
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: СОЦИОЛОГИЈА 1 (6 семестар) 
 
Циљ наставе:  
 
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 контектс друштва у коме живе и делатности којом се баве (архитектура 
односно урбанизам), те да препознају потребе и интересе различитих друштвених 
актера у простору.    
 
Један час предавања недељно (укупно 15 сати предавања и 15 сати за припрему 
испита, минимум).   
 
Теме предавања/по часовима 
нед Наслови тематских јединица                                           
01 Култура и друштво  Вредности и норме,друштвене институције,  

социјализација, идентитет, друштвена промена 
02 Појам грађанства и 

грађанских вредности  
Дистинкција грађанских права, значај 
комуникационе рационалности, дилеме колективног 
делања 

03 Појам грађанства и 
грађанских вредности 

Питање грађанских вредности у 
(пост)социјалистичком друштву 

04 Друштвена  
стратификација и 
неједнакости 

Основни појмови и теоријски приступи. Дистинкција 
друштвеног положаја и стила живота. Друштвена 
покретљивост – принцип меритократије 

05 Друштвена  
стратификација и 
неједнакости 

 Социјална стратификација друштва у Србији 

06 Савремена 
глобализација и појам 
рескалирања моћи 

Шта је ново у савременој глобализацији. 
Регулациона теорија – рескалирање моћи националне 
државе. 

07 Савремена 
глобализација и 
урбанизација у 
различитим 
друштвеним 
контекстима 

Појам светских и глобалних градова. Положај 
периферних градова. Теорија зависне урбанизације    

08 Савремена 
глобализација, 
територијални 
идентитет и нове 
форме грађанства   

Од идентитета острва ка идентитету укрштања. 
Појам вишеструке лојалности и урбаног грађанства 

09 Социолошко читање 
појмова урбанизација, 
урбанизам, град 

Урбанизам као начин живота и подручје друштвене 
моћи. Регулација интереса у коришћењу градског 
простора. Чикашка школа и неомарксистички 
приступ.  



10. Социолошко читање 
појмова урбанизација, 
урбанизам, град 

Неовеберијански приступ. Значај локалног нивоа у 
операционализацији социјалних права. 

11 Појам урбане политике 
и урбаног режима  

Транзиција од менаџерског ка предузетничком типу 
управљања. Од колективне ка индивидуализованој 
потрошњи. Улога трећег сектора  и  
партиципативности грађана.    

12 Појам предузетничког 
и постмодерног града 

.Значај јавно-приватног партнерства. Брендирање 
града, процес глокализације, помак од урбаног 
планирања ка рекламирању.  

13 Урбани протести и 
борбе 

Појам урбаног захтева. Теорије друштвених покрета.  
Облици урбаних борби (сквотирање, НИМБЈ, и сл) 

14 Појам одрживог 
развоја градова 

Појам ризичног друштва. Однос економске, 
еколошке и социјалне димензије одрживости. 
Димензије социјалне  одрживости градова. 

15 Рекапитулација 
градива 

 

 
 
Припрема испита:  
Студенти имају на располагању ауторизована предавања на сајту АФ, којима се 
објашњавају основни појмови и покривају теме предавања.  Поред тога студентима се 
предлаже допунска литература, коју могу користити у свом даљем раду на овим 
темама.  
 
 
Полагање испита:  
Испит из Социологије 1 полаже се тестом (писмено).  
 
 
У Београду, фебруар 2014.  
 

Предметни наставник 
Проф др Мина Петровић   

 
 


