
Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Социологија избора 

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Разумевање изборног понашања бирачког тела и начина регрутације политичке елите преко избора у 
савременим друштвима. 
Исход предмета  

Познавање социолошке анализе изборног понашања 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Биће обрађиване следеће тематске целине: Појам социологије избора. Значај и улога изборa у политичком 
поретку; Изборна географија (САД, Британија, Италија, Немачка, Пољска, Румунија, Украјина, Србија); 
Модели изборног понашања; Приступи истраживању изборног понашања; Изборни систем и изборно 
понашање; Изборно учешће и неучешће. Друштвена структура, политички (изборни) систем, политичка 
култура и изборно опредељење. Политичке странке и избори. Изборне кампање. Страначка 
идентификација. Изборна колебљивост. Значење гласа; Избори и регрутација елите. Избори у Србији од 
1825. до данас. 

Практична настава  

Презентација и анализа релевантних текстова за програм курса. 

Литература  

Обавезна литература: 

Франсоа Гогел. 1966. „Социологија избора“, у Жорж Гурвич, Социологија, Загреб: Напријед, том 2, 
поглавље 3-4, стр. 5-85.  
Ђовани Сартори. 2001. Демократија: шта је то?, Подгорица: ЦИД, стр. 145-163. 
Станиша М. Остојић. 2012. Психолошки аспекти изборног понашања колебљивих бирача у Србији 
[докторска дисертација], Београд: Филозофски факултет, стр. 8-26, 31-52. 
Иван Шибер. 2007. Политичко понашање: истраживања хрватског друштва, Загреб: Политичка култура, 
стр. 9-74. 
Срећко Михаиловић (ур.). 2006. Како до бољег изборног система, Београд, 2006: Социјалдемократски клуб; 
Центар за слободне изборе и демократију, стр. 11-31, 71-90. 
Сајц, Александра. 1996. „Изборна апстиненција на Западу - основни подаци о висини и тумачења“, Dialogue, 
Journal International d’Arts et de Sciences, Paris, Vol. V, No.17, pp. 84-89. 
Слободан Антонић. 2005. „Страначко поистовећење: случај Србије”, Социолошки преглед, год. XXXIX, бр. 
2, стр. 123-151. 
Слободан Антонић. 2005. “Изборна колебљивост у Србији: поређење и објашњење”, Социолошки преглед, 
год. XXXIX, бр. 3, стр. 229-250.  
Сајц, Александра. „О значењу гласа као чиниоцу изборног понашања у Србији“, у Бирачи и апстиненти у 
Србији, стр. 113-131. 
Сајц, Александра. 2002. „Изборни апстиненти су против фасадне демократије: прилози за разумевање 
избора у Србији”, Нова српска политичка мисао, год. IX, бр. 1-4, стр. 47-66.  
 
Препоручена литература: 
Тодосијевић, Бојан и Зоран Павловић. 2020. Пред гласачком кутијом: политичка психологија изборног 
понашања у Србији, Београд: Институт друштвених наука. 
Слободан Антонић. 2015. „Демократија“, у: Срби 1903-1914: историја идеја, приредио Милош Ковић, стр. 
27-142. Београд: Клио. 
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 писмени испит 40 

1 писмени колоквијум 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 

 
 
 
 
 


