
 

 

План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Социологија политике 

 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Број кредита 

Фонд 
часова 

СНБ3.934О Изборни VI 6 45+15 

 

Циљеви 
предмета 

Појмовно артикулисање и операционализација знања из 
области друштвеног деловања, при чему се нагласак поставља 
на анализи политичких вредности и институција, различитих 
димензија јавног мњења и начина функционисања политичких 
странака. Предмет обухвата и начелну поделу традиционалних 
и савремених државних облика и њихових начела 
легитимитета, генезу јавног мњења и модерних странака, као и 
њихов однос спрам суверене државе и грађанског друштва. 
Посебан акценат ставља се на домаће околности, тј. на 
настанак и развој српске државе и њених политичких установа, 
посебно вредносних образаца који су том приликом настајали.  

Исход 
изучавања 

Стицање знања о историјском уобличавању политичких идеала 
и вредности (правда, слобода, једнакост итд), односно 
савремених политичких идеологија (либерализам, социјализам, 
конзервативизам, фашизам/нацизам), као и премодерних и 
модерних политичких институција; анализа савремених 
процеса друштвеног раслојавања и пратећих политичких 
сукоба; могући модели интеграција и политичких удруживања 
у оквирима модерног процеса глобализације. 



 

 

Садржај и 
структура 
предмета 

1) Основни приступи дефинисању политике 
2) Традиционални начини класификације политичких 

система 
3) Политичке идеологије: најважнија обележја, 

историјски облици и представници 
4) Остале идеолошке традиције 
5) Приступи изучавању државе 
6) Планска и тржишна привреда 
7) Структура друштва и друштвене поделе 
8) Политичка култура и масовни медији 
9) Политички легитимитет и теорије револуције 
10) Извршна власт и политичка егзекутива 
11) Бирократија 
12) Социолошко одређење војске 
13) Социолошко одређење полиције 
14) Нова политичка социологија 
15) Глобална култура и теорија дискурса 
16) Теорија нових друштвених покрета 

 

ПРЕДАВАЊА 

недеља Тематска јединица број часова 

I 
Предмет и циљеви (друштво и држава; учесници и институције; 
легитимитет и легалитет; моћ и власт) 

3 

II 
Основни појмови (моћ, власт, ауторитет, легитимност, 
легалност, суверенитет, диктатура, тиранија, демократија, 
народ, нација, сукоб/криза, интеграција, глобализација)  

3 

III Теорије о држави (античке и савремене)  3 

IV Држава као политичко друштво и као власт 3 

V 
Историја поимања политике: Платон и Аристотел, Св. Августин, 
Византија; Макијавели; теорије друштвеног уговора (Хобс, Лок, 
Хјум, Русо), правне теорије XИX и XX века  

3 

VI 
Теорије политике: антика, средњи век, модерна (метафизика и 
политика: космос и полис, Бог и земаљско царство; 
самоодржање, интерес и правда) 

3 

VII 
Модерна друштвена и политичка стратификација (сталежи, 
класе, слојеви) 

3 

VIII 
Политичке институције (настанак, смисао, цилејви, 
структура,облици: поглавар државе, влада, парламент, судови 
устав, закони, избори, јавно мњење) 

3 



 

 

IX Политичка моћ (врсте моћи и начини њеног оправдавања) 3 

X Политичке вредности и идеали (једнакост и слобода) 3 

XI 
Политичке идеологије (либерализам, комунизам, 
конзервативизам, фашизам; посебан случај национализам и 
мондијализам) 

3 

XII 

Учесници у политици (покрети и странке; групе за притисак и 
интересне групе; интелигенција интелектуалци; капитал и 
корпорације - критеријуми поделе, друштвени утицај, модуси 
посредовања: сукоби, кризе, компромиси) 

3 

XIII 
Савремени облици власти и режими (уставна и аутократска 
власт; облици тоталитаризма и демократије) 

