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Циљ предмета
Упознавање студената са основним појмовима, категоријама и закономерностима економије као науке принципи економије, макроекономија, микроекономија. Упознавање са појмовима и специфичностима
грађевинске производње у условима савремене тржишне привреде. Стицање теоријских знања о друштвеним
појавама, процесима и друштвеним творевинама са акцентом на развојне проблеме и процесе у свету рада
грађевинске струке.

Исход предмета
Студенти су оспособљени да разумеју тржишне услове привређивања, неопходност квалитетних процена
могућих послова, сагледавања финансијског пословања на сваком пројекту и у оквиру предузећа, као и
могућност и потребу коришћења финансијског тржишта.
Стечена знања ће послужити студентима и за упознавање са општедруштвеним стањем и проблемима ширег
контекста рада у грађевинарству, за њихово промишљање и разумевање као и за даља проучавања и
усавршавања знања о друштву, човеку, његовом раду.

Садржај предмета
Теоријска настава
Економија као наука. Подела економије. Предмет изучавања економије. Основни принципи економије.
Макроекономија. Новац. Тржиште. Грађевинска производња. Грађевинско тржиште. Инвестициони пројекат..
Микроекономија. Ресурси. Трошкови. Цена објекта. Вредност грађевинског објекта. Техничка документација
потребна за реализацију пројекта. Грађевинске норме. Предмер и предрачун. Тржишна вредност грађевинског
објекта. Наплата изведених радова. Анализа цена. Кредитни послови. Пројектно финансирање. Гостујући
предавач. Појам, предмет и метод социологије и социологије рада. Посебне социологије. Структура процеса
рада. Радне групе.Радна средина и фазе у њеном развоју. Физички, психички и морални интегритет човека.
Култура(култура рада) и друштво.Хуманизација рада. Начин живота и рад. Друштвене норме и друштвене
вредности. Свет који се мења - глобалне друштвене промене. Рад и економски живот. Незапосленост и
концепт запошљивости. Радни морал.. Знање, образовање и сазнање. Облици друштвене свести (наука,
филозофија, уметност, религија). Свет рада и друштвени значај грађевинарства. Еколошка криза и нова
парадигма. Природа и рад (животна и радна средина). Будућност света рада-промене и развој.
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
2
0
Методе извођења наставе

Други облици
наставе: 0

Студијски
истраживачки рад:

Остали
часови

Класична аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије, интерактивна настава, дискусије. Методске
јединице праћене су одговарајућим реалним примерима из праксе.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
10
активност у току предавања
писмени испит
самосталне вежбе
усмени испт
2 x 20 = 40
2 колоквијум-и
Укупно
семинар-и

поена
50
100

