
 

Студијски програм/студијски програми: Међународне студије 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета: Политичка социологија савременог друштва 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Павловић  Д. Вукашин (50%)  и доц. др Стојиљковић Б.Зоран 
(50% предавања и 50% вежби) и сарадник у настави Спасојевић Душан 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Политичка социологија савременог друштва  ослања се на Политичку социологију (која се изучава у предходном 
семестру) и представља њену примену на савремено друштво и политику. Започиње са темом о глобализацији као 
најоштијем оквиру савременог друштва и политике. Посебна пажња се посвећује  анализи противуречности нових 
демократија. Теорија друштвених покрета, као и анализа праксе нових друштвених покрета, чине важан сегмент 
садржаја овог предмета. Политичка партиципација и политичко организовање представља значајну тему Политичке 
социологије савременог друштва. Изузетно значајна пажња се посвећује изучавању политичких партија, као и изборној 
политичкој социологији. Политичка социологија савременог друштва се бави синдикатима и индустријском 
демократијом, као и другим невладиним организацијама и цивилним сектором у целини. 
Исход предмета  
Циљ предмета је да се студенти оспособе за разумевање најзначајнијих процеса, појава и институција савременог 
друштва и политике.Изучавањем Политичке социологије савременог друштва студент увећава не само своје теоријско 
знање о актуелним проблемима модерне политике , већ се оспособљава да на самосталан и критички начин мисли о 
савременом политичком животу и појавама у њему. Очекује се да је студент након успешно савладаног овог предмета 
ососпобљен за експертски рад како у свим демократским институцијама државе, тако и у политичким партијама и 
покретима, цивилном сектору, синдикатима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Два лица глобализације: демократско и ауторитарно;  Национализам и етнификација политике;  Теорије и модели 
транзиције и консолидација нових демократија;  Политичка и цивилна стратегија демократских промена и актери 
цивилног друштва;  Теорије о друштвеним покретима;  Класични и нови друштвени покрети;  Појам, карактеристике и 
врсте политичких странака;  Политичке странке и држава;  Политичке партије и партијски системи;  Социјални расцепи 
и линије политичких подела;  Партијске породице и програмски профили партија;  Предизборне и постизборне 
коалиције;  Синдикати, индустријска демократија и социјални дијалог 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Провера знања (Семинарски рад, анализа упитника) 
Литература  
а) основна 
1. Павловић Вукашин, Друштвени покрети и промене, 2006, Службени гласник, Београд, (220 страна) 
2. Стојиљковић Зоран, Луковић Славољуб, Социјални дијалог, 2004, УГС Независност, Београд, (30 страна)  
3. Стојиљковић Зоран, Партијски систем Србије, 2006, Службени гласник, Београд (230 страна) 
 
б) допунска 
1. Неш Кејт, Савремена политичка социологија, 2006, Службени гласник, Београд, (200 страна) 
2. Демократија у политичким странкама, уредник Зоран Лутовац, ФЕС, ИДН, 2005,  Београд, (150 страна) 
3. Орловић Славиша, Политичке партије и моћ, 2002, Чигоја стампа, Београд 
 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

4 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: 

1 
Студијски 
истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: предавања, семинарски рад, вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 30   