3 

XIV Политичке институције: државни апарат, војска и универзитет 3 

XV Савремена Србија: политичка култура и субјекти јавног мњења 3 

ВЕЖБЕ 

недеља Тематска јединица број часова 

I Упознавање са предметом и предиспитним обавезама 1 

II 
Упознавање са основним појмовима и теоријским оквиром 
социолошког изучавања политике 1 

III Преглед основних теорија о држави  1 

IV Упознавање са историјом поимања политике до ХХ века 1 

V 
Преглед класичних и модерних облика друштвене 
стратификације 1 

VI Модерне политичке идеологије у теорији и свакодневници 1 

VII Социолошка анализа политичких институција 1 

VIII Колоквијум 1 

IX Одбране семинарских радова 1 

X Одбране семинарских радова 1 

XI Одбране семинарских радова 1 

XII Одбране семинарских радова 1 

XIII Одбране семинарских радова 1 

XIV Одбране семинарских радова 1 

XV Рекапитулација градива и преглед основних појмова 1 



 

 

 
 
 
 

 
 

Облици извођења 
наставе 

 
 

Предавања, вежбе, колоквијуми и семинарски радови 

Начин оцењивања на 
предмету 

предиспитне обавезе: до 40 поена 
(семинарски рад 10, колоквијум 30 поена) 

испит: до 60 поена; 

Литература 

Основна литература 
 

1. Владимир Н. Цветковић, Социологија политике: проблеми, 
теорије, идеологије Књига шрва, Универзитет у Београду - 
Факултет безбедности, Београд 2018. 

 
Секундарна литература 

 
1. Кејт Неш: Савремена политичка социологија, Сл. гласник, 
Београд 2006. 

2. Никола Танзе: Политика, Плато, Београд 1999. 

3. Жак Коенен-Итер: Социологија елита, Clio, Београд 2005. 

4. Ендрју Хејвуд: Политичке идеологије, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 2005. 

5. Ендрју Винсент: Теорије државе, Службени гласник, 
Београд 2009. 

6. Владимир Н. Цветковић, Страх и понижење, Институт за 
европске студије, Београд, 1998. (Поглавља: Уводна 
разматрања; I Историјско-теоријски контекст: Европа и 
Србија) 



 

 

Подаци о 
наставницима и 
сарадницима на 

предмету 

Професор: проф. др Цветковић Н. Владимир 
Имејл: vcvetkovic@fb.bg.ac.rs 

Консултације: четвртак од 12,00 до 14,00 
 

Асистент: Mс Ракић Марко 
Имејл: rakic@fb.bg.ac.rs 

Консултације: четвртак од 10,00 до 11,30 

 
 
ИСПИТНА ПИТАЊА 

 

1. Политичке идеје, појмови и односи: правда и поредак (131-141 стр.) 

2. Политичке идеје, појмови и односи: владари и поданици (141-147 стр.) 

3. Политичке идеје, појмови и односи: сувереност и ауторитет (149-157 стр.) 

4. Политичке идеје, појмови и односи: конфликт и консензус (157-164 стр.) 

5. Политички идеали, визије и идеологије: правичност, вредности и врлине (167-179 стр.) 

6. Политички идеали, визије и идеологије: слобода и једнакост (179-188 стр.) 

7. Визије у политици: ограничене и неограничене (189-197 стр.) 

8. Друштвене теорије и појам идеологије (197-205 стр.) 

9. Либерализам: економија и полиитика слободе (211-217 стр.) 

10. Комунизам/социјализам: економија и политика једнакости (217-223 стр.) 

11. Социјалдемократија: слободно тржиште и социјална одговорност (224-229 стр.) 

12. Конзервативизам: традиција и стабилност (229-234 стр.) 

13. Фашизам: мит и слава (235-242 стр.) 

14. Нацизам: раса и рат (242-246 стр.) 

15. Национализам, фундаментализам и популизам (246-251 стр.) 

16. Политички простор: државне институције, јавност/јавно мњење и медији (254-264 стр.) 

17. Политичке партије, покрети и (не)формалне групе (264-270 стр.) 

 


