
1 
 

Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Социологија политике 

Наставник/наставници:  др Владимир Н. Цветковић, редовни професор; Дејан Петровић, сарадник у 

настави 

Статус предмета: обавезни / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Појмовно артикулисање знања из области друштвеног деловања, при чему се нагласак поставља на анализи 

политичких вредности и институција, различитих димензија јавног мњења и начина функционисања 

политичких субјеката, као и приказу генези политичких заједница. Студенти треба да разликују политичке 

идеје од идеала и политичке теорије од идеологија. Поред знања о основним идеолошким облицима и 

њиховим институционалним формама, студенти треба да стекну знања о политичким заједницама кроз 

историју, са нагласком на савремене државе које представљају главни референтни предмет наука безбедности. 

Утолико студенти треба да упознају генезу савремених држава, те да стекну увид у деловање историјских 

актера, као и идеолошке мотиве и институционалне форме које су узроковале настанак модерних држава и 

њихове борбе за опстанак или доминацију.  
Исход предмета : 

Студенти ће стећи основна знања о начину теоријског уобличавања политичких идеала и вредности (правда, 

слобода, једнакост итд), као и о историјском развоју и критици модерних политичких идеологија 

(либерализам, социјализам, конзервативизам, фашизам/нацизам). На том основу студенти ће моћи да упореде 

институционалне карактеристике предмодерних и модерних политичких заједница, те да препознају кључне 

одлике модерних држава. Захваљујући стеченим знањима студенти ће моћи да у сваком безбедносном 

проблему препознају његов политички основ и последице, актере и разлоге појављивања, као и могуће даље 

тенденције обликовања.  

Садржај предмета: 

I Појам политике и политичког (значења и смисао, тумачења и дефинисања); II Филозофија и теорија политике 

(држава и друштво; политички мотиви, оквири и решења – слобода, интерес, моралност; легитимитет и 

легалитет; државна уређења и начела владавине); III Политичке идеје, појмови и односи (правда и поредак, 

владари и поданици, суверенитет и ауторитет, конфликт и консензус); IV Политички идеали, визије и 

идеологије (правичност, вредности и врлине; политичке визије и погледи на свет; V Политичке идеологије – 

стицање и управљање моћи (друштвени оквир, идејни садржај и главни облици политичких идеологија, 

политички простор и организације; VI Предмодерне политичке заједнице (античке, средњевековне и 

протoмодерне); VII Модерне политичке заједнице (XIX XX век); XVIII Држава – историјски резултати 

(униполарни свет и свет у превирању). 
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Број часова активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, колоквијуми, прикази књига, дебате.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Семинарски рад или приказ књиге 10 усмени испит 60 

Колоквијум 30   

 




