
9. Друштвене установе и организације 

 

-Појам и врсте друштвених установа и организација (М 277-280.) 

-Привредне установе и организације (М 280-281.) 

-Политичке установе и организације, општи преглед: политика, држава, 

право (М 281-302.) 

-Настанак и историјски развој политике (М 281-286.) 

-Криза државе благостања и њена теоријска решења (М 286.) 

-Кључне области савремене политике: владавина, интерес и јавност (М 286-

287.) 

-Уже и шире значење савремене политике (М 287.) 

-Основни елементи политике: политички субјект и делатност (М 287-288.) 

-Појам политичке културе и основни типови: парохијални, поданички и 

партиципативни 

-Појам и историјски развој државе (М 288-290.) 

-Теорије о држави: теистичке, патријархална, етичко-рационалистичка, 

уговорне, органска, идеалистичке, марксиситичка (М 291-292.) 

-Типови и облици државне власти, најопштији критеријум поделе: 

демократија и аутократија (М 292.) 

-Особине демократије: плурализам мишљења и делања, подела власти, 

управљање преко изабраних представника народа, постојање различитих 

механизама контроле власти од стране народа (М 292-293.) 

-Облици аутократије: врсте и особине диктатуре по Францу Нојману (М 293-

294.) 

-Друге типологије и класификације држава и државних уређења: република, 

монархија, федерација, конфедерација (М 294-295.) 

-Подела власти на законодавну, судску и извршну (М 295.) 

-Држава и савремено друштво: капитализам и социјализам, криза државе, 

појам цивилног друштва, однос грађанског друштва и политичке државе, 

особености политике и привреде у савременој држави (М 295-298.) 

-Социолошки аспекти права. Одређење права као друштвене појаве. Однос 

права и вредности, морала, обичаја, норми, конвенција, правила понашања, 

прописа и других облика уређења људског понашања и односа у друштву. 

Значење појмова „правне државе“ и „владавине права“. (М 299-302.) 

-Појам и особине бирократије (М 302-307.) 

-Марксово схватање (М 304-305.) 

-Веберово схватање (М 305-307.) 

-Појам и историјски развој политичких партија (М 307-308.) 

-Организација и идеологија политичких партија (М 308-309.) 

-Различите поделе политичких партија (М 309-310.) 



-Начин финансирања политичких партија. Подела партијских система: једно-, 

дво- и вишепартијски. (М 310-311.) 

-Однос политичке партије и друштвених покрета (М 311.) 

-Појам јавности и јавног мнења (М 311-313.) 

-Природа јавног мнења и могућност његове идеолошке злоупотребе. 

Схватања Хегела и Маркса. (М 313.) 

-Однос мнења и мишљења (М 313-314.) 

-Средства масовних комуникација у друштвеном животу. Појам 

комуникације. Особине масовних комуникација. (М 314-317.) 

 

 

Литература: 

 

1. Мишковић, М., 2003. Социологија, Београд: Службени гласник, стр: 

277-317.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Култура као основ и оквир људског света 

 

-Појам културе и различити приступи њеном проучавању у социологији, 

антропологији и етнологији. (М 317-323.) 

-Однос културе и цивилизације (М 323-325.) 

-Однос културе и друштва (М 325-327.) 

-Језик и симболичка комуникација као кључни културни феномени (М 327-

328.) 

-Магија као културни феномен. Појам и врсте. Однос магије и религије. (М 

328-331.) 

-Појам и елементи религије (М 331-332.) 

-Типови верника. Облици и фазе историјског развоја религије. (М 332-333.) 

-Функције религије (М 333-335.) 

-Настанак, историјски развој и суштина јудаизма (М 335-337.) 

-Настанак и суштина будизма (М 337-338.) 

-Настанак, суштина и поделе унутар хришћанства (М 338-340.) 

-Историјска појава и особине ислама (М 340-341.) 

-Појам, настанак и особине мита као културне појаве (М 341-342.) 

-Појам и врсте обичаја. Однос обичаја према моралу и праву. (М 343-345.) 

-Појам и подела врста морала: формални и садржински. Однос морала и 

личности. Појам санкција. Однос религије и морала. (М 345-346.) 

-Класни карактер морала. Однос моралног циља и средстава. Компоненте 

морала. (М 346-347.) 

-Врсте морала по Жоржу Гурвичу (М 347-348.) 

-Идеологија: појам и претпоставке (М 348-349.) 

-Особине и друштвена улога идеологије (М 349-351.) 

-Појам уметности. Функције уметности. Димензије уметности. Задатак 

социологије уметности. (М 352-354.)  
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