
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЈЕ 

Катедра  Катедра за социологију –Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 1-2 Обавезан I 6 

Наставник/ -ци др Владимир Вулетић, редовни професор 

Сарадник/ - ци Маја Куљић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 48 24 0 1,6 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
45h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
72 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 117 сати семестрално   

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. дефинише и објасни појмове друштво, друштвена структура и институција; 
2. дефинише појам друштвеног делања, наведе и објасни типове друштвеног делања; 
3. опише различите нивое груписања, од примарних група до формалних организација;  
4. опише механизме друштвене регулације, објасни конформизам и девијацију и наведе 

примере;  
5. објасни појмове моћи , елита и власти и наведе примере; 
6. објасни појам друштвене стратификације и упореди Марксово и Веберово схватање 

стратификације; 
7. објасни појам друштвених сукоба, наброји врсте, изворе и функције друштвених сукоба и 

наведе примере;  
8. дефинише појам друштвене промене, објасни врсте друштвених промена, наведе примере 

друштвених промена и опише историјски развој друштва. 
Условљеност нема 

Наставне методе Предавања, вежбе, семинарски рад, групни рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 
 

1. Појам друштва и друштвене структуре: друштво; друштвена појава; структура и  
структурисање; институције; 
2. Култура и друштво 
3. Појединац и друштво: типови друштвеног делања (Вебер); социјална интеракција;  
4. Друштвене групе: појам и класификација; примарне и секундарне друштвене групе; организација;  
5. Друштвени статус и друштвена улога;  
6. Друштвена регулација: норме, вредности и санкције; конформизам и девијација; 
7. Рад и друштво: рад, подела рада; друштвене последице поделе рада (Маркс и Диркем);  
8. Моћ и власт: моћ, власт; типови власти (Вебер); Фукоово схватање моћи;  
9. Теорија елита: Парето, Моска, Михелс 
10. Друштвена стратификација: појам и димензије.  

Етничке заједнице (хорда, род племе, народ, нација). 
11. Друштвена мобилност: појам и типови мобилности; 
12. Сиромаштво и друштвена искљученост: појам и облици сиромаштва и друштвене искључености; 
13. Друштвени сукоби: појам, извори, врсте и функције друштвених сукоба; сукоби у модерном друштву; 
14. Типологија глобалних друштава; 
15. Друштвена промена: појам, врсте и детерминанте друштвених промена.  

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Годи Странице (од-до) 

                                                
 



на  

Гиденс, Е. Социологија, Београд: Економски факултет 2005 
1-51; 286-343; 346-379; 
422-451 

Тарнер, Џ. Социологија, Нови Сад: Mediterran publishing 2009 
69-79; 121-144; 184-
198; 216-230; 232-247; 
349-369; 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годи

на 
Странице (од-до) 

Хараламбос, М. И Холборн, 
М. 

Социологија: Теме и перспективе, Загреб: Голден 
маркетинг 

2002 588-683 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
Предиспитне обавезе 

нпр. Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. Позитивно оцјењен сем. Рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

нпр. Студија случаја – групни рад   

нпр. Тест/ колоквијум 20 20% 

нпр. Рад у лабораторији/ лаб. Вјежбе    

нпр. Практични рад   

Завршни испит 

нпр. Завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

http://www.ffuis.edu.ba/

