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Назив предмета 
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ПЛАНИРАЊЕ 

Семестар: 8 

Статус предмета: O 

Фонд часова: 3+2 

Број ECTS бодова: 6 

Наставник: Доц. др Љубо Лепир 

Сарадница: мр Дерашко Гајић 

Услов за похађање: нема 

Електронска пошта наставника: ljubolepir@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: gdraško@gmail.com 

Консултације: уторак и четвртак од 15 до 16 часова 

 

Опис предмета 

Предмет се бави са теоријским основама социјалног развоја и планирања и разумијевањем улоге 
и значаја планирања социјалног развоја у савременом друштву. 

 

Очекивани исходи учења 

Студенти ће бити оспособљени да користе усвојена знања, да разумију савремени социјални 
развој и његово планирање у различитим земљама, да их компарирају, да критички преиспитују 
и да употребљавају стечена знања у свом професионалном развоју. 

 

Садржај предмета 

Садржај предмета чине слиједеће тематске цјелине:  
1. Појмовно и теоријско одређење социјалног развоја;  
2. Теоријске концепције о социјалном развоју; 
3. Фактори социјалног развоја; 
4. Индикатори социјалног развоја; 
5. Глобални циљеви одрживог развоја (SDGs); 
6. Феномен сиромаштва као антипод социјалном развоју; 
7. Анализа актуелног стања социјалног развоја у свијету; 
8. Социјални развој неразвијених земаља; 
9. Социјални развој земаља у транзицији; 
10. Социјални развој БиХ и Републике Српске 
11. Теоријско и појмовно одређење социјалног планирања; 
12. Историјски развој социјалног планирања; 
13. Социјално планирање на нивоу система – стратешко планирање; 
14. Социјално планирање и локална заједница; 
15. Плански документи социјалног развоја на међународном нивоу 

 

Начин извођења наставе 

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

 

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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