2 

1 Социјална политика О 3 2 0 6 

2 Увод у педагогију О 3 1 0 5 

3 Основе психологије О 2 2 0 5 

4 Основе права О 3 1 0 5 

5 
Основи економије И 3 1 0 5 

Савремена историја И 3 1 0 5 

 6 Страни језик II И 2 1 0 4 

 16 8 0 30 

 

 На 1. години студија нису предложене измјене 
 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

3 
1 Увод у теорије социјалног рада О 3 2 0 6 

2 Социјални рад с појединцем О 3 2 0 6 
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3 
Социјални рад са дјецом и 

породицом 
О 3 2 0 6 

4 
Социјални рад у превенцији и 

заштити од насиља у породици 
О 2 1 0 4 

5 Развојна психологија О 2 1 0 4 

6 

Социологија породице И 2 1 0 4 

Увод у савјетовање И 2 1 0 4 

Студије рода И 2 1 0 4 

 15 9 0 30 

 

 Ротирани предмети тако да „Социологија породице“ иде у статус изборног предмета, а предмет 
„Социјални рад у превенцији и заштити од насиља у породици“ иде у статус обавезног 
предмета. 

 Уведен нови изборни предмет „Увод у савјетовање“  са истим бројем часова предавања и 
вјежби (4 ЕЦТС) као остали изборни предмети. 

   

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

4 

1 Теорије социјалног рада О 3 2 0 6 

2 Социјално право О 3 2 0 6 

3 Основе менаџмента у социјалном раду О 2 1 0 4 

4 Породично право О 3 2 0 6 

5 
Ментално здравље И 2 1 0 4 

Савремена социологија И 2 1 0 4 

 

6 

Социјални рад с особама са 

инвалидитетом 
И 2 1 0 4 

 Демократија и људска права И 2 1 0 4 

 15 9 0 30 

 

 Промјена назива предмета Социјални рад са инвалидним особама у  „Социјални рад с особама 
са инвалидитетом“. 
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Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

5 

1 Социјална психологија О 2 1 0 4 

2 Основе управног права О 2 1 0 4 

3 Социјални рад са групом О 3 2 0 6 

4 Радно право О 3 2 0 6 

5 
Социјални рад са особама треће 

животне доби 
О 3 2 0 6 

6 

Социјални рад у школи И 2 1 0 4 

Цивилни сектор и социјални рад И 2 1 0 4 

Педагошка социјализација И 2 1 0 4 

 15 9 0 30 

 

 Предмет „Педагошка ресоцијализација“ додаје се као трећи изборни предемет са истим бројем 
часова предавања и вјежби као и остали изборни предмети (4 ЕЦТС).  
 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

6 

1 Социјални рад у заједници О 3 2 0 6 

2 Етика у социјалном раду О 2 0 0 3 

3 Управни поступак О 2 0 0 3 

4 
Методологија друштвених 

истраживања 
О 2 2 0 4 

5 Пракса социјалног рада О 2 6 0 10 

6 
Заступање у социјалном раду И 2 1 0 4 

Социјална педагогија И 2 1 0 4 

 13 11 0 30 

 

*Изборни предмет „Андрагогија“ замјењен предметом „Социјална педагогија“. Статус, број 

часова предавања и вјежби, као и број ЕЦТС бодова остаје исти. 
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Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

7 

1 Сиромаштво и социјална укљученост О 2 1 0 4 

2 
Теорије и модели психосоцијалног 

рада 
О 3 2 0 6 

3 Методе социјалног рада са групом О 3 2 0 6 

4 Социјална патологија О 2 1 0 4 

5 
Вјештине и технике социјалног рада у 

заједници 
О 3 2 0 6 

6 

Тимски рад у социјалном раду И 2 1 0 4 

Основе медијације И 2 1 0 4 

Креативне технике у социјалном раду И 2 1 0 4 

 15 9 0 30 

 

 Предмет „Социјалана укљученост“ преименован у „Сиромаштво и социјална укљученост“ 

 Уведен нови изборни предмет „Основе медијације“. Предмет Медијација имамо на Мастер 
студијама, тако да овај нови предмет нуди основно знање из области медијације у социјалном 
раду, а истовремено представља и добар увод за развијање знања и вјештина медијације. 

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

8 

1 
Упоредни системи социјалне 

политике 
О 2 1 0 4 

2 Супервизија у социјалном раду О 3 2 0 6 

 Социјални развој и планирање  3 2 0 6 

3 Дипломски (завршни) рад О    14 

 8 4 0 30 
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2. НАСТАВНИ ПЛАН ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

1 

1 
Социјални рад са малољетним 

делинквентима 
О 2 2 0 5 

2 Социјални рад са зависницима О 3 2 0 6 

3 Терапијски модели социјалног рада О 3 2 0 6 

4 Медијација у социјалном раду О 2 2 0 5 

5 Менаџмент у социјалном раду О 2 1 0 4 

6 

Теорија стреса, трауме и кризе И 2 1 0 4 

Методе третмана болести зависности И 2 1 0 4 

Социјална политика Европске уније И 2 1 0 4 

 14 10 0 30 

 

*Умјесто предмета „Анализа дискурса у социјалном раду“ уведен предмет „Социјална политика 

Европске уније“ у статусу изборног предмета. 

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

 

2 

1 
Демографија са друштвеним 

статистикама 
О 3 2 0 6 

2 Мастер рад О    24 

 3 2 0 30 
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ОПРАВДАНОСТ УВОЂЕЊА НОВИХ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА, СИЛАБУСИ, ПРИЈЕДЛОЗИ 

НАСТАВНИКА И КОМАПТИБИЛНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА 

 

ПРЕДМЕТ: УВОД У САВЈЕТОВАЊЕ 

1. Оправданост увођења новог предмета:  

У оквиру основних студија  на  Студијском програму - Социјални рад на Факултету политичких наука  

у Бањој Луци   не постоји  предмет чији се наставни садржаји баве проблематиком савјетовања. 

Новим Законом о социјалној заштити који је ступио на снагу  у мају 2012. године, 

установљено је ново право – Савјетовање, као основно право у социјалној заштити, које подразумијева 

системску и програмирану стручну помоћ, чија је сврха помоћ појединцу, члановима породице или 

породици у цјелини у развијању, допуњавању, очувању и побољшавању властитих социјалних 

могућности. 

