
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије новинарства, OAС политикологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Политичко комуницирање 
Наставник (презиме, средње слово, име): Славујевић Ђ. Зоран, Атлагић М. Синиша 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета Предмет се бави политичким комуницирањем као инфраструктуром и чиниоцем 
политичког процеса, његовим развојем, врстама и функцијама, субјектима политичког комуницирања и 
њиховим карактеристикама, стратегијама политичког комуницирања, средствима политичког 
комуницирања, политичким комуницирањем и структуром друштвене и политичке моћи а посебно 
персуазивном функцијом политичког комуницирања, односно политичком пропагандом  
Исход предмета Предвиђено је стицање теоријских и практичних знања која омогућују укључивање у низ 
активности у процесима политичког комуницирања као и професионално обављање различитих послова у 
оквиру политичког комуницирања у медијима, посебним службама које се баве политичким 
комуницирањем у саставу државних органа и политичких странака, као и у специјализованим агенцијама. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појмовна одређења и развој политичког комуницирања као делатности и као научне дисциплине; Врсте 
политичког комуницирања; Субјекти политичког комуницирања; Функције политичког комуницирања;  
Улога масовних медија у политичком комуницирању и карактеристике појединих медија; Политичко 
комуницирање и структура друштвене и политичке моћи; Основни методски постулати политичке 
пропаганде; Логика политичке пропаганде; Технике политичке пропаганде; Врсте политичке пропаганде 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
 
Литература 
Основна:  
Славујевић, З. (2009): Политичко комуницирање, политичка пропаганда, политички маркетинг, Београд 
(део Политичко комуницирање и политичка пропаганда, стр. 1-123) 
Допунска: Баћевић, Љ. (2004): In media res, Институт друштвених наука, Београд; Ђорђевић, Т. (1988): 
Комуникација и власт, НИРО, Београд; McNair, B. (2003): Увод у политичку комуникацију, Факултет 
политичких знаности, Загреб; Denton, R. E. i Woodward, G. C. (1990): Political Communication in America, 
Preager, New York, Westport, Connecticut, London;  
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања:3 
 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе  
Настава се реализује као интерактивна настава која се остварује комбиновањем уводних излагања 
професора или референата-студената за појединачне наставне јединице, Power point и видео- презентација, 
информативних и пропагандних садржаја медија, државних органа, политичких странака и изборних 
кандидата за сваку наставну јединицу и групних дискусија.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит 50 
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    

 
 


