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Назив предмета 
 

Семестар: 5 

Статус предмета: И 

Фонд часова: 2+1 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Доц. др Љубо Лепир 

Сарадница: мр Драшко Гајић 

Услов за похађање: нема 

Електронска пошта наставника: ljubolepir@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: gdraško@gmail.com 

Консултације: уторак и четвртак 14 – 15 часова 

 

Опис предмета 

Предмет је усмјерен на упознавање теоријског и појмовног одређења цивилног сектора, 
разумијевање улоге непрофитних организација у пружању услуга грађанима и на ојачавање 
компетенција студената у примјени метода и техника дјеловања невладиних организација. 

 

Очекивани исходи учења 

Студенти ће повећати своја знања о цивилном сектору и ојачаће своје компетенције у примјени 
метода и техника дјеловања невладиних организација у своме професионалном развоју. Такође, 
студенти ће повећати разумијевање савременог друштвеног контескта и потребе за развој 
цивилног сектора кроз развијање партнерских односа међу актерима социјалне политике и 
социјалног рада. 

 

Садржај предмета 

Садржај предмета чини пет тематских цјелина:  
1. Појмовно и теоријско одређење цивилног сектора; 
2. Законски оквир дјеловања организација цивилног сектора; 
3. Вриједности и карактеристике дјеловања организација цивилног сектора; 
4. Историјски развој цивилног сектора у свијету; 
5. Организације цивилног сектора на међународном плану; 
6. Развој цивилног сектора на подручијима бивше Југославије; 
7. Социјална трансформација у посткомунистичким земљама и улога цивилног сектора; 
8. Волунтаризам; 
9. Улога организација цивилног сектора у социјалној политици; 
10. Технике дјеловања невладиних организација у социјалној заштити; 
11. Мјешовити систем социјалне заштите - сарадња невладиних организација и државе; 
12. Улога корисничких удружења у пружању услуга социјалне заштите; 
13. Социјално предузетништво; 
14. Капацитети невладиних организација у социјалној заштити Рepublike Сrpske; 
15. Пројектно планирање у невладиним организацијама; 

 

Начин извођења наставе 

Настава ће се изводити у виду предавања подржаних power-point презентацијама, иницирањем 
дискусија међу студентима, самосталним радовима студената и организовањем посјета 



установама. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Вредновање рада студената ће се проводити: праћењем присуства на настави и вјежбама, 
провођењем два колоквија и одржавањем усменог испита.   
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