
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм: МАС политик. – избори и изборне кампање, МАС политик. – пол.аналитика и менаџмент у пол. 

Врста и ниво студија:  Mастер академске студије 

Назив предмета: Избори и изборни систем Србије 

Наставник (презиме, средње слово, име): Јовановић Н. Милан, Вучићевић Б. Душан 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета : Курс је посвећен изучавању различитих елемената изборног система, фаза изборног процеса, 

положаја и улога појединих изборних актера, последицама различитих типова изборних система на различитим 

нивоима. Посебна пажња посвећује се политичким последицама изборних система на страначки и парламентарни 

систем, али и на конституисање и функционисање осталих политичких институција у политичком систему Србије. 

Компаративном методом посебно се проучава генеза изборног система Србије на примерима појединих 

парламентарних, председничких и локалних избора у контексту изборних реформи у постсоцијалистичким 

системима.   

Исход предмета анализа, синтеза и предвиђање функционисања елемената и модела изборног система; овладавање 

методама, поступцима и процесима истраживања избора; темељно познавање политичких консеквенци које 

продукују изборни системи; решавање конкретних проблема у функционисању изборних система; повезивање 

основних знања о изборним системима са партијским и парламентарним системом; развој вештина и примена знања у 

организовању и контроли изборног процеса.   

Садржај предмета 

Теоријска настава Уводно предавање; Генеза изборног права у Србији; Успостављање вишестраначја и изборни 

систем; Евиденција бирача и изборна администрација; Изборна јединица и последице избора; Гласање и 

кандидовање; Парламентрани избори у Србији; Избори за председника Србије; Локални избори; Избори за 

Скупштину АП Војводине; Посматрање и контрола изборног процеса; Реформе изборног система; Ко нас представља 

– социодемографске карактеристике.  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања:2 

 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

 

Методе извођења наставе  

Настава се састоји од комбиновања предавања наставника и заинтересованих полазника, видео презентација, групних 

расправа и индивидуално ангажовања сваког полазника: факултативног – уводне напомене о појединачном средству 

или облику комуницирања, и обавезног – израда семинарског рада о карактеристикама и начину коришћења 

појединачног средства и облика комуницирања, као саставног дела провере знања. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писани испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 