Социјални радници морају бити оспособљени да обављају послове савјетовања, да пружају 

савјетодавну помоћ како би могли да одговарају  на сложене и комплексне потребе својих клијената и да 

их усмјеравају  кроз процес оснаживања и рјешавања њихових проблема.  

У досадашњем образовању социјалних радника на Факултету политичких наука у Бањој Луци 

студенти су били ускраћени за добијање потребних знања из ове области и зато је неопходно да се  уведе 

предмет „Увод у савјетовање“ као обавезан предмет на студијама социјалног рада. 

2. Предложени наставник  

На предметима Увод у савјетовање на Студијском програму Социјални рад на Факултету политичких 

наука у Бањој Луци наставу  би изводио наставник доц.др Весна Шућур-Јањетовић која је ангажована и на 

сродном предмету Терапијски модели социјалног рада који се изводи на Мастер студију. 

  3. Извођење наставе у другим високошколским установама 

1. На Факултету политичких наука у Београду на студијском програму „Социјална политика и 
социјални рад“ на основним академским студијама изучава се у VIII семестру кao обавезни  
предмет „Савјетовање и социотерапија“ у времену 2 часа предавања, 2 часa вјежбe и носи 6 ЕСTS 
бодова. Извор: www.fpn.bg.ac.rs, очитано 29.04.2013. године; 

2. На Правном факултету у Загребу, Студијски центар социјалног рада, Катедра за посебна подручја 
социјалног рада, на трећој години преддипломског програма изучава се као обавезан  предмет 
„Основе савјетовања“, 1 час предавањa,  2 часа  вјежбе  и носи 5 ЕСTS бодова. Извор: 
www.pravo.unizg.hr/scsr/kppsr/osnove savjetovanja, очитано, 24.04.2013. године; 

http://www.fpn.bg.ac.rs/
http://www.pravo.unizg.hr/scsr/kppsr/osnove
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3. На Филозофском факултету у Мостару, на Студију социјалног рада изучава се предмет „Основе 
савјетовања“,  на II години, у   III семестру,  1 час предавања, 2 часа вјежбe и носи  5 ЕСTS бодова. 
Извор: www.ffmo.ba, oчитано 12.06.2013. године. 

 

Напомена: У прилогу доставлјен Силабус за предмет Увод у савјетовање 

http://www.ffmo.ba/
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    УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊОЈ ЛУЦИ 

    ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

     UNIVERSITY OF BANJA LUKA, FACULTY OF POLITICAL SCIENCES 

    Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, Република Српска, БиХ 

     Тел/Факс: 051 323 630      E-mail: info@fpnbl.org     www.fpnbl.org 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНOG РАДA 
 

Назив предмета: УВОД У  САВЈЕТОВАЊЕ 

 

Семестар: Трећи семестар 

Статус предмета: изборни 

Фонд часова: 2 часа предавања и 1 час вјежби 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Доц,др Весна Шућур-Јањетовић 

Сарадник: Доц.др Весна Шућур-Јањетовић 

Услов за похађање: Није условљен 

Електронска пошта наставника и 

сарадника: 
vesnasj@yahoo.com.au 

 

Консултације:  

 

Циљеви 

Циљ наставе и практичног рада предмета „Увод у савјетовање“ је усвајање знања о 

основним теоријско-методолошким приступима савјетовању у савременом социјалном раду. 

Наставни  циљеви овог предмета су базирани на пружање основних сазнања о теоријама и 

методама савјетовања у оквиру психодинамског, хуманистистичко-егзистенцијалистичког, 

когнитивно-бихејвиоралног и системског модела, и њихово сагледавање у оквиру теоријске 

и практичне основе професије социјалног рада. Садржај предмета студентима ће омогућити 

препознавање потенцијала, личних вјештина и компетенција за савјетодавни рад са 

корисницима, као и подстицање личног раста и развоја студената. 
 

 

Исходи учења 

Током предавања и вјежби студенти ће стећи знања о основним теоријским концептима и 

методама савјетовања. Примјеном искуственог учења у малим групама студенти ће 

развијати основе за специфичне компетенције потребне за вођење савјетодавног интервјуа и 

процеса савјетовања. Студенти ће бити активни у учењу, укључени у различите практичне 

активности, и на основу усвојених знања и вјештина биће оспособљени и спремени за 

оснаживање и давање подршке особама које се налазе у стању различитих потреба. 

Студенти ће бити оспособљени и да износе критичко мишљење о темама релевантним за 

ову област, да развију вјештите активног слушања, комуницирања, као и да развију 

вјештину изношења аргумента кроз дискусију у групи. 
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Садржај предмета 

  

У оквиру овог предмета студенти ће се упознати са садржајима који се односе на појам и 

примјену савјетовања, приступе у савјетовању, личност савјетоватеља, вјештине и технике у 

савјетовању, интервју као метод рада, факторе успјешне комуникације, трансфер и 

контратрансфер у савјетовању, фазе процеса савјетовања и евалуацију процеса савјетовања. 

Садржај овог предмета ће чинити основни правци и школе савремених приступа третману: 

теоријске основе и практична примјена психодинамских, когнитивно-бихејвиоралних, 

хуманистичко-егзистенцијалистих и системских приступа, као и подручја примјене и 

практични аспекти савјетовања у социјалном раду. 
 

 

Основна литература 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 

Јанковић, Ј. (2004). Савјетовање у психосоцијалном раду.  Загреб: Еtcеtеrа. 

 

Видановић, И. (1999). Терапијски модели социјалног рада. Београд: Научно 

истраживачки центар за социјални рад и социјалну политику. 

Nеlsсоn - Јоnеs,  Р. (2007). Практичне вјештине у психолошком савјетовању и помагању.   

Јастребарско: Наклада Слап. 
.  

Додатна литература 

 

1. Влајковић, Ј. (1987).  Криза (теорија, етиологија, феноменологија) у: Основе 

савјетовања и социјални рад у организовању заједнице. Едиција „Брак и породица“. 

Београд: Градски центар. 

 

2. Меаrns, Д., Тhоrnе, Б. (2007). Савјетовање усмјерено на особу. Јастребарско: Наклада 

Слап. 

