
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Партије и партијски системи

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Партије и партијски системи је курс који се бави компаративним приступом у социологији и теорији политичких 
партија. Курс обухвата различите теоријске приступе и аналитичке инструменте имајући у виду искуства стабилних
демократија. Програмом су обихваћене различите типологије политичких партија, партиски системи и њихове 
класификације, однос изборног и партијског система, унутрашњу структуру партија, начин финансирања, теорије 
партијаких коалиција, партије у парламенту, влади и сл.
Курс нуди студентима увид у релевантну савремену литературу о политичким партијама. Програм обухвата две 
равни: и теоријску и емпиријску. Полазницима курса омогућава се упоређивање политичко-партијских процеса у 
Србији са партијама у етаблираним демократијама.

Исход предмета
Од студената се очекује да на крају курса могу да
- Стекну увид у у упоредна искуства партија и партијских система у развијеним демократијама и новим 
демократијама
- Овладавање прихваћеним инструментима упоређивања и истраживања партија у савременим друштвима.
- Практично примењују стечена знања у праћењу процеса институционализације и консолидације партија и 
партијског система

Садржај предмета

Литература
 а) основна: Орловић Славиша, (2002), Политичке партије и моћ, Југословенско удружење за политичке науке и 
Чигоја штампа, Београд, 2002. стр. 11-200 (189); Касаповић Мирјана, (1996), Политичке странке и страначки 
сустави у Источној Европи: Настанак и развој, у Демократска транзиција и политичке странке (Развој политичких 
странака и страначких сустава у Источној Европи), Факултет политичких знаности, Загреб, стр. 81-152 (72); 
Сартори Ђовани, (2002), Странке и страначки сустави (Аналитички оквир), Политичка култура, Загреб, стр. 107-211
(104); Peter Mair, Party Systems and Structures of Competition, u Comparing Democracies, Lawrence LeDuc, Richard G.
Niemi, Pippa Norris, editors, SAGE Publications, 1996, str. 83-106 (24) (превод текста на српски) б) допунска: 1. 
Beyme Klaus Von, (2002), Transformacija političkih stranaka, FPN, Zagreb; Михелс Роберт, (1990), Социологија партија
у сувременој демократији, Информатор, Факултет политичких наука, Загреб; Острогорски Мојзе, (1921), 
Демократија и политичке партије, Напредак, Београд; Ware Alan, (1995), Political Parties and Party Systems, Oxford 
University Press, 1995; Lipset Seymon Martin and Rokkan Stein, (1967), Cleavage Structure, Party Systems and Voter 
Alignment: An Introduction, In: Party Systems and Voter Alignments Cross-National Perspectives, New York: The Free 
Press; Ronald Inglehart, From Class-Based to Value-Based Politics, u: The West Europian Party Systems, Edited by Peter
Mair, str. 266-282; Jean Blondel, Types of Party Systems, u: The West Europian Party Systems, Edited by Peter Mair, str.
302-210

Методе извођења наставе:
предавања; завршни рад

Оцена знања
активност у току предавања 10; колоквијуми 20; семинари 30; усмени испит 40;

др Орловић М. Славиша; др Стојиљковић Б. Зоран

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:вежбе: СИР:

Наставници:

4

Теоријска настава
Шта су партије и како се могу упоређивати?; Типологија политичких партија; Организациона структура политичких
партија (односи моћи (лидерство, олигархија, фракције); Шта партије желе (циљеви и финкције)?; Партијски 
системи; Класификација партијских система (број партија, структура расцепа, релевантност, идеолошка блискост,
фамилије; Партијски системи и изборни системи; Финансирање политичких партија; Политичке партије и структура
компетиције; Партије и изборне кампање; Партијске фамилије (идеологије); Теорија коалиција; Партије у влади
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


