
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Избори и изборни системи

Број ЕСПБ: 6
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Полазници овог курса кроз различите теоријске приступе изборима и моделима представничке демократије 
проучаваће све елементе изборног система и политичке последице које он производи у осталим подсистемима - 
партијском и парламентарном посебно. Анализираће се бирачко право; положај, улога, партиципација изборних 
субјеката - бирача и партија; поступци гласања, кандидовања, формуле транспоновања гласова у мандате; 
положај, функције и улога изборне администрације; позиција медија у изборном процесу и заштита изборног права.
Управљање изборним процесом анализираће се компарацијом парадигми потврђених у истраживањима западних 
демократија и посткомунистичких држава. Посебна пажња посветиће се облицима изборне манипулације и 
стандардизацији изборног поступка.

Исход предмета
- анализа, синтеза и предвиђање функционисања елемената и модела изборног система
- овладавање методама, поступцима и процесима истраживања избора,
- темаљно познавање политичких консеквенци које продукују изборни системи,
- решавање конкретних проблема у функционисањи изборних система на основу примене научних метода,
- повезивање основних знања о изборним системима са партијским и парламентарним системом,
- развој вештина и примена знања у организовању и контроли изборног процеса.

Садржај предмета

Литература
а) основна
Васовић, В., Гоати, В., (1993), Избори и изборни системи, ИБН Центар и НИП "Радничка штампа", Београд; стр. 21
-57; 164-179; Јовановић, М. (1997), Изборни системи - избори у Србији 1990-1996, Службени гласник РС, Институт
за политичке студије, Београд; стр. 105-123; Јовановић, М. (2004), Изборни системи посткомунистичких држава, ЈП
Службени лист СЦГ, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд; стр. 19-185; Касаповић,
М. (2003), Изборни лексикон, Политичка култура, Загреб (одабрани појмови).
б) допунска
Гоати, В. (2001), Избори у СРЈ – 1990-2000, ЦеСиД, Београд; стр. 267.; Нолен, Д.,  (1992), Изборно право и 
страначки систем, Школска књига, Загреб, стр. 307; Дамјановић, М. (1978), Субјекти изборног процеса‚ Институт за
политичке студије, Београд; стр. 225.; Пајванчић, М. (1999), Изборно право, Грапхица Ацадемица, Нови Сад; стр. 
226.; Сартори, Ђ., (2003) Упоредни уставни инжињеринг, Филип Вишњић, Београд, стр. 19-103.; Водинелић, В., 
Шантић, Љ. и др. (1997), Примери злоупотребе изборног права у: Изборна крађа - правни аспект, Медија центар, 
Београд; стр. 264.; Продановић, Д., (1979) Императивни и слободни мандат чланова представничких тела, 
Свјетлост, Сарајево, стр. 138.; Јовановић, М. (2006), Обликовање изборне демократије, ЈП Службени лист СЦГ, 
Институт за политичке студије, Београд; стр. 252.

Методе извођења наставе:
предавања; вежбе;

Оцена знања
активност у току предавања 20; колоквијуми 30; усмени испит 50;

др Јовановић Н. Милан;  Симендић Б. Марко

Врста и ниво студија: основне академске студије

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

Наставници:

3

Теоријска настава
Изборни систем - појам, улога и функције; Модели представничке демократије и изборни системи; Управљање 
изборним процесом; Класификације и елементи изборног система; Већински изборни системи; Пропорционални 
изборни системи; Мешовити изборни системи; Изборни системи посткомунистичких држава; Генеза изборног 
система Србије; Принципи и стандарди међународних организација о изборима; Облици манипулација у изборном 
одлучивању; Заштита бирачког права; Реформе изборног система
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