 

Oблици провјере знања и оцјењивање 

Похађање   наставе        5 бодова 

Активност на настави    5 бодова 

Домаћи задатак           20 бодова 

Колоквиј                      20 бодова 

Завршни испит            50 бодова 

Ужа научна област: Подручја социјалног рада 
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ПРЕДМЕТ: ПЕДАГОШКА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

У времену све сложенијих друштвених прилика у коме су све индикативније појаве које 
угрожавају и нарушавају друштвени систем, као нпр. експанзија криминалa, криза система вриједности и 
девијантни облици понашања младих неопходно је приоритет дати разним видовима превентивних 
програма како би се на вријеме и адекватно сузбила или знанто умањио утицај наведених појава. 
Међутим, шта се дешава са онима који су те норме већ нарушили!? Управо овим аспектом друштвеног 
проблема бави се педагошка ресоцијализација. Сама ријеч „ресоцијализација“ је изведена из латинске 
ријечи re – поново, те socius – друг, друштвен, што се обично преводи као „поновно укључити у друштво“. 
Ако полазимо од најширег смисла ријечи, ресоцијализација значи враћање у друштвену заједницу 
осуђеника оспособљеног да живи и ради друштвено усклађеним животом, да нормално и успјешно 
обавља друштвене дјелатности. Тај појам је преузет из социјалне психологије. Он означава, као и појам 
социјализована, процес прихватања норми и вриједности одређене групе, односно шире друштвене 
заједнице. Управо због тога, од педагошке ресоцијализације се очекује да измијени она лична својства 
преступника која су повезана са криминалним понашањем, да трајно уклони криминално понашање 
таквих лица и да их тако оспособи за интеграцију у друштвени живот. Ресоцијализација је, дакле, процес 
поступног реинтегрисања преступника из криминалне подгрупе у друштвену заједницу као групу. Тај циљ 
се остварује преваспитањем, као планским и систематским дјеловањем на личност преступника. 

Полазећи од етиолошког значења и смисла самог појима педагошке ресоцијализације она за 
студенте студијске групе социјални рад има знатно шири значај. Наиме, социјални радник као дио тима 
преваспитне службе која функционише у оквиру пеналних и других васпитно-корективних установа 
активно учествује у сповођењу преваспитног третмана као кључног институционалног фактора процеса 
ресоцијализације. Радећи на дијагностицирању социјалних потреба преступника социјални радник 
учествује и у разним програмима ресоцијализације, тј. програмима који су усмјерени и на разне 
маргинализоване групе које издржавају затворску казну или неку од васпитним мјера. Ради се дакле о 
групама као што су алкохолочари, наркомани и др. према којима се споводи посебан преваспитни 
третман, а све у циљу што успјешније ресоцијализације и поновне интеграције у друштвену заједницу. 
Управо из тог домена студенти би се кроз проучавање предмета Педагошка ресоцијализација упознали са 
функционисањем и организацијом пеналних установа, као и другим васпитно-корективним установама, 
те упознали са посебним програмима ресоцијализације који се споводе у таквим специфичним 
установама. 

Полазећи од чињенице да социјални радници раде у пеналним и васпитно-поправним 
установама, те да у оквиру описа послова које обављају имају веома важну улогу у сповођењу 
институционалног преваспитног третмана, као и у оквиру постпеналног третмана радећи у центрима за 
социјални рад сматрам да је неопходно упознати студенте, будуће социјалне раднике са самим процесом 
ресоцијализације, њеним принципима, компонентама, као и програмима како би се на адекватан начин 
упознали и са овим специфичним научним подручијем. 

Управо наведену проблематику обухвата предмет Педагошка ресоцијализација, који спада у 
подручије опште педагогије. 

Педагошка ресоцијализација за студенте студијске групе социјални рад има посебан значај, јер се 
у оквиру овог предмета упознају са процесом ресоцијализације, за разлику од других како обавезних, 
тако и изборних предмета који су првенствено усмјерени на превентивне активности. 

Наведени предмет се већ дужи временски период проучава на Филозофском факултету у Новом 
Саду, Филозофском факултету у Загребу, Филозофском факултету у Београду, Филозофском факултету 
у Мостару, Филозофком факултету у Бања Луци и другим факултетима. Силабуси наведеног предмета 
доступни су на сајту факултета. 
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С обзиром на моје богато искуство које сам стекао радећи као Помоћник директора за послове 
третмана у КПЗ Бања Лука и Васпитно-поправном дому Бања Лука студенти студијске групе за социјални 
рад би имали прилику да кроз интерактивну и теренску наставу на најбољи начин упознају овај предмет. 
Такође, у оквиру овог предмета користила би се књига „Ресоцијализација осуђених лица“ која је једна од 
ријетких научних публикација из ове области, а која је настала као резултат мога педагошког рада у горе 
наведеним установама. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Дипломске академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета ПЕДАГОШКА РЕСОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

 И 5 2+1 4  

Наставници Др Небојша Мацановић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања предмета Педагошка ресоцијализација је упознавање студената са мјестом, улогом 

и функцијом педагошке ресоцијализације општим и посебним програмима ресоцијализације, као и 

оспособљавање за дјелотворан пенолошки третман и педагошку ресоцијализацију особа друштвено 

неприхватљивог понашања. 

 

Исходи учења (стечена знања): 

Оспособљеност студената за упознавање нових сазнања о педагошкој ресоцијализацији и предмету 

њеног проучавања, да се оспособе да та сазнања и даље развијају, те да их у пракси користе; да 

спознају достигнуте могућности и границе ресоцијализације и њеног васпитно-корективног 

дјеловања на личност преступника. Такође, један од кључних исхода јесте да се студенти упознају 

са програмима ресоцијализације кои се примјењују у савременим пенолошким системима. 

Садржај предмета: 

 

1. Појам, значење, историјска и савремена одређења педагошке ресоцијализације;  

2. Васпитање и социјализација у породици, образовним институцијама, групи вршњака, 

ширем друштвеном контексту;  

3. Криминогена инфицираност адолесцената и њена обиљежја; 

4. Друштвено неприхватљива, девијантна, маргинална и зависничка понашања адолесцената; 

5. Организација и функционисање пенолошких установа; 

6. Преваспитање и ресоцијализација;  

7. Егзогени и ендогени фактори ресоцијализације; 

8. Педагошка ресоцијализација особа друштвено неприхватљивог понашања; 

9. Пенолошки третман;  

10. Врсте и начин сповођења институционалног преваспитног третмана у пеналним 

установама; 

11. Програми ресоцијализације осуђених лица у свијету; 

12. Улога социјалног радника у програмима ресоцијализације; 

13. Облици, садржаји, фактори, мјере, поступци педагошке ресоцијализације;  

14. Методе преваспитног рада које се користе у оквиру програма ресоцијализације; 

15. Васпитно-поправни домови или социо-педагошки ментори. 
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Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, самосталне активности на изради семинарског рада, групне активности, 

консултације. 

