
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета ЕКОНОМСКА СОЦИОЛОГИЈА 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СО 7-6/1 Изборни VII 4 

Наставник/ -ци Проф. др Божо Милошевић  

Сарадник/ - ци Мр Бојан Ћорлука 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 2*15*1 2*15*1 0 1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 2*15   = 60(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1 + 2*15*1 = 60(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                                60+60=120(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. влада основим теоријским и емприријски утемељеним сазнањима из области економске 
социологије, 
2. има увид у значајне тероијске оријентације, проблемска подручја и главне истраживачке налазе 
ове посебне социолошке дисциплине,  
3. разумије савремена знања о друштвено структурној и културној условљености економског 
подсистема друштва и савремених економских процеса, 
4.обучава у емпиријској анализи наведених проблема. 

Условљеност нема 

Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,.. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 

1. Предмет и проблемска подручја економске социологије - предавања . 
Уводни час, подела семинарских задужења - семинари 

2. Класична и нова економска социологија - предавања . 
Значајни приступи у класичној и новој економској социологији - семинари 

3. Економске активности и актери у економском систему - предавања . 
Теорија рационалног избора (истраживачки примери рационалности у формирању 
стратегија домаћинстава у Србији) - вежбе  

4. Однос друштвених и економских институција, држава и тржиште - предавања . 
Институционалне промене у пост-социјалистичкој трансформације земаља (примери 
приватизација предузећа) - семинари  

5. Социјалне мреже: повезивање друштвених актера у сфери ек. активности - предавања . 
Интер-организацијске мреже (примери умрежавање организација у постсоцијалистичкој 
трансформацији) - семинари . 

6. Култура и економија - процеси двосмерне детерминације - предавања  
7. Пословне и организацијске културе - семинари 
8. Појам социокултурног капитала и други сродни појмови - предавања.  
9. Улога социјалног и културног капитала у економској активности - семинари 
10. Тржиште рада и незапосленост - предавања  
11. Структура запослености и незапослености у постсоцијалистичким друштвима - семинари  
12. Савремени флексибилни облици запошљавања - предавања  
13. „Секторско померање“ запошљавања - семинари  
14. Неформална економија - предавања 

Неформална економија у друштвима у транзицији - семинари  
15. Незапосленост и „економија преживљавања“: социолошки показатељи – предав. 

Неформалне и нелегалне економске активности – семинари 

 
 

Обавезна литература  



Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Милошевић, Б. и др.  
Предузетништво и социологија,Нови Сад: Матица 
српска 
 

1994  

Милошевић, Б., Умеће рада, 
Нови Сад: Прометеј 
 
 

Умеће рада, Нови Сад: Прометеј 
 

2004  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Цвејић, С.,   
Друштвена условљеност економских појава, 
Београд: ИСИ ФФ 

2004  

Болчић, С.  
Свет рада у трансформацији, Београд: Плато 
 

2003  

Štulhofer, A. 
Nevidljiva ruka tranzicije, Zagreb: HSD i FF. 
 

2000  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20 20% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

 

 

 

 


