
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Теорија политичког поретка

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Курс је посвећен формативним принципима изградње модерне европске државе и нације као основних облика 
политичког поретка. Средишња тема курса јесте формирање националне државе, анализа формативних принципа и
облика власти. Излагање ће комбиновати историјску и аналитичку димензију. Због тога ће бити праћена 
трансформација основних елемената поретка од територијализације власти, преко њене конституционализације до
промена образаца легитимности. Важан део курса садржи и анализу искривљених облика политичког поретка и 
первертирања његових принципа које се очитава у историјским облицима негативних режима. Циљ овог дела јесте
да се  осветле и оне стране историјског развоја модерне европске државе које су често водиле у насиље, ратове и 
политичку репресију. У завршном делу курс биће тематизовани савремени изазови који се постављају пред модерну
европску државу и који произилазе из процеса глобализације и све ширих наднационалних интеграција.
Исход предмета
Основни циљ курса јесте да студенти разумеју принципе и процесе формирања и трансформације модерне европске
државности. Ово је посебно важно за разумевање савремених процеса трансформација националних држава и 
изневеравања њених основних принципа. На крају курса студенти би требало да могу да самостално препознају и 
критички преиспитују преображаје савремених држава имајући у виду развој основних принципа њиховог поретка,
који се често јављају у непрепонатљивом или искривљеном облику. Осим тога, биће тестирана и способност 
студената да самостално истражују проблеме који се тичу процеса трансформације модерног концепта државности у
савременом свету у светљу имперартива који се пред њих поставлају.

Садржај предмета

Литература
а) основна
Атила Оезер (прир.): Држава, Сарајево 2003 (делови); Франтз Неуманн: Демократска и ауторитарна држава, прев.
Надежда и Жарко Пуховски, Напријед, Загреб 1974. (делови); Josef Isensee: Држава, устав, демокрација, Загреб 
2004 (делови); Милан Подунавац: Изградња државе и нације, Годишњак Факултета политичких наука, Београд, 
2007; Ричард Тома, О идеологији парламентаризма и диктатуре, у: Норма и одлука, прир.Слободан Самарџић, прев.
Данило Баста, Филип Вишњић, Београд 2001, (делови); Карл Шмит: “Легалност и легитимност”, у: Норма и одлука,
прир. Слободан Самарџић, прев. Данило Баста, Филип Вишњић, Београд 2001, стр. 300 -358; Ненад Закошек и 
Мирјана Касаповић (прир.), Легитимитет демократске власти, Загреб, 161-171; Милан Матић и Милан Подунавац: 
Политички систем:  теорије и принципи, ФПН/Чигоја штампа, Београд (више издања) (делови)
б) допунска
Ендрју Винсент, Теорије државе, Београд, 2008; Peter Haberle, Уставна држава, Загреб, 2001; Викторија Кампс, 
Јавне врлине, Београд, 2007; Theda Scopol, States and Social Revolutions, Cambridge University Press, 1979; 
Барингтон Мур, Друштвени корени диктатуре и демократије, Београд 2000

Методе извођења наставе:
предавања; вежбе; завршни рад

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

др Подунавац Љ. Милан;  Бељинац Р. Никола

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:1вежбе: СИР:

Наставници:

3

Теоријска настава
Теорије политичког поретка; Предмодерни типови поредака; Изградња модерне државе и нације; Формативни 
принципи модерног поретка; Политичка еманципацијаи  грађанство; Колективни идентитет и нација; 
Територијализација политичке власти: сувереност; Конституционализација власти: право и легалитет; 
Трансформације легитимности; Уговор и сагласност; Демократија и народна сувереност; Первертирани облици 
легитимности: негативни режими; Национална држава и глобализација
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