Литература: 

Обавезна:  
1. Мацановић, Н. (2011). Ресоцијализација осуђених лица. Бања Лука: ИК Бесједа. 

2. Мацановић, Н. (2009). Нови живот је могућ – Иновативни приступи у третману у раду са 

осуђеним лицима. Сарајево: Партнерство за здравље. 

3. Mehringer, A. (2003), Мала специјална педагогија, Едуца, Загреб. 

4. Сингер, М. и сарад.. (2008), Криминолошке особитости малољетничке деликвенције, 

Накладни завод Глобус, Загреб. 

5. Радовановић, Д. (1992). Човек и затвор: Студија интегрисаности у затворенички друштвени 

систем. Београд: Прометеј. 

Додатна: 

1. Coyle, A. (2002). Људска права у управаљању затворима и казнионицама. Лондон: 

Међународни центар за затворске студије. 

2. Кнежић, Б. (2001). Образовање и ресоцијализација. Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства. 

3. Мацановић, Н. (2008). Преваспитни третман у функцији ресоцијализације осуђених лица, 

Дефендологија бр. 21 – 22,     стр. 163 – 168. Бања Лука: Дефендологија центар за 

безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. 

4. Муслић, М. (2004). Тешкоће у реализацији третмана осуђених особа. Пенолошка теорија и 

пракса бр. 3, стр. 55 – 64. Зеница: Удружење пенолога ФБиХ. 

5. Радовановић, Д. (1988). Својства осуђеника и затворски третман. Београд: Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања. 

6. Сингер, М., Микшај-Тодоровић, Љ. (1993), Деликвенција младих, Глобус, Загреб 

7. Шпадијер – Ђинић, Ј. (1973). Затвореничко друштво. Београд: Просвјета. 

8. Злоковић, Ј. (1987). Утицај образовања осуђених на ступањ ресоцијализације. Загреб: Пенолошке 

теме. бр. 3 - 4. стр. 281 - 291. 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Завршни испит 50 бод.   

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 40 бод.    

 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Небојша Мацановић. 
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ПРЕДМЕТ: СОЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА 

Разлоге за увођење изборног предмета Социјалне педагогије најлакше је образложити добро 
познатом чињеницом да се у посљедњих неколико деценија начин живота значајно промијенио. И дјеци 
и одраслима живот је сваким даном све сложенији те им је све теже функционисати унутар личних и 
друштвено прихватљивих граница прихваћености и нормалности. Резултат тога је свакодневница са све 
више неизбјежних ризика и друштво са све више појединаца у ризику и ризичних скупина. Стога 
савременим друштвима требају стручњаци који ће се, задовољавајући с једне стране потребе појединаца 
у ризику, а с друге стране задовољавајући потребе друштва за сигурношћу и развојем, бавити тим 
деликатним темама и пословима на стручно и научан релевантан начин. 

Социјални педагози су се опредијелили за рад с појединцима, групама и заједницама у ризику 
или с већ испољеним потешкоћама и проблемима социјалне интеграције. Пратећи и проучавајући 
промјене на плану феномена поремећаја у понашању дјеце, младих и одраслих особа, али и 
превенирања и/или санкционисања тих понашања кроз протекле деценије социјална педагогија је 
прешла пут од реактивне струке и науке којој је циљ био бавити се симптомима личне и друштвене 
нефункционалности ка проактивној струци и науци с циљем потицања и оснаживања појединаца и 
друштва у цјелини да функционира на принципима задовољења потреба и заштите права. 

Стога се може рећи да предмет Социјална педагогија прије свега утиче и развија компентенције 
стручњака за научно-истраживачки и практичан рад на примарној превенцији, детекцији, 
дијагностицирању, раним интервенцијама и третману, процесуирању и накнадном старању за дјецу, 
младе и одрасле особе с ризиком за поремећаје или с поремећајима у понашању, те њиховим 
социјалним окружењем, у функцији васпитања, социјализације, рехабилитације и социјалне инеграције. 

У оквиру овог предмета презентоваће се актуелни садржаји и теме неопходне за будуће 
стручњаке који се оспособљавају за рад у савјетовалиштима, предшколским установама, основним и 
средњим школама, дјечјим и ђачким домовима, центрима за социјалну заштиту, диспанзерима и 
центрима за ментално здравље, васпитним домовима, судовима, казнено-поправним заводима, 
окружним затворима, полицијским станицама, психијатријским клиникама и истраживачким центрима. 

Социјална педагогија спада у уже подручије опште педагогије. Због специфичног предмета 
проучавања и повезаности са бројним друштвеним наукама изводи се на већини факултета друштвеног 
смјера као обавезан или изборни предмет. Већ дужи временски период овај предмет се изводи на 
Факултету политичких наука у Сарајеву, студијска група за социјални рад, Едукацијско-рехабилитацијском 
факултету у Тузли, Филозофском факултету у Београду, Филозофском факултету у Новом Саду, 
Филозофском факултету у Загребу, Филозофском факултету у Љубљани и др. 

Полазећи од чињенице да се социјални радници у оквиру описа послова који обављају користе 
достигнућа социјалне педагогије, њене методе и технике приликом дијагностицирања поремећаја у 
понашању младих, али и приликом сповођења различитиг програма рехабилитације истих довољно 
говори о значају увођења овог предмета у наставни план и програм студијског програма за социјални рад. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Дипломске академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

 И 6 2+1 4  

Наставници Др Небојша Мацановић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања предмета је упознавање студената са ширим појмовима и подручјима деловања 

социјалне педагогије, са дисоцијалним педагошким појавама, њиховим третманом и превенцијом, 

оспособљавање за разумевање холистичке социјалне условљености педагошких појава, као и 

оспособљавање за рад и истраживање у области социјалне педагогије. 

