
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм : Мастер академске студије социологије 

Назив предмета: Српска политика 

Наставник/наставници: проф. др Слободан Ч. Антонић, асистент Немања И. Костић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит из Социологије избора на основним студијама (или адекватни на неком 

другом факултету) 

Циљ предмета 

Разумевање политичких процеса у савременој Србији. 

Исход предмета  

Познавање социолошке анализе политике у савременој Србији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Србија као (полу)периферијско друштво у савременом капиталистичком систему; транснационалне 

структуре и (нео)колонијализам; друштвени расцепи; друштвена структура, идеологије, политички 

систем, странке; актери политичког живота; идеолошке и политичке борбе; политичка култура.  

Практична настава  

Литература  

Политичка елита у Србији у периоду консолидације капиталистичког поретка, приредио Младен 

Лазић, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, 2016. 

Глобализација и десуверенизација, ур. Владимир Вулетић и др., Косовска Митровица: Филозофски 

факултет; Београд: Српско социолошко друштво и Институт за упоредно право, 2013. 

Вулетић, Владимир, Политичка елита Србије и ЕУ, Београд: Klett, 2013. 

Јовановић, Милан, Политичке институције у политичком систему Србије, Београд: Институт за 

политичке студије, 2009. 

Душан Павловић и Слободан Антонић, Консолидација демократских установа у Србији после 2000. 

године. (Београд, 2007: Службени гласник), стр. 105-8, 187-193. 

Антонић, Слободан, (2012): Лоша бесконачност: прилози социологији српског друштва. Београд: 

Службени гласник и Досије. 

Антонић, Слободан, (2006; 2. изд. 2009): Елита, грађанство, слаба држава: Србија после 2000. 

Београд: Службени гласник 

Антонић, Слободан, Демонтажа културе: прилози за социологију српског друштва, 2., допуњено изд. 

Београд: Catena mundi, 2020. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавање (пауерпоинт презентација) 

Вежбе (прорађивање текстова из литературе за испит) 

Семинарски рад (додатни и допунски) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току вежби и 

предавања 
20 усмени испит 40 

1 семинарски рад 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 
 
 
 


