Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол; ОАС новинарства; ОАС
соц. пол. и соц. рада
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Политички систем Србије
Наставник (презиме, средње слово, име): Јовановић Н. Милан, Владисављевић С. Небојша, Вучићевић
Б. Душан
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Курс је посвећен изучавању политичких институција и политичких процеса у Србији. Кроз историјску
димензију проучавају се процеси унитаризације-федерализације, централизације-децентрализације,
аутархије-интеграције у нашем друштву и институционални модел власти и њихови ефекти. У кратком
интервалу Србија је прошла пут од монархије до републике, од унитарне преко федералне до
децентрализоване државе, од скупштинског до парламентарног система власти, од дириговане до тржишне
привреде, од монопартизма до вишестраначког система итд. Сви ти процеси праћени бројним уставним
моделима обликовали су социјалну и политичку структуру и динамику у нашем друштву. Познавање тих
специфичности нужно је да би се схватили остваривање гарантованих људских права и слобода;
функционисање законодавне, извршне и судске власти, политичких странака и изборног система, локалне
самоуправе и аутономије.
Исход предмета
Овладавање анализом,синетезом и предвиђањем функционисања политичког система и политичких
процеса, критичко сагледавање функционисања уставних и политичких институција, темељно познавање
политичких процеса, решавање конкретних проблема у функционисању политичких институција, праћење
и примена истраживања и нових решења у функционисању политичког система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводно предавање; Друштвени, политички и институционални контекст развоја политичког система;
Ауторитаризам и демократија у Србији после социјализма; Права и заштита националних мањина;
Политичко организовање; Избори и изборни систем - последице изборног права; Хоризонтална
организација власти; Представнички систем - овлашћења и рад Народне скупштине; Полупредседнички
систем; Децентрализација и деконцентрација власти - локална самоуправа; Територијална аутономија организација, функције, искуства; Уставност и законитост - судска власт, суд и судије; Косово и Метохија:
узроци,ток и модели решавања српско-албанског сукоба.
Практична настава: Вежбе
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1998, стр. 75-125, 349-369.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе: предавања, вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току вежби
20
усмени испт
колоквијум-и
30

поена
50