 

Исходи учења (стечена знања): 

Након одслушаног предмета студенти би требали стећи слиједеће компетенције: 

познавања (темељних знања о социјалној педагогији као знанственој дисциплини), 

 разумијевања (различитих облика поремећаја у понашању дјеце и младих, процеса њихове 

стигматизације, маргинализације и искључивања, као и могућности социјалнопедагошког рада с 

њима), 

процјењивања (утјецаја социјалног окружења на појаву појединих поремећаја у понашању дјеце и 

младих, као и практичног социјалнопедагошког дјеловања у погледу ране интервенције и детекције 

таквих поремећаја, те третмана и накнадне подршке за такве појединце, групе и заједнице). 

Садржај предмета: 

 

16. Појам, значење, предмет и савремена одређења социјалне педагогије; 

17. Основни појмови у социјалној педагогији; 

18. Социјална педагогија у систему друштвених наука, однос педагогије и других сродних 

наука; 

19. Историјски развој социјалне педагогије у Европи;  

20. Савремено схватање социјалне педагогије; 

21. Теорије социјалне педагогије; 

22. Савремено схватање етиологије поремећаја у понашању; 

23. Однос друштва према особама с поремећајима у понашању кроз историју; 

24. Приказ различитих врста поремећаја у понашању и њихово разумјевање; 

25. Социјално окружење и поремећаји у понашању; 

26. Друштвени контект дисоцијалног понашања младих у транзицијским друштвима; 

27. Упознавање са васпитним и другим приступима којима се нежељено понашање дјеце и 

младих усмјерава ка друштвено прихватљивим моделима понашања; 

28. Вриједносне компоненете социјалнопедагошког позива; 

29. Компетенције, функције и подручја практичног дјеловања социјалних педагога;  
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30. Практична ограничења и даљи развој социјалне педагогије; 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, презентације, самосталне активности на изради семинарског рада, групне 

активности, консултације. 

Литература: 

Обавезна:  
1. Кнежевић-Флорић, О.(2007). Основе социјалне педагогије, Нови Сад: СПД Војводине. 

2. Узелац, С. i Bouillet, D. (2007). Основе социјалне педагогије. Загреб: Школска  књиг 

3. Крњајић, С.(2002), Социјални односи и образовање, Београд: ИПИ 

 

Додатна: 

1. Башић, Ј., Коллер-Трбовић, Н., Узелац, С. (2004). Поремећаји у понашању, приступи и 

појмовна одређења. Загреб: Едукацијско-рехабилитацијски факултет. 

2. Васиљевић-Продановић, Д. (2001). Преступници под лупом. Београд: Задужбина 

Андрејевић. 

3. Стакић, Ђ.(2003). Концептуално заснивање превенције малољетничке делинквенције. У: 

Стратегија државног реаговања против криминала.стр. 91 – 114. Београд: Институт за 

криминолошка и социолошка истраживања. 

4. Поповић-Ћитић,Б. (2005). Превенција фокусирана на ризичне и протективне факторе као 

савремени приступ превенцији преступништва младих. Социјална мисао, 12(1), стр. 27-55. 

5. Рот, Н.(2002), Социјална психологија, Београд: ЗУНС. 

6. Жижак, А., ур. (2005): Етички кодекс социјалних педагога, Загреб: Хрватска удруга 

социјалних педагога, стр.22. 

7. Узелац, С.(1995), Социјална едукологија, Загреб: Сагена 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Завршни испит 50 бод.   

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 40 бод.    

 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Небојша Мацановић. 
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ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ МЕДИЈАЦИЈЕ 
 
1. Opravdanost uvođenja novog predmeta 

Medijacija, kao proces mirnog rješavanja konflikata, značajna je za rješavanje brojnih sukoba. Mnogi od 

njih su u domenu socijalnog rada, poput sukoba u (lokalnoj) zajednici, porodičnih i partnerskih sukoba, sukoba u 

procesu razvoda braka, sukoba koji kulminiraju u vidu vršnjačkog nasilja ili nasilja u porodici.  

Shodno intenciji za pristupanje BiH Evropskoj Uniji, treba imati u vidu preporuke Evropske komisije koje 

se odnose na primjenu medijacije, a posebno:  

- preporuka REC(98)1 o porodičnoj medijaciji (preporučuje se uvođenje ili unapređenje porodične 
medijacije, te preduzimanje i jačanje mjera potrebnih za korišćenje porodične medijacije i odgovarajućeg 
načina rješavanja porodičnih sporova);  

- preporuka br. R (99) 19 o medijaciji u krivičnim stvarima koja se odnosi na primjenu medijacije u 
maloljetničkom pravosuđu, u čemu značajnu logu imaju centri za socijalni rad i socijalni radnici 
edukovani za provođenje medijacije 
Potreba za širom upotrebom medijacije u socijalnom radu podrazumijeva da socijalni radnici steknu 

osnovna znanja o ovom procesu i ulozi medijatora (socijalnih radnika) koji pomažu strankama da pregovaraju o 

spornim pitanjima i postignu zajedničke sporazume. 

U BiH i na nivou entiteta postoji set zakona koji se odnose na postupak medijacije za čiju primjenu su 

neophodni osposobljeni stručnjaci, među kojima i socijalni radnici. Sa stanovišta socijalnog rada značajni su: 

zakoni o parničnom postupku i zakoni o krivičnom postupku (u kojima se afirmiše restorativna pravda u 

maljetničkom pravosuđu) u BiH, Republici Srpskoj i Federaciji BiH i Zakon o postupku medijacije (Službeni glasnik 

BiH 37/04). 

Odredbama Porodičnog zakona RS (Sl. glasnik RS 54/02) centar za socijalni rad, kao organ starateljstva, 

ima posebna ovlaštenja u procesu mirenja i mirnog rješavanja bračnih i porodičnih sukoba. Novim zakonom o 

socijalnoj zaštiti (Sl. glasnik RS, 37/12) uslugama savjetovanja se daje poseban značaj, što podrazumijeva i razvoj 

medijacije kao oblika mirnog rješavanja konflikata.  

Na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci školske 2011/12 je organizovan drugi ciklus studija na 

studijskom programu socijalnog rada. Na ovom studiju se izvodi predmet Medijacija u socijalnom radu, u okviru 

koga polaznici produbljuju znanja iz posebnih oblasti medijacije, kao što je medijacija u maloljetničkom 

pravosuđu, medijacija u rješavanju radnih sporova, medijacija u procesu razvoda braka, medijacija u zajednici, 

medijacija u obrazovnom sistemu. 

