
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА 

Наставник/наставници: др Предраг Терзић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: – 

Циљ предмета 

Целовито упознавање друштва, његових структура и феномена као и законитости људског развоја. 

Упознавање студената са социолошким појмовима и међуутицајима који се уочавају између економске 

сфере и осталих сегмената друштвеног контекста, као и са основним сазнањима о савременом 

друштвеном окружењу у којем се одвијају друштвено-економске активности. 

Исход предмета  

Након савладавања предмета студенти ће бити у стању да: 

- Разумеју основне социолошке категорије на основу којих ће стећи способност за формирање 

вредносних и сазнајних ставова према човеку, природи и друштву. 

- Примене стечена знања у процесу формирања интелектуалних способности личности и 

разумевању друштвених токова транзиције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Настанак и развој социологије. 2. Наука и научни закони. 3. Предмет и метод социологије. 4. Однос 

социологије и социолошких дисциплина према другим друштвеним наукама с посебним освртом на 

економију. 5. Човек и његов рад, слобода, друштво и друштвене појаве. 6. Социјална структура. 7. 

Социјална стратификација. 8. Појам и врсте друштвених група. 9. Брак и породица. 10. Подела рада, 

својина, производне снаге и производни односи. 11. Држава, политика и политичке странке. 12. Појам и 

елементи културе. 13. Издиференцирани облици друштвене свести. 14. Појам морала. 15. Однос морала, 

обичаја и права. 

Практична настава 

Израда семинарских радова истраживачког карактера. 

Литература  

Основна литература 

1. Вуковић, М., & Тодоровић, Д. (2020). Основи социологије. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-

7379-513-3. 

2. Александер, Џ.Ч., Томпсон, К., Десфор Едлс, Л., & Капу Десилас, М. (2020). Савремени увод у 

социологију: култура и друштво у транзицији. Београд: Економски факултет. ISBN 978-86-403-1652-

1. 

Додатна литература 

3. Giddens, A. et al. (2017). Essentials of Sociology. Sixth edition. New York, NY:W.W. Nort & Compani. 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Предавања уз активно учешће студената. Јавна одбрана семинарских радова, радионице, дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 

практична настава - усмени испит 60 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


