
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: СОЦИОЛОГИЈА 1 (6 семестар) 
Циљ наставе: Циљ наставе је стицање знања о основним категоријама и 
појмовима савременог друштва и разумевање услова и окружења у коме ће 
студент професионално радити након дипломирања. 
Један час предавања недељно (укупно 15 сати предавања и 15 сати за 
припрему испита, минимум).   
Теме предавања/по часовима 
1. Анализа појмова: грађанин, цивилно друштво, демократске вредности, 
демократске институције 
2. Анализа појмова: правна држава, грађанска и политичка права, економска, 
социјална и културна права 
3. Држава са социјалним старањем. Функције државе у социјалном развоју 
4. Друштвена и урбанистичка норма. Појмови урбанитет и урбаност 
5. Град као јавно добро. Интереси у коришћењу градског простора. Легитимни 
и нелегитимни интереси 
6. Узроци и обележја бесправне изградње.  Узурпација градског простора и 
добара 
7. Делокруг и надлежности локалне управе у савременим демократским 
друштвима 
8. Положај грађана и локалних заједница у реконструкцији градских зона 
9. Појам квалитета живљења и индикатори квалитета живљења 
10. Дефиниција, класификација и улога јавних служби у остваривању 
социјалних и културних права грађана 
11. Становање као људско право 
12. Сиромаштво – појам, димензије, узроци, програми за смањење 
сиромаштва 
13. Сиромашна градска подручја и програми санирања 
14. Услови живљења у сеоским подручјима и програми унапређења квалитета 
живљења 
15. Рекапитулација 
 
Припрема испита: Студенти на располагању имају читанку са објашњењем 
основних појмова (75 страница текста). Поред тога студентима се предлаже 
допунска литература. Есеј/писмени испит се полаже тако што (1) на испиту 
студенти добију три питања/појма од којих треба да изаберу и обраде један, 
или (2) у договору са предметним наставником изаберу тему (и литературу) о 
којој ће на писменом испиту написати есеј. Ако се студент определи за 
полагање путем избора једног од три питања, садржај есеја не мора бити 
само директан одговор и објашњење изабраног појма, него и његова анализа 
и стављање у шири контекст – урбанистички, социјални и др. Читанка садржи 
текстове у којима се објашњава значење одабраних појмова и може се 
набавити у скриптарници АФ. Испит се може полагати и у форми семинарског 
рада са јавном одбраном, а то подразумева да студент уради семинарски рад 
на тему о којој се договори са наставником и да након предаје семинарског 
рада има краћи усмени испит на коме ће одговорити на неколико питања 
везана за тему семинарског рада.  
 
 
У Београду, 15.02.2007.  
 
 

Предметни наставник 
Др Ксенија Петовар  

 
 


