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МОДУЛ М16 – Архитектура, урбанизам и друштво,   3 ЕСПБ 
 
курсеви:           
СОЦИОЛОГИЈА 1                                                                  1  ЕСПБ                               
ЕКОНОМИКА ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАЂЕЊА               1  ЕСПБ                               
РЕГУЛАТИВА                                                                     1  ЕСПБ                               
 
Циљ наставе на модулу 
Циљ наставе је да едукује студенте из области примене практичних знања о процесима управљања пројектима у 
архитектури и урбанизму, месту и улози појединх фазаи у контексту важеће регулативе и да применом 
математичких модела омогући процеса релизацију процеса одлучивања и дефинисања обима појединачних 
пројекта. 
 
Потребна предзнања: 
Беза формалних обавеза. Теоретска и практична занња са прве и друге године основних студија. 
 
Курс 16.1. Социлогија 1, 1 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 20011/12 
 
 
Садржај наставе1 
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. 
 
УПУСТВО 
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет одржава се једном недељно један час. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 1 радни дан код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 1,5 радних сати недељно (1 сат рада у школи и 0,5 сати рада код куће). 
1 радни дан предвиђен је за рад код куће и испит (10 сати).  
Испит  - предаја семинарског рада је 20. радне недеље . 
 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник.  
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М16, курс 16.1. Социологија 1 
– Oпшта наставна област- друштвено-хуманистичке науке 
 
Година студија:  
6. семестар основних академских студија, 2011/12 
 
Број кредита: 
 
1 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Четвртак од 14.15 до 15 часова 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
 
Назив предмета: 
Социологија 1 

Наставник: 
Проф. Др Мина Петровић 

Сарадник у настави:                                    

Број кабинета: 342 
Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): четвртком од 12.15-14.15 
Телефон:       063 7036 905                                                                             Е-маил: mipetrov@sbb.rs 
 
Циљеви и приступ настави: 
Циљ наставе је стицање знања о основним појмовима  савременог друштва и разумевање друштвених процеса 
који утичу на обликовање и управљање простором, посебно градским простором. Студенти стичу знања која треба 
да им помогну да разумеју друштвени контектс делатности којом се баве (архитектура односно урбанизам), те да 
препознају потребе и интересе различитих друштвених актера у простору.    
 
Садржај наставе: 
Наставом су обухваћени кључни појмови социологије простора и урбане социологије: урбанизација, урбанизам, 
урбана политика, стамбена политика и социјално становање, социјална стратификација и резиденцијална 
сегрегација, бескућништво и сиромашна подручја, суседсвто као друштвена заједница, улога и значај јавних 
простора, и тд.   
Метод извођења наставе: 
Настава се  одвија доминатно кроз предавања у комбинацији са интерактивни облици наставе, пре свега 
анализом случајева, припремом есеја, и  семинарских радова итд. 
 
 
нед Наслови тематских јединица                                           
01 Култура и друштво  Вредности и норме, културна разноврсност, социјализација, идентитет, 

друштвена промена 
02 Вредности у савременом 

друштву 
Појмови инструменталне наспрам комуникативне рационалности, социјалне 
наспрам системској интеграцији, грађанства, пост-социјалистичке транзиције и 
трансформације. 

03 Друштвена  стратификација и 
неједнакости 

Класна подела у савременим западним друштвима и Србији, друштвена 
покретљивост 

04 Сиромаштво, социјална 
заштита и социјална 
искљученост 

Промене концепта социјалне државе: од провајдерске ка регулативном типу, 
Право на стан, декомодификација становања, социјално становање  
Србија на путу интеграције у европски социјални модел 
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95 Социјална и просторна 
искљученост   

Појам урбаног сиромаштва. Социјална искљученост руралних подручја. 
Структурни и индивидуални узроци бескућништва као најкомплексијег обилка 
социјалне искључености. 
 

06 Савремена урбанизација у 
различитим друштвеним 
контекстима, глобализација и 
градови 

Феномени хипер и хипо урбанизованости, неформалне  градње као стратегије 
преживљавања, глобални наспрам обичних градова 

07 Социо-просторне разлике и 
резиденцијална сегрегација 

Појмови субурбанизације и џентрификације,  с једне, и слама односно гета, с 
друге стране 

08 Социо-просторне разлике и 
резиденцијална сегрегација 

Искуство пост-социјалистичких градова. 

09 Социолошко читање појма 
урбанизма 

Урбанизам као начин живота, подручје друштвене моћи, регулација интереса у 
коришћењу градског простора као јавног добра (феномен бесправне изградње 
као узурпације јавног добра) 

10 Појам урбане политике и 
урбаног режима  

Транзиција од менаџерског ка предузетничком типу управљања. Од колективне 
ка индивидуализованој потрошњи. Значај јавно-приватног партнерства. Улога 
трећег сектора  и  партиципативности грађана.    

11 Урбана политика, социолошки 
значај јавних простора и 
јавности у граду 

.Предузетнички и пост-материјалистички град. Комерцијализација и 
приватизација урбаног простора. 

12 Нови регионализам и нова 
територијалност  

Стари и нови регионализам. За и против регионализације. Појам територијалног 
капитала. Територијални идентитети.  

13 Урбани протести и борбе Појам урбаног захтева. Структура политичких могућности и постављање 
урбаних захтева. Облици урбаних борби (сквотирање, НИМБЈ, и сл) 

14 Рекапитулација и припрема  
за испит 

 

15 Рекапитулација и припрема  
за испит 

 

 
Обавезна литература: 
Студенти ће на располагању имати до краја маја материјале са предавања, објављене на сајту АФ, са 
неким текстовима који објашњавају основне појмове.   
Петровић, М. 2009. Трансформација градова: ка деполитизацији урбаног питања. Београд: ИСИ 
Препоручена литература:  
Чалдаровић, О. 2011. Урбано друштво на почетку 21. стољећа, Загреб: ХСД. 
Петовар, К. 2003. Урбана социологија: Наши градови између државе и грађана. Београд: Аф и ИАУС. 
Петровић, М. 2004. Социологија становања. Београд: ИСИ. 
Пушић, Љ.  Град, друштво, простор. Београд: ЗУНС. 
Вујовић, С. 1997. Град у сенци рата, Београд-Нови Сад: ИСИ, Прометеј.  
Вујовић, С, и М. Петровић. 2005. Урбана социологија – хрестоматија, Београд: ЗУНС. 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит из Социологије 1 полаже се (а) писменим путем, одговорима на питања (тест) на испиту, или (б) 
писањем семинарског рада са усменим испитом. У другом случају, студент бира једну од тема са 
предавања односно списка који предметни наставник понуди. О додатној литератури договора се са 
предметним наставником, после предавања или у термину консултација.   
 
Критеријуми оцењивања: 
У оцењивању испита бодује се свако питање према броју информација које је студент покрио.  
У оцењивању   семинарског вреднује се да ли је студент  јасно  дефинисао циљ рада,  питање/проблем 
који је предмет анализе, да ли је и на који начин (потпуност, аналитичност) представио могуће 
приступе, дефиниције, објашњења,  те квалитет синтетског или аналитичког закључног коментара.  У 
самом тексту вредноваће се и академско писање, односно навођење литературе.  
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре 
полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 
70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 
 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
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активност у току предавања 30 усмени испит или писмени елаборат 70 
 
Услови предаје после заказаног рока: 
Према статуту АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
Према статуту АФ 
 