 U okviru novog predmeta Osnove medijacije, na prvom ciklusu studija, sticala bi se osnovna znanja o 

fenomenu sukoba, vidovima mirnog rješavanja sukoba, medijaciji kao jednom od efikasnih oblika posredovanja u 

sukobima, te formalno-pravnom okviru za primjenu medijacije.  
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Treba napomenuti da je Fakultet političkih nauka Banjaluka, zajedno sa još tri visokoškolske ustanove iz 

Srbije, Italije i BiH, aplicirao za realizaciju projekta međunarodnog poslijediplomskog studija iz oblasti medijacije, 

koji bi se realizovao u okviru Tempus programa EU. 

Na osnovu navedenog, svrsishodno je uvođenje predmeta pod nazivom Osnove medijacije, koji bi se kao 

izborni predmet izvodio na trećoj godini studija. Uvođenjem ovog predmeta pokazala bi se inovativnost u 

praćenju savremenih tendecija u oblasti socijalnog rada i podigao stepen stručne kompetentnosti budućih 

socijalnih radnika za primjenu aktuelnih zakonskih odredbi. 

2. Predloženi nastavnik i dokaz da nastavnik na osnovu uže naučne oblasti i objavljenih radova može izvoditi 

nastavu na predloženom predmetu: дoc. dr Jagoda Petrović 

- izbor u užoj naučnoj oblasti teorije i metodologija socijalnog rada  
- u okviru doktorske teze „Uloga socijalnog rada u društvenom uključivanju siromašnih“ u prikazu novih 

pristupa socijalnog rada obradila medijaciju kao jedan o pristupa u procesu socijalnog uključivanja 
(knjiga u fazi štampanja);  

- učestvovala u pripremi projekta za uvođenje međunarodnog poslijediplomskog studija medijacije u 
okviri Tempus programa EU – (aplikacija u toku)  

- objavila rad Medijacija u socijalnom radu u funkciji prevazilaženja vršnjačkog nasilja, Zbornik radova 
Međunarodna naučno-stručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini 
prevazilaženja i komparativna iskustva), ur. Mile Šikman, Banja Luka, 2013, Visoka škola unutrašnjih 
poslova RS, ISBN 978-99938-43-37-5 

- Izlagala na temu „Medijacija u socijalnom radu u funkciji prevazilaženja vršnjačkog nasilja“ na Naučno-
stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini 
prevazilaženja i komparativna iskustva), mart 2013. godine u organizaciji Hanns Seidel Stiftung i Visoke 
škole unutrašnjih poslova RS;  

- izvodi nastavu na poslijediplomskom studiju socijalnog rada na predmetu Medijacija u socijalnom radu 
- mentor na izradi magistarskog rada pod nazivom „Medijacija u funkciji sprečavanja bračnih konflikata 

uslovljenih pozicijama moći supružnika“  
 

3. Dokaz da se isti predmet izvodi na najmanje tri akreditovane visokoškolske ustanove u zemljama 

potpisnicama Bolonjske deklaracije. 

Predmet se pod sličnim nazivom i sa sličnim sadržajem izvodi na sljedećim visokoškolskim ustanovama: 

- Fakultet političkih nauka Beograd, studijski program socijalne politike i socijalnog rada: izborni predmet 
pod nazivom Uvod u medijaciju (http://www.fpn.bg.ac.rs) 

- Pravni fakultet Zagreb, studijski centar socijalnog rada: izborni predmet pod nazivom Rješavanje sukoba 
(http://www.pravo.unizg.hr/scsr) 

- Filozofski fakultet Mostar, studijska grupa socijalni rad: izborni predmet pod nazivom Međuljudski 
konflikti i njihovo rješavanje (http://www.ffmo.ba) 

 

Напомена: Овај предмет припада ужој научној области: Подручја социјалног рада 

http://www.fpn.bg.ac.rs/
http://www.pravo.unizg.hr/scsr
http://www.ffmo.ba/
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Дипломске академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

Назив предмета ОСНОВЕ МЕДИЈАЦИЈЕ 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И 7 2+1 4 

Наставници Доц. др Јагода Петровић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљеви предмета су: стицање теоријских и стручних спознаја о ненасилној комуникацији и 

могућим приступима у процесу рјешавања сукоба, посебно оних из домену социјалног рада; стицање 

основних знања о медијацији као специфичном виду мирног рјешавања сукоба и начину њене примјене у 

социјалном раду. 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи предмета су: разумијевање карактера сукоба и видова мирног рјешавања сукоба; распознавање 

предности и недостатака различитих видова мирног рјешавања конфликата; упознавање са обиљежјима 

ненасилне комуникације; упознавање са процедурама рјешавања конфликата укључујући преговарање, 

медијацију, арбитражу; познавање формално-правног оквира за примјену медијације уопште и у социјалном 

раду посебно; стицање теоријских основа за посредовање у рјешавању сукоба, са посебним нагласком на 

сукобе и медијацију у области социјалног рада; на основу стечених знања студенти ће развити интересовање 

за примјену и промоцију медијације и стећи сазнајну основу за продубљивање знања из специфичних 

подручја медијације. 

Садржај предмета: 

Теоријско разумијевање сукоба, дефиниције, врсте и нивои сукоба; Обиљежја ненасилне комуникације; 

Дефиниције и врсте посредовања у сукобима: преговарање, медијација, арбитража; Медијација као вид 

мирног рјешавања сукоба; Фазе медијацијског процеса; Услови за провођење медијације; Етички аспекти 

медијације; Вјештине и способности медијатора: активно слушање, сумирање, парафразирање, 

преобликовање, постављање питања, рад са јаким осјећањима; Сензибилизација за медијацију; Врсте 

медијације у социјалном раду; Формално-правни оквир за примјену медијације у социјалном раду. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава ће се изводити у виду излагања, пауер-поинт презентација, дискусија, излагања студената, групне 

расправе, писања семинарских радова и консултације са професором. 

