
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Друга година студија 

Пун назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ 

Катедра  Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СO 3-6/2 Изборни III 4 

Наставник/ -ци Проф. др Миланка Миковић 

Сарадник/ - ци  

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: 
1. Бити упознат са различитим типовима локалних заједница, њиховим утицајем на карактер 

и интензитет људских потреба. 
2. Стећи знања о теоријско-методолошким основама социјалног рада у заједници и 

практичним вјештинама за идентификацију потреба, организовање примарних и 
секундарних мрежа помоћи и подршке, као и планирања социјалних услуга. 

Условљеност Нема 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 

1. Појам локалне заједнице/традиционалне, алтернативне, мултипли перспективе 
2. Конститутивни елеметни локалне заједнице 
3. Фактори који утичу на настанак, развој и нестанак локалних заједница 
4. Типологија локалних заједница (социолошка и административно територијална) 
5. Ресурси и ограничења локалних заједнице за задовољавање социјалних потреба грађана 
6. Утицај природно-географских и социо-еколошких фактора на потребе и проблеме грађана у локалној 

заједници 
7. Концепције социјалног развоја 
8. Теорије цивилног друштва и њихов утицај на социјални рад у заједници 
9. Организовање група за подршку, помоћ и самопомоћ у локалној заједници. 
10. Однос социјалног рада у заједници са социјалним радом са појединцем и групом 
11. Модели социјалног рада у заједници: модел организације заједнице, модел заштите у заједници и 

модел развоја заједнице 
12. Модели социјалног рада у заједници: модел социјалног планирања у заједници, модел едукације 
13. Савремене тенденције анализе и обраде података у социолошким истраживањима 
14. Фазе социјалног рада у заједници/упознавање заједнице, праћење, идентификација и процена 

потреба и проблема у заједници 
15. Фазе социјалног рада у заједници/ планирање, социјална акција, евалуација 

Обавезна литература  

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

Милосављевић М., Бркић М. Социјални рад у заједници, Социјална мисао 2005 11-245 

Халми А. 
Социјални рад у локалној заједници, Завод Града 
Загреба за социјални рад 

1989 39-74, 83-245 

Допунска литература 

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

Milosavljević, M. Socijalni rad na međi vekova, Draganić, Beograd. 
2002 
 

 133-154 



Булингер Х., Новак Ј 
Мрежни социјални рад, Филозофски факултет, Бања 
Лука 

2004 44-159 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима / вјежбама 10 10% 

Израда и излагање есеја 10 10% 

Колоквијум 30 30% 

Завршни испит 

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) 

 

 

 

 

 


