
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
 
 
План рада 
Назив семинара:  
 
 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија, 2011/12 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
 
Наставник: 
Проф. др Мина Петровић 

Сарадници у настави:   
 

Број кабинета: 342 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): пре или после часова 

Телефон:    063 7036 905                                                                                         Е-маил: mipetrov@sbb.rs 
 

www адреса:      www.arh.bg.ac.rs                                                                                                    

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
 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. Разматрање могућих операционализација појма социјални развој, дефинисање 
индикатора и могућност мерења. Упознавање са методологијом дефинисања модалитета социјалног развоја у 
односу на особености локалних заједница, препознавања актера социјалног развоја и усаглашавања њихових 
интереса.  
Садржај наставе: 

Видети наслове тематских јединица. 
 
Метод извођења наставе:  

Семинарски радови, радионице, фокус групе, предавања 

 

 

mailto:mipetrov@sbb.rs
http://www.arh.bg.ac.rs/


 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Увод: значај социјалне развојне димензије   

02 Социјални развој – дистинкција раста и развоја  

03 Социјална димензија одрживог развоја  

04 Друштвене вредности и различити приступи усмеравања 

социјалног развоја 

 

05 Појам људских  и грађанских права  

06 Пријава тема семинарског рада  

07 Квалитет живљења, индикатори, мерење  

08 Индикатори социјалног развоја  

09 Социјална инклузија и осетљиве/рањиве друштвене групе   

10 Надлежности локалне самоуправе – нови /стари актери 
социјалног развоја 

 

11 Концепт јавно-приватног партнерства   

12 Улога организација цивилног друштва, грађана  

13 Методологија фокус група – интересни конфликти и 

кооперација  

 

14 Коментари на драфт верзије семинарског рада  

15 Коментари на драфт верзије семинарског рада  

 

Обавезна литература:  
М. Вујошевић и К. Петовар (ур.), Нови теоријски и методолошки приступи у изради стратегије одрживог 

регионалног развоја. Београд: Центар за демократију и Институт за архитектуру и урбанизам Србије.  
M. Вујошевић и К. Петовар (2006), ''Јавни интерес и стратегије актера у урбанистичком и просторном планирању''. 

Социологија. Vol. XLVIII, No. 4, 
К.Петовар и В.Јокић (2010), Социјални развој и јавне службе у Србији – стандарди у распону од 19. до 21. века. У: 

М.Бајић-Брковић, Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији. Београд: АФ 
 Ђурић, С. (2005) «Методологија фокус групног истраживања», Социологија, Год. 48., Бр. 1. 
Петровић, М. (2009) Трансформација градова: ка деполитизацији урбаног питања. Београд: ИСИ. 
Цвејић, С. et al (2010) Студија о хуманом развоју – Sрбија 2010. Београд: UNDP 
Мирков, А. (2012) Социјална одрживост града: анализа концепта. Социологија, Vol. LIV, бр. 1. 
 
Препоручена литература: 
Дамјановић, Д, D. et al (2010) Партнерство јавног и приватног сектора. Београд: Палго Центар (e-формат)  
 Чалдаровић, О. (2011) Урбано друштво на почетку 21. стољећа, Загреб: ХСД. 
Готовац, А. (2010) Актуални ревитализацијски и гентрификацијски процеси на примеру Загреба, Социологија и 
простор, Vol 48, No. 2. 
Урбанистички савјет Зелене акције (2008) Згреб каквог желимо, Загреб, Национална заклада за развој цивилног 
друштва. 
Чалдаровић, О O. (2008) First signs of gentrification? Urban regeneration in the transitional society: the case of Croatia. 

Социологија и простор, бр. 3-4 (e-формта) 
Петовар, К. (2003) Урбана социологија – Наши градови између државе и грађанина, Београд: АФ и ИАУС. 
Хочевар, М. Dispersed Settlement in Detached Houses: Attitudes Over the Residential Space Consumption in 
Slovenia(2012)  Социологија, Vol. LIV, бр. 1. 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад (5 до 8 страница) 



 

Критеријуми оцењивања: 

Структура семинарског рада; Дефинисање и образложење теме/предмета рада; Опис и анализа 
проблема/теме/примера; Коректно коришћење литературе и других извора. 
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 

активност у току предавања 10 семинарски рад 70 
семинар – дефинисање теме, избор 
литературе, постављање кључних 
питања 

 
 
20 

  

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 