Литература: 

Основна: Џа моња, Т. и Жегарац, Н. (2006), Медијација - концепти и контексти. Београд: Друштво психолога 

Србије; Попадић, Д, Плут, Д. и Ковач Церовић Т. (1996), Социјални конфликти. Београд: Група МОСТ; 

Пеурача, Б. и Тершелић, В. (2004.) Медијација: посредовање у сукобима за упорне. Осијек: Центар за мир, 

ненасиље и људска права. Додатна: Kruk, E. (1997.) Mediation and conflict resolution in social work and the 

human services: Issues, debates, and trends. U: Kruk, E. (ur.) Mediation and conflict resolution in social work and the 

human services. Chicago: Nelson-Hall, Inc., 1-19. Rosenberg M.B.  (2006) Ненасилна комуникација: Језик 

живота. Осијек: Центар за мир, ненасиље и људска права; Трговчевић, Н. и Сладовић, Б. (1997) Потребе и 

интереси за посредовањем у социјалном раду. Љетопис Студијског центра социјалног рада, 4, 119-129  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 0 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц.др Јагода Петровић 
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МАСТЕР СТУДИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА 
 

ПРЕДМЕТ: СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
 
1. Оправданост увођења новог предмета:  

У оквиру основних студија на Факултету политичких наука кроз три предмета изучава се социјална 

политика. Предмет „Увод у социјалну политику“ изучава се на свим студијима и има за циљ да све 

студенте прве године упозна са основним појмовима у социјалној политици, испоријским развојем ове 

научне области, дјеловањем социјалне политике као науке, заједничким обиљежјима и ендогеним и 

егзогеним факторима социјалне политике. Предмет „Социјална политика“ изучава се на студију 

Социјални рад у другом семестру прве године и он студентима пружа могућност да упознају социјално 

политичке теорије и доктрине, моделе и концепције социјалне политике, основне социјалне проблеме и 

главна подручја социјалне политике. Социјална политика Европске уније проучава се само на једном часу 

и даје могућност да се студенти упознају само са основним поставкама о развају социјалне политике и 

кључним документима. 

Наставни предмет ''Упоредни системи социјалне политике'' изучава се у осмом семестру основних 

студија. Садржај овог предмета чине четири основне цјелине: Предмет, метод и циљ изучавања упоредне 

и међународне социјалне политике; Однос упоредне и међународне социјалне политике са другим 

наставно-научним дисциплинама; Упоредна  социјална политика и  Међународна сарадња и носиоци 

међународне  социјалне политике. Основни циљ овог предмета је да студенати упознају системе 

социјалне политике који постоје у свијету, да могу да их компарирају и да на основу сличности и разлика, 

као и постигнутих резултата и испољених недостатака оцјењују поједине концепције и моделе. Циљ је, 

такође, и да студенти упознају настанак и потербе за међународном сарадњом у области социјалне 

политике, носиоце међународне сарадње и њихов утицај и допринос развоју социјалне политке у свијету, 

а исход учења овог предмета је могућност поређења и анализа различитих концепција и модела 

социјалне политике, као и разумијевање савремене социјалне политике, могућност да критички 

преиспитују различите моделе и праксе и да употребљавају стечена знања у свом професионалном расту.   

На мастер студијама област социјалне политике уопште није заступљена.  

Социјални радници, без обзира на којим радним мјестима раде и којим пословима се баве, морају 

познавати основна подручја социјалне политике, главне трендове и реформске процесе, како би могли 

одговорити на сложене и коплексне потребе својих клијената и усмјеравати их кроз процес оснаживања и 

рјешавања социјалних проблема. У теорији социјалног рада доказано је да социјални рад пресудно 

обликују контекст, клијенти и социјални радници - предавачи, образовне институције и сами социјални 

радници. Њихово куративно, превентивно и акционо дјеловање мора бити утемељено на савременим 

приступима и методама који су развијени у свијету, а посебно у земљама Европске уније којој стреми и 

држава Босна и Херцеговина, односно њени ентитети.  

Босна и Херцеговина се налази у процесу приступање Европској унији, што је њен стратешки 

проритет. За тај процес БиХ је донијела Стратегију интегрисања БиХ у ЕУ и половином 2008. године 



25 

 

потписала Споразум о стабилизацији и придруживању. Обавезе које има Босна и Херцеговина по овом 

споразуму у области социјалне политике су велике. Оне су засноване на основним принципима и 

циљевима социјалне политике Европске уније и зато је од изузетног значаја да социјални радници у улози 

креатора и имплементатора обавеза из Споразума познају  социјалну политику Европске уније како би 

успјешно могли одговорити задацима.  

Такође, Босна и Херцеговина је ратификовала Европску социјалну повељу и тиме преузела обавезу 

да је примјењује. Зато треба много знања као би своје законодавство усклађивала са комунитарним 

радним и социјалним правом ЕУ.  

У досадашњем образовању социјалних радника на Факултету политичких наука у Бањој Луци 

студенти су били ускраћени за добијање потребних знања из ових области и зато је нужно да се 

приоритетно уведе предмет „Социјална политика Европске уније“ као обавезан предмет на студијама 

социјалног рада, а касније, приликом предстојеће реакредитације и предмети: ’’Системи социјалне 

сигурности’’ и предмет ’’Социјална политика Републике Српске’’. 

2. Предложени наставник  

На предметима Увод у социјалну политику и Социјална политика на Факултету политичких наука у 

Бањој Луци наставу изводи доцент др Мира Ћук. Тиме дио активности нужно усмјерава на социјалну 

политику западних земаља, чланица Европске уније. У својој докторској дисертацији под називом 

“Управљање системом социјалне заштите у Босни и Херцеговини у процесима реформе“ истраживала је 

различите моделе социјалне политике, усклађеност реформских процеса у области социјалне заштите у 

Босни и Херцеговини са европским начелима и обавезе Босне и Херцеговине у социјалној заштити у 

процесу придруживања европским интеграцијама. У својој књизи „Реформе социјалне заштите у Босни и 

Херцеговини“ коју је издао Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево 2013. године бавила 

се питањима реформисања система социјалне заштите у контексту савремене теорије и праксе. Доцент др 

Мира Ћук је на Факултету политичких наука у Бањој Луци ангажована Рјешењем Сената Универзитета у 

Бањој Луци број 1410-64/11 од 15.11.2011. године, а Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци број 05-

3933-ЛИИ-9.1./11 од 29.09.2011. године иста је добила звање доцента за ужу научну област Социјална 

политика.  

На предмету Упоредни системи социјалне политике наставу изводи проф. др Ана Гавриловић. 

