
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програми: ОАС новинарства, ОА међународне студије, ОАС политик., ОАС соц.пол. и соц.рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Политичка социологија 
Наставник (презиме, средње слово, име): Орловић М. Славиша, Спасојевић Д. Душан, Лончар М. Јелена 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Социологија 
Циљ предмета Основни предмет политичке социологије је однос политике и друштва. Основна парадигма у овој 
дисциплини је дихотомија између државе и цивилног друштва. Отуда, социологија државе и проблематика цивилног 
друштва представљају основна полазна тематска подручја. У оквиру теоријских темеља указује се на ренесансну 
републиканску традицију политичке социологије, на значај теорија друштвеног уговора за разумевање односа 
појединца, друштва и државе, на критику деспотизма и однос старих режима и демократије. Посебна пажња 
посвећује се теоријским коренима које су поставили Алексис де Токвил и Макс Вебер. У оквиру класичног 
доприноса проучава се политичка социологија елита и маса. Модерни развој политичке социологије изражава се у 
неколико основних тематских подручја: концепције политичке моћи и власти; теорија државе, теорије интереса; 
политичке културе и политичке партиципације; друштвених и политичких покрета, теорије демократије и 
демократизације. 
Исход предмета  Основни циљ предмета, а самим тим и очекивани исход је оспособљавање студената за синтетичко 
теоријско и аналитичко мишљење о кључним теоријским питањима односа друштва и политике. У оквиру предмета 
упоређују се класична и модерна становишта о питањима која чине наставни садржај. Очекује се да ће на након 
савлађивања овог предмета студент стећи дубље разумевање противуречности савремене државе и цивилног 
друштва. Изучавање политичке социологије нуди увид у историјски и савремени контекст, структуру и институције, 
актере и процесе и тиме оспособљава студента за анализу дубинских слојева политичког живота. Уз све ово, стичу се 
способности за објашњење динамике друштвених и политичких процеса. 
Садржај предмета: Теоријска настава: 1. Теоријски корени политичке социологије; 2. Класични и савремени 
концепт цивилног друштва; 3. Држава у процесу глобализације; 4. Tеорије политичке моћи; 5. Власт и ограничавање 
власти; 6. Политичка култура; 7. Тест знања; 8. Политичка партиципација; 9. Социологија елита; 10. Социологија 
маса; 11. Интересне групе и удружења; 12. Демократија и демократизација; 13. Класична и савремена схватања 
демократије; 14. Колоквијум  
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) Основна:Вукашин Павловић, (2009), Цивилно друштво и демократија, Треће издање, Службени гласник и Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, (стр. 9-123); Вукашин Павловић, Развој Политичке социологије  
(Ауторизована скрипта) (120 стр.); Daniele Karamani (уредник), Компаративна политика, Факултет политичких 
знаности Свеучилишта у Загребу, Центар за цјеложивотно образовање, Загреб, 2013. Текстови: Giaanfranco Poggi, 
Национaлна држава, стр. 68-83; Richard S. Katz, Политичке странке, str. 217-234; Roland Erne, Интересна удружења, 
str. 258-273; Hanspeter Kriesi, Друштвени покрети, str. 291-308; Christian Welzel i Ronald Inglehart, Политичка 
култура, str. 309-328; Herbert Kitschelt i Philipp Rehm, Политичка партиципација, str. 329-349  
Славиша Орловић, Класична и савремена схватања демократије, Годишњак Факултета политичких наука, 2008. стр. 
47-71; б) Допунска: Кејт Неш, (2006), Савремена политичка социологија, Београд: Службени гласник, (стр. 9-58); 
Славиша Орловић, Дихотомије политичке социологије (у штампи), 200 страна; Адам Фергусон, Оглед о историји 
грађанског друштва, 2007, Београд: Службени гласник; Вукашин Павловић, Политичка моћ, Завод за уџбенике, 
Београд, 2012.; Славиша Орловић, (2010), Политиколошки огледи, Службени гласник, Београд, Текст: Држава у 
процесу глобализације, стр. 263-283; Роберт Дал, (1999), Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица; Ђовани 
Сартори, (2001), Демократија шта је то?, ЦИД, Подгорица; Аренд Лајпхарт, (2003), Модели демократије,Службени 
лист СЦГ, Београд и ЦИД, Подгорица; Ј. Линз и А. Степан, (1998), Демократска транзиција и консолидација, Филип 
Вишњић, Београд; Макс Вебер, (1998), Политика као позив у: Духовни рад као позив, Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, Нови Сад, Сремски Карловци ; Норберто Бобио, (1990), Будућност демократије, Филип Вишњић, 
Београд ; Том Ботомор, (2008), Елите и друштво, Mediterran Publishing, Нови Сад  
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава 10 усмени испит 50 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    

 


