
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Планирање социјалног развоја 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Лакићевић Д. Мира (предавање), сарадница Видојевић С. Јелена (вежбе) 
Статус предмета:Обавезни 
Број ЕСПБ:6 
Услов: 
Циљ предмета 
Програм планирања социјалног развоја обухвата основне тематске области које треба да омогуће студентима да овладају теоријом о 
планирању, као и методологијом осмишљавања и конципирања планских садржаја из различитих области социјалног развоја. 
Изучавање ове материје почиње дефинисањем појма планирања социјалног развоја, циљева и задатака планирања, функција и 
принципа. Затим следе теоријске основе планирања са нагласком на новије приступе планирању промена и развоја. Посебно је 
указано на системе планирања и изложене фазе у развоју процеса друштвеног и социјалног планирања у нашем друштву. Процес 
планирања је наредно значајно тематско подручје које се изучава у оквиру овог курса.Затим следи указивање на основне садржаје 
планских докумената у друштвено-политичким заједницама, као и јавним службама. На крају се анализирају методе планирања 
социјалног развоја 
Исход предмета  
Исход изучавања планирања социјалног развоја јесте да се студент оспособи да овлада теоријом и специфичном методологијом 
планирања, одн. да буде у могућности да компетентно учествује у свим фазама процеса планирања, посебно у јавним службама у 
којима социјални радници најчешће делују. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам планирања социјалног развоја, Циљеви и задаци планирања, Функције планирања, Принципи планирања, Теоријске основе 
планирања, Системи планирања, Развој планирања кроз историју, Планирање социјалног развоја у Србији, Процес планирања, Врсте 
планова и планирања, Планирање у јавним службама, Планирање у друштвено-политичким заједницама, Методе планирања 
социјалног развоја. 
Литература  
а) основна 450 стране 
Др Мира Лакићевић, 2001: Социјални развој и планирање, Београд, ФПН, стр.од 190. 
Др Зоран Поповић, 1993: Макроекономско планирање, Београд, Економски институте, стр.260 
б) допунска 240 страна 
Др Биљана Јовановић-Гавриловић, 1989: Квалитет привредног раста, Београд, Савремена администрација 
Др Радмила Стојановић, 1976: Планирање у самоуправном друштву, Савремена администрација, Београд 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавање и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 
итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет 
приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 

 
 


