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Наставник:  Проф. Др Ксенија Петовар 

Кабинет: 342 

Сарадник у настави:  

 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):  

Среда, 12 – 14 часова 

Телефон и Е-маил 
064 135 56 52 
e-mail: petovar@eunet.yu 

Циљ предмета  

Упознавање студената са појмом социјални развој и различитим приступима и праксама планирања и 
усмеравања социјалног развоја у демократским плуралистичким друштвима. Повезаност социјалног развоја са 
корпусом људских права, нарочито економских, социјалних и културних права. Значај друштвених вредности у 
планирања социјалног развоја и дефинисања планских парадигми.  
Методолошки поступак у дефинисању модалитета социјалног развоја у односу на особености локалних 
заједница и препознавање актера социјалног развоја.  
Исход предмета  

Студенти имају увид у кључна обележја појма социјални развој, релевантна за размевање друштвене средине 
у којој раде урбанистички или просторни план и могу да препознају интересе, социјални капацитет и потребе 
грађана у простору планске интервенције.   
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Број часова активне наставе   
Предавања:2 Вежбе:0  Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:0 
    



Методе извођења наставе  

Интерактивна предавања. Израда семинарског рада и разговор о семинарском раду.  

 Наслови тематских јединица  
 Pojam socijalnog razvoja. Društvene vrednosti. Pojam kvaliteta življenja.  

Ekonomska, socijalna i kulturna prava. Monitoring ostvarivanja ESK prava 

Institucije, društvene i interesne grupe u lokalnoj zajednici. Oblici partnerstva u planiranju i korišćenju 
prostora.  

Artikulacija pojma javno dobro i mehanizmi zaštite javnog dobra i javnog interesa u lokalnoj zajednici. 

Pojam osetljive (ranjive) društvene grupe. Višestruka deprivacija osetljivih grupa.  Oblici podrške 
lokalne zajednice i drugih aktera u poboljšanju položaja osetljivih grupa  

Pojam javnih službi. Kriterijumi klasifikacije.  
Indikatori socijalnog razvoja.  

Modaliteti organizacije javnih službi u odnosu na tipove naselja i socio-demografska obeležja   

Nadležnosti lokalne samouprave. Prakse u evropskim državama. Zakoni i praksa u Srbiji.  

Saradnja sa građanima i udruženjima građana u planiranju prostora. Uloga organizacija civilng  društva 
u lokalnom razvoju  

Elementi analize socijalnog prostora relevantni za planiranje i uređenje prostora/ izradu prostornog i 
urbanističkih planova 

 

  

Оцена знања (максимални број поена 100)   
Израда семинарског рада и разговор о теми семинарског рада на часу.  

   

  

   

 
 
 


