
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије политикологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Избори и изборни системи 
Наставник (презиме, средње слово, име): Јовановић Н. Милан, Вучићевић Б. Душан 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Полазници овог курса кроз различите теоријске приступе изборима проучаваће све елементе изборног 
система и политичке последице које он производи у осталим подсистемима – партијском и 
парламентарном посебно. Анализариће се бирачко право; положај, улога и 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. Компаративно ће се изучавати базични типови изборних система, као и њихови 
подтипови, с освртом на државе које их примењују и политичке последице које одређени изборни 
институти у њима производе. Посебна пажња посветиће се облицима изборне манипулације, циљевима и 
стратегијама изборних реформи и редизајнирању изборних институција. 
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, 
- 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: Изборни систем – појам, улога и функције; Класификације и елементи изборног 
система; Изборни детерминизам; Већински изборни системи – једнокружни избори (САД, Велика 
Британија); Већински изборни системи – двокружни избори, систем алтернативног гласања (Француска, 
Аустралија); Пропорционални изборни системи; Екстремни пропорционални изборни системи (Вајмарска 
Немачка, Израел, Холандија); Персонализовани пропорционални системи (Немачка, Нови Зеланд); 
Мешовити изборни системи – сегментирани (рововски) и компензацијски системи (Јапан, Мексико, Русија, 
Мађарска); „Некласични“ већински системи – систем појединачног непреносивог гласа, биноминални и 
премијски системи – систем појединачног преносивог гласа (Ирска); Изборни системи посткомунистичких 
држава; Облици манипулација у изборном одлучивању – полукомпетитивни системи; Изборне реформе и 
институционални дизајн  
Практична настава: Вежбе 
Литература  
а) основна: Јовановић, М. (1997), Изборни системи – избори у Србији 1990-1996, Службени гласник, 
Институт за политичке студије (ИПС), Београд; Јовановић, М. (2004), Изборни системи 
посткомунистичких држава, Службени лист СЦГ, ИПС, ФПН, Београд; Јовановић, М. (2006), Обликовање 
изборне демократије, Службени листи СЦГ, ИПС, Београд; Касаповић, М. (2003), Изборни лексикон, 
Политичка култура, Загреб 
б) допунска: Нолен, Д. (1992), Изборно право и страначки систем, Школска књига, Загреб; Сартори, Ђ. 
(2003), Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд; Gallagher, M., Mitchell, P. (2005), The 
Politics of Electoral Systems, Oxford University Press; Farrell, D. (2011), Electoral Systems: A Comparative 
Introduction, Palgrave Macmillan; Colomer, J. (2004), Handbook of Electoral System Choice, Palgrave 
Macmillan; Shugart, M., Wattenberg, M. (2001), Mixed-Member Electoral Systems: The Best of Both Worlds?, 
Oxford University Press; Renwick, A. (2010), The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of 
Democracy, Cambridge University Press.   
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: предавања; вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току вежби 20 писани испит  
колоквијум-и 30 усмени испт 50 

 


