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Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета:  Савремена политичка теорија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф др Подунавац  Љ. Милан (75%) и доц. др. Павићевић  М. Ђорђе (25%) , 
вежбе држи сарадник у настави Симендић Б. Марко 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Курс се бави развојем и основним проблемима политичке теорије након II светског рата и састоји се из три дела. У првом 
делу студенти ће бити упознати са основним теоријским правцима у савременој политичкој теорији који су према 
методолошким и епистемолошким полазиштима разврстани у три доминантне групе: емпиријске теорије, које су доминирале 
до седамдесетих година прошлог века, интерпретативне и историјске теорије које следе увиде филозофије језика и 
херменеутике и нормативне политичке теорије које су постале доминантне у последњих тридесет година. У другом делу 
курса студенти ће бити упознати са изабраним водећим појмовима и принципима око којих се води жива расправа. То су 
темељни појмови који се настављају на традицију историје политичке мисли али у савременим разматрањима добијају нову 
артикулацију. У трећем делу курса студенти ће се упознати са основим обележјима и проблемима о којима се расправља у 
вези са демократија као поредак и као принцип 
Исход предмета  
Од студената се очекује да на крају курса могу да: Разумеју и разликују основне правце у савременој политичкој теорији, 
Разумеју и критички тумаче најважније теоријске појмове и принципе,Практично примењују стечена знања у разумевању и 
објашњењу конкретнијх политичких феномена и савремених политичких проблема,  Да се самостално и критички разматрају 
и истражују проблеме и литературу, Своје резултате изложе у форми писаног рада, усмено презентују и критички вреднују 
стечено знање 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводни час, Правци у савременој политичкој теорији: Нормативни присупи политичка теорија, Правци у савреме- ној 
политичкој теорији: Интерпретативна/Херменеутичка и историјска политичка теорија, Правци у савременој политичкој 
теорији: Емпиријски приступи, Политички поредак и заједница, Политичка легитимност, Политичка облигација, Правда, 
Грађанство: права и идентитет, Политички плурализам и консензус, Политичка култура: теорије, компоненте и типологије, 
Демократија као поредак и као начело легитимације, Демократија и јавно добро; демократско одлучивање: агрегација и 
делиберација 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
Обавезна: 1.Милан Подунавац и Ђорђе Павићевић: Савремена политичка теорија, (уџбеник у изради, око 400 стр.) 2.Милан 
Подунавац, Поредак, конституционализам, демократија, Чигоја штампа, Београд 2007 
Додатна литература: 1.Раjмонд Плант: Сувремена политичка мисао, прев. Кирил Миладинов, Наклада Јесенски и Турк, 
Загреб, 2002. стр. 1-27       2.Бику Парех: “Политичка теорија: традиције у политичкој филозофији”,  у: A New Handbook of 
Political Science, oд Робер Е. Гудин и Ханс-Дитер Клингеман,  Оксфорд Университи Прес, 1996, стр. 503-518       3.Џен 
Хамптон: “Проблем политичке власти”, у: Џ. Хамптон, Political Philosophy, Westview Press, Боулдер/Колорадо, str. 3-38  
4.Џен Хамптон: “Модерне теорије друштвеног уговора”, у: Џ. Хамптон, Political Philosophy, Wеstview Press, 
Боулдер/Kолорадо, стр.39-69      5.Давид Марш и Герy Стокер: Теорије и методе политичке знаности, Факултет политичких 
знаности, Загреб, 2005, стр. 43-125      6.Франц Нојман: Владавина права, прев. Слободан Дивјак. Филип Вишњић, Београд, 
2002. стр. 215-221      7.Урлих К. Преус: “Конституционализам”, u: Constitutional Aspects of the Making of Democracy in the 
Post-Communist Societies of East Europe, Zentrum für Europäische Rechtspolitik, Bremen, 1993, Ch. I: "Constitutionalism", str. 1-9   
8.Џон Ролс, Политички либерализам, превод, Љиљана Николић, Филип Вишњић, Београд, 1998. стр.11-28        9.Џон Ролс, 
Право народа са “Још једном о идеји јавног ума”, прев.Љиљана Николић, Александриа Прес/НСПМ, Београд, 2003, стр. 169- 
199      10.Јирген Хабермас: “Три нормативна модела модела демократије, Constelations, Вол. 1. Нр. 1, Април 1994, стр. 1-10  
11.Канингем, Френк: Теорије демократије, прев.Никола Крзнарић, Филип Вишњић, Београд, 2003. 271-303            12.Алмонд, 
Габриел и Верба, Сиднеј:Цивилна култура,Загреб, 2004, стр. 13-39 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

4 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, писани семинарски радови, тестови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 



 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 20   


