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Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Политички систем 

Наставник/наставници: др Мирослав Младеновић, редовни професор; мс Михајло Копања, сарадник у 

настави 

Статус предмета: обавезни / теоријско-методолошки (ТМ) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Сазнајни циљеви предмета подразумевају упознавање студената са основним институцијама и начину 

функционисања савремених политичких система, укључујући и политички систем Србије. Кроз упоредну 

анализу најзначајнијих теоријских и практичних модела, очекује се да  буду оспособљени за критичко 

сагледавање карактеристика, функција и могућности неке конкретне политичке организације. 

Процесни циљеви предмета подразумевају развој свести о значају политичких институција за живот заједнице; 

изградњу способности сагледавања утицаја субјеката/чинилаца политике на остале сфере делатности, у 

оквиру тога и на систем безбедности.  
Јединствени циљ предмета је да код студената створи претпоставке за усвајање и надоградњу постојећих 

теорија; предуслове за критичко промишљање постојећег фонда знања из области политичког система, као  и 

могућност сагледавања будућег развоја ове сфере друштва.   
Исход предмета : 

Успешним изучавањем предмета, студенти ће моћи да спознају суштину конкретног политичког система, 

његове добре и лоше стране, као и да га упореде са другим системима. Такође, они ће бити оспособљени за  

критичко сагледавање функционисања уставних и политичких институција, као и за квалитетно праћење и 

примену  нових решења која се уводе у политичку праксу. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: У оквиру теоријске наставе студенти ће обрадити следеће теме: Политика и политички 

систем, Дражава, Политичке партије, Политичко представљање и избори, Федерализам; Савремени политички 

системи: Председнички политички систем (САД), Парламентарни политички систем (Велика Британија),  

Полупредседнички политички систем (Француска), Конвентски политички систем (Швајцарска), 

Социјалистички  политички систем  (НР Кина), Постсоцијалистички политички систем (Руска Федерација; Р. 

Мађарска), политички системи земаља у развоју; Политички систем Републике Србије: Карактер политичког 

система према Уставу из 2006. године и хоризонтална организација власти у држави, Политичке партије и 

интересне групе у политичком систему Републике Србије Политичко представљање и избори у пол. систему 

Републике Србије, Човек и грађанин у политичком систему Републике Србије, Аутономија и локална 

самоуправа у Србији, Војска и полиција у политичком систему Републике  Србије 

Практична настава: Дебате, вежбе, колоквијуми, семинарски радови, стручно-едукативне посете државним 

установама. 
Литература: 

Обавезна: 

Уџбеник: Иваниш, Ж., Младеновић, М. и Драгишић, З.(2005). Политички систем. Београд: Факултет цивилне 

одбране; 

Младеновић, М., Иваниш, Ж. и Јефтић,З. (2016). Политички системи у савременој међународној заједници. 

Београд: Факултет безбедности. 
Допунска: 

Младеновић, M.,Иваниш, Ж. и Роквић, В. (2011).  Развој институција и изградња политичког система 

Србије. Београд: Универзитет у Београду, Факултет безбедности.  

Хејвуд, Е.(2004). Политика. Београд: Клио; 

Васовић, В. (2006). Савремене демократије, Београд: Службени гласник; 

Тадић, Љ.(1996). Наука о политици, Београд: БИГЗ; 

Марковић, Р.(2006): Уставно право и политичке институције, Београд:ИПД Јустинијан. 

 
Број часова активне наставе: 3/45 Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе,  презентације, колоквијуми, израда семинарског рада, дебате.  

Други облици наставе: радионице: симулација рада политичких институција 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 
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Активност у току предавања 5 усмени испит 60 

Презентације 5   

Колоквијум-и 20   

Есеј-и 10   

 

 
 




