
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм: Основне академске студије политикологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета:  Политичка култура и политички поредак 
Наставник (презиме, средње слово, име): Павићевић М. Ђорђе, Павићевић Д. Владимир, Вранић М. 
Бојан, Бељинац Р. Никола, Докић И. Тијана, Ђорђевић Д. Биљана 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Општи циљ предмета је да опреми студенте знањем, разумевањем, компетенцијама, вештинама и 
аналитичким оруђима потребним за самостално критичко читање изворне литературе, аргументовано 
разматрање основних проблема који се односе на политичку културу и политички поредак, као  и примену 
тако стечених знања и способности на анализу политичких институција, поредака, идеја, вредности и 
проблема. 
Исход предмета  
На крају се очекује да студенти: (по)знају, разумеју и тумаче основне елементе и концепте политичке 
културе и политичког поретка; (препо)знају концепте идеје важних политичких мислилаца који су се 
бавили питањима политичке културе и политичког поретка; стекну навику читања и самосталног 
анализирања изворних политичких текстова и дела; унапреде своје способности и вештине читања и 
разумевања текстова, као и усменог и писаног изражавања и аргументације; развију способност да 
анализирају, критички промишљају и вреднују различите политичке идеје, теорије и становишта и цене 
вредност критичког размишљања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Теоријски приступи политичкој култури. Политичка култура и политичке институције. 
Типови политичке културе по Алмонду и Верби. Од ауторитарне ка демократској политичкој култури. 
Политичка култура и политички поредак. Типови политичког поретка. Формативни принципи политичког 
поретка. Легитимност и поредак. Изградња модерне државе и нације. Народна сувереност. Наднационална 
заједница и глобализација. Поредак и страх.  
Литература  
Изворна (обавезна) литература: 1. Габријел Алмонд и Сидни Верба: Цивилна култура, Загреб, 2000. (13-40, 
63-195, 406-429); 2. Ненад Кецмановић: Домети демократије, Чигоја, Београд 2005 (46-143); 3. Вил 
Кимлика и Магда Опалски: Може ли се извозити либерални плурализам?, Београдски центар за људска 
права, Београд, 2002 (27-109); 4. Душан Кецмановић, Психопатологија мржње, Просвета, Београд, 2000 
(277-295); 5. Милан Подунавац: Принцип грађанства и поредак политике, Чигоја, Београд 1998 (7-159);  
Милан Подунавац: Поредак, конституционализам и демократија, Чигоја, Београд 2006 (95-114, 177-203, 
221-259); Милан Подунавац, Џон Кин, Крис Спаркс: Политика и страх, Политичка култура, Загреб 2008 
(36-90, 127-147) 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 3 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе предавања, вежбе, анализа изворних дела 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
колоквијуми 25 усмени испит 30 
вежбе 25 семинарски рад 20 

 


