
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2

3

4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Упознавање студената са достигнутим развојем политичких системима, општим, историјским, 
социолошким, правним, политичким и другим развојем државе, њених најважнијих институција, државне 
власти, уставности, људских права, економско социјалних односа, политичке и опште културе, као и 
других елемената политичког система. Представљање главних постулата и стандарда савремих 
политичких система, са посебним освртом на правни систем Републике Србије.

Садржај предмета
Упознавање студената са: Политичким странкама и њиховом организацијом, Политичком 
идеологијом, Политичком културом, Политичким управљањем комплексним друштвима, 
Специфичностима политике као посебне области друштвених односа међу људима, 
Политичким организацијама и правним институтима, Објективним законима, могућностима, 
циљевима и средствима политике, Савременим политичким системима, Стабилностима 
политичког система и политичким кризама, Струкуром и основним елементима политичког 
система, Својствима и функцијама политичког система, Савременим политичким односима, 
Политичким и правним нормама, Политичком свешћу, Типологијом савремених политичких 
система, Изборима и изборним системима.

Х. Сајмон, Политички систем Европске уније, Службени гласник, Београд, 2007. године

Ж. Иваниш, М. Младеновић, З. Драгишић, Политички систем, Факултет цивилне одбране, 
Београд, 2006. године

М. Подунавац, М. Матић, Политички систем:теорије и принципи, Факултет политичких наука, 
Београд, 2007. године

ПРАВО

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након успешно савладаног предмета студенти ће развити способности самосталне теоријске 
и практичне компаративне анализе различитих политичких система, са развојем критичке 
свести на одрђене негативне трендове у појединим политичким системима и дизајнирање 
нових теоријско-правних концепција делотворних политичких система заснованим на 
вредностима поштовања грађанина као индивиду, друштва као колективитета и људских 

Обухвата: Посету органима законодавне и извршне власти. Боравак у јединицама локалних 
самоуправе и вођење посебног дневника о том боравку. Израда истраживачког рада који се 
односи анализу неколоко различитих политичких система, уз јасну идентификацију добрих и 
лоших примера праксе у оквиру различитих политичких система.

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде 
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Литература
Д. Чорбић, С. Ковачевић, Политички систем, Правни факултет, Ниш, 2014.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Заједнички
Основне академске студије
Политички систем

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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