
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол; ОАС новинарства; ОАС 
соц. пол. и соц. рада 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Увод у политичку теорију 
Наставник (презиме, средње слово, име): Симеуновић М. Драган, Дамњановић С. Ивана 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Предмет Увод у политичку теорију је један од фундаменталних предмета на Факултету политичких наука. 
Пропедеутичког је карактера и обрађује како предмет и метод теорије политике тако и сам појам политике 
и основне политичке феномене попут државе, политичког насиља, идеологије, демократије. С обзиром на 
карактер овог предмета, као и чињеницу да студенти прве године Факултета политичких наука  немају  
претходно стечена фундаментална политиколошка знања, циљ предмета Увод у политичку теорију је 
увођење студената прве године основних студија у теоријску политиколошку материју, њихово 
оспособљавање за даљи студиј путем стицања сазнања о основним категоријама политичке науке, као и 
услед постигнутог разумевања повезаности политичких појава и политичких процеса,  што свеукупно узев 
треба да им омогући успешније савладавање политиколошких предмета на вишим годинама студија. 
Исход предмета  
Успешним савладавањем овог предмета студенти стичу и развијају знања и способности неопходне за 
наставак студија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Историјски развој политичке теорије, Политичка теорија – одређење, предмет и метод, однос са другим 
наукама, Појам политике, Национална држава, Концепти државе: правна држава, демократска држава, 
социјална држава ,тоталитарна држава, Моћ, власт, сила и насиље: одређење и облици; облици освајања и 
задржавања власти, Политичке идеологије, Политичке партије, Политичка култура, Облици личне власти, 
Теорија елита, Демократија и демократизација, Политика и глобализација 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
a) основна 
Драган Симеуновић, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 2009. 
Драган Симеуновић, Теорија политике - ридер, I део (ОПН практикум), Наука и друштво, Београд, 2002. 
Драган Симеуновић, Нововековне политичке идеје у Срба, књ. 1, Институт за политичке студије, 
Београд, 2000. 
б) допунска 
Радослав Ратковић, Увод у политичке науке, Наука и друштво, Београд, 1999. 
Клаус фон Бајме, Сувремене политичке теорије, Стварност, Загреб, 1977.  
Јован Р. Марјановић, Теорија политике - основи, Универзитет у Београду, Београд, 1996. 
Јован Р. Марјановић, Политичке странке и модерна држава, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 1999. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 

2 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току вежби 10  40 
колоквијум-и 25+25   
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 
испит, презентација пројекта, семинари итд......) 
Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 
 