  3. Извођење наставе у другим високошколским установама 

1. На Факултету политичких наука у Београду на студијском програму „Социјална политика и 
социјални рад“ на основним академским студијама изучава се у ВИИИ семестру предмет под 
називом „Социјална политика Европске уније“ у времену 3 часа предавања и 1 час вјежби и носи 6 
ЕСПБ бодова. Извор: www.фпн.бг.ац.рс очитано 11.06.2013. године; 

2. На Факултету политичких наука у Сарајеву на мастер студијама изучава се предмет „Европска 
социјална политика“, 2 часа предавања, 1 час вјежби, носи 6 ЕСПБ бодова, Извор: www.фпн.са.ба, 
очитано 13.06.2013. године; 

http://www.fpn.bg.ac.rs/
http://www.fpn.sa.ba/


26 

 

3. На Правном факултету у Загребу, Студијски центар социјалног рада, Катедра за социјалну 
политику, на четвртој години изучава се предмет „Еуропска социјална политика“, 4 сата 
предавања и носи 7 ЕСПБ бодова, Извор: 
www.право.унизг.хр/сцср/ксп/еуропска_социјална_политика, очитано, 15.06.2013. године; 

4. На Филозофском факултету у Мостару на Студију социјалног рада изучава се предмет Еуропска 
социјална политика на 4-ој години, 3 часа предавања, 3 часа вјежби, носи 6 ЕСПБ бодова, Извор: 
хттп://www.ффмо.ба/СР%202012-2013.пдф, очитано 15.06.2013. године 

 
Напомена: Овај предмет припада ужој научној области: Социјална политика 
  

http://www.pravo.unizg.hr/scsr/ksp/europska_socijalna_politika
http://www.ffmo.ba/SR%202012-2013.pdf
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Мастер студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Назив предмета СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И 1 2+1 4 

Наставници Доц. др Мира Ћук 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је да се изложе теме из широко конципиране социјалне политике Европске уније, 
упореде различити социјални модели и објасни координација и конвергенција националних режима. 
Достигнућа ЕУ у социјалној пракси и политици изучаваће се путем институционалних оквира, 
уговора, извора комунитарног и радног социјалног права, Повеље о основним социјалним правима, 
Европске стратегије социјалне кохезије и других докумената. Различити системи социјалне сигурности 
(пензијски систем, здравствени систем, тржиште рада, програми помоћи сиромашнима) биће 
анализирани у контексту директива, одлука, препорука, упутстава, резолуција и извјештаја. Развој 
социјалне политике у чланицама ЕУ посматра се у контексту глобалних промјена, ризика и изазова 
изградње „транснационалне социјалне државе“. Утицај европских социјалних модела и политика на 
босанско-херцеговачко социјално законодавство, односно Републике Српске, разматраће се у 
контексту процеса придруживања и приступања Босне и Херцеговине ЕУ и усклађивања права са 
комунитарним прописима у области социјалне политике.   
Исходи учења (стечена знања): 

После завршеног курса студенти ће добити широки опус сазнања о социјалној димензији европских 

интеграција на путу изградње «европског социјалног модела» и модернизације националних режима у 

складу са европским принципима. Посебно сагледавање предности  модела координације и 

конвергенције  социјалне политике у Европи омогућиће развој основа за примјену таквих модела у 

БиХ у којој постоји више реазличитих модела социјалне политике. Познавање основа и циљева 

секторских политика усмјерено је ка разумијевању начина рјешавања социјалних проблема и суочавања 

са изазовима насталих друштвених промјена у Европи. Практична примјена стечених знања вршиће се 

кроз упоређивање остварених циљева секторских политика са постојећим реформским процесима у 

Босни и Херцеговини са критичким освртом на остварене циљеве.  

Садржај предмета: 

Предмет обрађује слиједеће тематске јединице:  

- Појмовна и теоријско-методолошка разграничења, 

- Историја и актуелни различити модели социјалних режима у државама чланицама ЕУ, 

- Четири основна модела социјалне политике у ЕУ, њихове карактеристике и 

     распрострањеност, 

- Европска социјална политика од Рима до Нице, 

- Европска социјална повеља и Ревидирана европска социјална повеља: социјална права и 

     механизми надзора, 

-  Развој социјалне политике на нивоу ЕУ – од идеје до транснационалне социјалне 

     политике и европског социјалног модела, 

- Социјална Европа: органи и институције са акцентом на Европски социјални фонд 
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- Врсте и извори комунитарног социјалног права 

- Савремени друштвени процеси као контекст социјалних реформи 

- Глобализација и савремене реформе социјалне политике, 

- Изазови демократских промјена, активизација социјалне државе и кординација, 

- Модел отворене координације у подручјима и примјена у пензијским системима, здравственим 

системима, подручју запошљавања и тржишта рада, борбе против сиромаштва и социјалне искључености, 

заштита породице и дјеце, једнакост мушкарца и жене, род и родна равноправност, 

- Проширење Европске уније и утицај на социјалну политику нових чланица, 

- Обавезе земаља потписница Споразума о стабилизацији и придруживању 

- Реформе социјалне политике у БиХ у процесу придруживања ЕУ и утицај социјално- 

      политичких модела ЕУ. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава ће се изводити у виду излагања, пауер-поинт презентација, дискусија, излагања студената, групне 

расправе, писања семинарских радова и консултације са професором. 

Литература: 

Основна литература: 

1. Дренка Вуковић (2011), Социјална политика Европске уније, Београд: Универзитет у Београду 
Факултет политичких наука.  

2. Дренка Вуковић, Михаил Арандаренко (2011), Социјалне реформе – садржај и резултати, 
Београд: Универзитет у Београду Факултет политичких наука.  

3. Мира Ћук (2013), Реформе социјалне заштите у Босни и Херцеговини, Источно Сарајево: 
Завод за уджбенике и наставна средства. 

Додатна литература: 

1.  Пуховски. Т. (2010), Европска унија и како подучавати о њој, Загреб: Форум за слободу одгоја. 
2. Зриншчак, С. (ур.) (2006), Социјална држава у 21 стољећу – привид или стварност? Загреб: 

Правни факултет 
3. Љерка Минтас Ходак  (ур.) (2010), Европска унија, Загреб: МАТЕ, д.о.о. стр. 5-185; 477-504. 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 0 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц.др Мира Ћук 

 


