
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета СИРОМАШТВО И СОЦИЈАЛНА ИСКЉУЧЕНОСТ 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 7-6/1 Изборни  VII 4 

Наставник/ -ци Проф. др Биљана Милошевић Шошо 

Сарадник/ - ци Мр Миле Вукајловић 

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. разумије процес кроз које домаћинства, приступом различитим економским ресурсима, остварују 
одређени ниво животног стандарда;  
2. познаје савремене статистичке податаке о величини економске неједнакости и сиромаштва;  
3. разумије дистрибуцију економског балгостања у друштвеној структури – између друштвених 
група и слојева;  
4.разумije узроке и механизме неједнакости и сиромаштва, ефекте неједнакости и сиромаштва на 
понашање, животне шансе, вриједности и животне стилове друштвених група. 
 

Условљеност нема 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

  
 

 1.Историјски преглед друштвеног односа према сиромаштву 
 2.Појам савременог сиромаштва 
 3.Мјерење сиромаштва, линије сиромаштва 
 4.Теорије сиромаштва 
 5.Економски и друштвени аспекти сиромаштва 
 6.Сиромаштво у БиХ 
 7.Социјална искљученост; појам, приступи  
 8.Димензије, узроци и мјерење цосијалне искључености 
 9.Нивои и процеси социјалног искључивања 
10.Социјална искљученост у БиХ; појам, димензије 
11.Нормативни и институционални механизми за борбу против сиромаштва на нивоу ЕУ 
12.Систем социјалне заштитеу борби против сиромаштва и социјалне искључености 
13.Политике запошљавања, здравства и социјалне политике у борби против сиромаштва и 
соц.искључености 
14.Друштвена реакција на сиромаштво и социјалну искљученост 
15.Однос медија, цивилног друштва према сиромаштву и социјалној искључености 

Обавезна литература  

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

Giddens, E.  
Siromaštvo, socijalna zaštita i društvena izopštenost, u: 
Sociologija, Ekonomski fakultet: Beograd, 

2003 314-334, 

Šućur, Z.  
Siromaštvo: teorije, koncepti i pokazatelj, Zagreb: 
Pravni fakultet. 

2001 10-250 

Допунска литература 

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

Toma Piketi Kapital u 21. veku, Pariz, 2013 249-316;356-400 



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) 

 

 

 

 

 


