
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програми: МАС политик. – пол. аналитика и менаџмент у пол., МАС политик. – еко.пол., МАС политик. - 

избори и изборне кампање 

Врста и ниво студија: Maстер академске студије  

Назив предмета: Политички живот Србије 

Наставник (презиме, средње слово, име): Орловић М. Славиша, Спасојевић Д. Душан, Лончар М. Јелена 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ курса је да полазницима мастер студија омогући теоријску анализу савременог политичког живота у Србији. 

Курс представља примену метода и концепата политичке социологије на Србији као студију случаја. У сагледавању 

комплексних процеса консолидације демократије у Србији биће коришћене и компаративне анализе стања и развоја 

савремених друштава, са посебним акцентом на државе и друштва на пост-југословенском простору. Политичке 

промене до којих је дошло 2000. отвориле су многа питања „одложене транзиције“, „надокнађујуће револуције“, 

„недовршене државе“, неомеђене државе, неконституисане државе, али пре свега питање консолидације демократије. 

Институционални изазови и промене у социјалној структури постављају бројна питања пред политичку социологију. 

Курс настоји да осветли различите димензије партијско-политичког живота Србије из више углова. 

Исход предмета  

Курс Политички живот Србије омогућава студентима да овладају неопходним знањима о политичким институцијама, 

социјалној структури, независним телима и цивилном друштву, као и да помогне у разумевању и анализирању 

политичких процеса у Србији.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Политичко - културно наслеђе Србије; 2. Консолидација демократије у Србији; 3. Уставно утемељење Србије; 4. 

Политичке консеквенце изборног система у Србији; 5. Полупредседнички систем у Србији; 6. Парламентаризам у 

Србији; 7. Институционализација партијског система у Србији; 8. Промене у социјалној структури; 9. Борба против 

корупције у Србији; 10. Мултикултурализам и положај националних мањина; 11. Цивилног друштво у Србији; 12. 

Србија у глобализацијским изазовима; 13. Одбрана семинарског рада 

 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Предавања; Израда семинарског рада 

Литература  

а) основна 

Славиша Орловић, (2008), Политички живот Србије, између партократије и демократије, Службени гласник (стр. 

17-80; 105-216; 249-395; 567-589) = 332 

Славиша Орловић, (2010), Независна тела, четврта грана власти или контролор власти, у: Савремена држава, 

структура и социјалне функције, Приредили: Вукашин Павловић и Зоран Стојиљковић, Конрад Аденауер Стифтунг 

и Факултет политичких наука, Београд, (стр. 231-269)=38 

Славиша Орловић, (2012), Политичке последице изборног система у Србији, Политички живот, бр. 4. Универзитет у 

Београду Факултет политичких наука, Центар за демократију и Службени гласник, Београд. (стр. 19-36)=17 

 б) допунска 

Младен Лазић, (2011), Чекајући капитализам, настанак нових класних односа у Србији, Службени гласник, Београд 

Вукашин Павловић и Славиша Орловић, Уредили, (2007), Дилеме и изазови парламентаризма, ФПН и Конрад 

Аденауер Стифтунг, Београд 

Душан Павловић, Слободан Антонић, (2007), Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године, 

Службени гласник, Београд 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања; интерактивна настава; анализа појединих феномена и процеса; практични радови 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писани испит 30 

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


