
 

Студијски програм/студијски програми :Међународне студије 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Политички систем Србије 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Јовановић  Н. Милан , вежбе држи асист. мр. Мишић Д. Саша 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Курс је посвећен изучавању политичких институција и политичких процеса у Србији. Кроз историјску димензију 
проучавају се процеси унитаризације-федерализације, централизације-децентрализације, аутархије-интеграције у нашем 
друштву и институционални модел власти и њихови ефекти. У кратком интервалу Србија је прошла пут од монархије 
до републике, од унитарне преко федералне до децентрализоване државе, од скупштинског до парламентарног система 
власти, од дириговане до тржишне привреде, од монопартизма до вишестраначког система итд. Сви ти процеси праћени 
су бројним уставним моделима, остављајући траг на социјалну структуру и динамику у нашем друштву. Познавање тих 
специфичности нужно је да би се схватили остваривање гарантованих људских права и слобода; функционисање 
законодавне, извршне и судске власти, политичких странака и изборног система, локалне самоуправе и аутономије. 
Исход предмета  
Овладавање анализом,синетезом и предвиђањем функционисања политичког система и политичких процеса, критичко 
сагледавање функционисања уставних и политичких институција, темељно познавање политичког система, решавање 
конкретних проблема у функционисању политичких институција, праћење и примена истраживања и нових решења у 
функционисању политичког система. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводно предавање, Друштвени,политички и институционални контекст развоја политичког система, Гаранције и 
остваривање људских  и грађанских права и слобода, Права и заштита националних мањина, Политичко организовање, 
Избори и изборни систем - последице изборног права, Хоризонтална организација власти, Представнички систем - 
овлашћења и рад Народне скупштине, Организација и функционисање извршне власти – председник Републике и 
Влада, Децентрализација и деконцентрација власти - локална самоуправа, Територијална аутономија - организација, 
функције, искуства, Уставност и законитост - судска власт, суд и судије, Функције и положај војске и полиције у 
политичком систему Србије 
Литература  
а) основна: Политички систем Србије – хрестоматија, Р.Марковић;Б.Кривокапић; В.Гоати; И.Томић; С.Антонић; 
З.Томић; М.Јовановић,  540 страна 
б) допунска: 1. Ратко Марковић (уредник), Уставна повеља Србије и Црне Горе, Београдски форум за свет 
равноправних, Београд 2004. године, стр.82-117;     2.Димитријевић,Војин, (уредник), Људска права у Србији и Црној 
Гори у 2003, Београдски центар за људска права, Београд, 2004, стр.380- 420;     3.Крстић Бранислав, Косово- узроци 
сукоба, помирења, права, Либер-пресс, Београд, 2002. године, стр.31;     4.Револуција и поредак - о динамици промена у 
Србији, ур. Ивана Спасић и Милан Суботић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2002. године, стр. 
9-45, 153-175;     5.Реконструкција институција, ур. Владимир Цветковић, Институт за филозофију и друштвену теорију, 
Београд, 2003. године, стр.111-149, 165-179, 293-335;     6.Милан Матић, Либерализам, популизам и демократија, 
Институт за политичке студије и службени лист СРЈ, Београд, 2002. године, стр. 75-175;     7.Томас Флајнер, Слободан 
Самарџић, Федерализам и проблеми мањина у вишеетничким заједницама, Институт за европске студије, Београд 1995. 
године, стр 139-151.     8. Ратко Марковић, Уставно право и политичке институције, ИПД Јустинијан, Београд 2005. 
године; стр. 103-179; 257-277.     9.Самарџић, С.,Накарада, Р.,Ковачевић, Ђ.,Лавиринти кризе - предуслови демократске 
трансформације СР Југославије, Институт за европске студије, Београд 1998. године; стр. 75-125; 349-369.   
10.Јовановић, Милан, Изборни системи - избори у Србији 1990-1996,Институт за политичке студије, Службени гласник, 
1997; стр. 105-123; 227-247; 143-151; 161-176; 179-188.     11.Гоати,Владимир,Избори у СРЈ:од 1990-1998.: воља грађана 
или изборна манипулација: додатак :избори 2000,Центар за слободне изборе и демократију,Београд,2001, стр. 83-124. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

4 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 
Методе извођења наставе: пpедавања 4 часа, вежбе 1 час 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 15+15 ..........  
семинар-и 5   


