
 
 

Студијски програм/студијски програми: ОАС социјалне политике и социјалног рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Планирање социјалног развоја 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Лакићевић Д. Мира, Видановић И. Војин 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
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 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 и стратегије  социјалног развоја Србије. 
 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 
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, Стратешко планирање соц. развоја 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања 
2 

вежбе 
1 

Други облици наставе Студијско истраживачки рад 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе и семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит 100 поена 
Активности у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 10 Усмени испит 40 
Колоквијуми 40 ..........  
семинари    



 


