
7. Структура друштва 

 

-Димензије друштвене структуре: функционална, структурална, просторна, 

историјска. (М 221-223) 

-Особености функционалне, структуралне, просторне и историјске димензије 

-Хоризонтална друштвена структура. Појам и врсте друштвених група: 

породица, насеље, етничке заједнице. (М 223-253) 

-Облици груписања. Особине друштвених група. (М 224-227) 

-Породица као примарна људска заједница. Појам и функције породице. 

Брак, сродство и домаћинство. (М 227-230) 

-Историјски развој и типови породице (М230-232) 

-Породица као микросистем: структура, положај чланова, породичне улоге и 

односи, породичне вредности, (дез)интеграција. (М 233-238) 

-Породица и личност (М239-241) 

-Насеље – пројекција друштва у простору: дефиниција, основни типови, 

историјски развој. (М 241-244) 

-Специфичности села и града (М 244-248) 

-Етничке заједнице: појам и врсте (М 248-249) 

-Појам и особине нације. Однос нације, државе и националних покрета (М 

249-253) 

-Историјски развој националног осећања: патриотизам, национализам и 

шовинизам у Европи (изборно Х) 
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8. Вертикална структура друштва 

 

-Друштвене неједнакости: појам, врсте и теоријски модели објашњења. (М 

253-257) 

-Својина: појам, особине и врсте. (М 257-259) 

-Аналитички аспекти својине: економски, правни и социолошки. (М 257-258) 

-Врсте својине (М 258-259) 

-Појам и врсте друштвене моћи (М 259-261) 

-Теоријски приступи и модели анализе вертикалне друштвене структуре (М 

261-262) 

-Класно-конфликтни модел (М262-264) 

-Стратификацијски модел (М 264-271) 

-Основни критеријуми друштвене стратификације (М 267) 

-Типови и историјски развој стратификације: касте, сталежи, класе. (267-271) 

-Елитистички модел: основни критеријум анализе друштвене структуре – 

друштвена моћ (М 271) 

-Појам и облици елите: вредност и моћ. (М 271) 

-Варијанте елитистичког модела (М 272) 

-Основна подела теорија елите: конзервативне, либералне и критичка (М 272-

277) 

- Конзервативне теорије елите: однос елите и масе, песимистичко схватање 

историје, друштва и људске природе. Схватања Парета, Моске, Михелса и 

Ортеге-и-Гасета. (М 272-275) 

- Либералне теорије елите: знање и квалификација као кључна обележја 

елите. Схватања Манхајма и Шумпетера. (М 275-276) 

-Критичка теорија елите: приватно власништво и политичка власт као 

најважнији извор друштвене моћи. Критички однос према подели људи у 

друштву на елиту и масу. Схватања Милса и Ботомора. (М 276-277)  
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