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Циљеви 

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 

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.  
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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 
- 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. 
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Ужа научна област  

Овај предмет припада ужој научној области „Социјална политика“ 

 
 
 


