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Опис и циљеви предмета 

Социологија политике је теоријски предмет који подстиче студенте на појмовну артикулацију и 
операционализацију знања из области друштвеног деловања, при чему се нагласак ставља на 
анализу политичких вредности и институција, различитих димензија јавног мњења и начина 
функционисања политичких странака. Предмет обухвата 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. Циљеви предмета 
подразумевају стицање знања о историјском уобличавању политичких идеала и вредности 
(правда, слобода, једнакост итд.), односно савремених политичких идеологија (либерализам, 
социјализам, конзервативизам, фашизам/нацизам), премодерних и модерних политичких 
институција, анализу савремених процеса друштвеног раслојавања и пратећих политичких сукоба, 
те могуће моделе интеграција и политичких удруживања у оквирима модерног процеса 
глобализације. 

Предиспитне обавезе и начин формирања коначне оцене 

Коначна оцена из предмета Социологија политике формира се на основу збира резултата које је 
студент постигао у извршавању предиспитних обавеза и полагању завршног испита. Студенти су 
дужни да положе један предиспитни колоквијум у писаној форми, који се оцењује са најмање 16 
а највише 30 бодова. Студент који не положи предиспитни колоквијум у току семестра у коме се 
одржава настава, стиче право на један поправни колоквијум у току тог семестра. Студенти који 
предиспитни колоквијум не положе ни у поправном термину, дужни су да га поново полажу у 
испитним роковима након семестра у коме се одвијала настава. Поред колоквијума, потребно је 
написати и одбранити семинарски рад, односно написати приказ књиге у договору са предметним 
наставником. Са успешно положеним предиспитним колоквијумом и одбрањеним семинарским 
радом, односно приказом књиге, студент стиче право да изађе на завршни испит. Завршни испит 
представља проверу знања која се оцењује са најмање 31 а највише 60 бодова. У сваком 
испитном року могуће је полагати и колоквијум и испит осим у јунском испитном року у току 
семестра у којем се одвија настава, пошто тај рок обухвата и горепоменути поправни колоквијум. 
 
Студенти бирају да ли раде семинарски рад или приказ књиге. Семинарски рад се оцењује на 
основу критеријума дефинисаних Упутством за писање семинарског рада, Смерницама за 
цитирање извора према АПА стилу, као и квалитетом одбране семинарског рада у току семестра. 
Приказ књиге се пише према Водичу за писање приказа књиге и није га потребно бранити. 
Максимална оцена за семинарски рад, односно приказ књиге износи 10 бодова. Уколико су на 
изради семинарског рада учествовала два студента, добијају исти број бодова, независно од 
степена њиховог учешћа у изради рада. Сви наведени водичи и упутства доступни су на сајту 
факултета а могу се затражити и лично путем имејла rakic@fb.bg.ac.rs. 

Колоквијум 

Наставна грађа за колоквијум подразумева области "Појам политике и политичког" и "Филозофија и 
теорија политике", односно, градиво од 29. до 125. стране уџбеника из основне литературе. 
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Завршни испит 

Завршни испит подразумева проверу знања из наставне грађе од 131. до 277. стране уџбеника из 
основне литературе. Испитна питања за завршни испит: 
 
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.) 

Литература 

 
Основна литература 

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) 
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