
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол; ОАС соц. пол. и соц. рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Савремена политичка теорија 
Наставник (презиме, средње слово, име): Павићевић М. Ђорђе, Бељинац Р. Никола, Ђорђевић Д. 
Биљана, Докић И. Тијана 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Историја политичких теорија 
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 распправљају унутар савремене политичке теорије, 
као  и примену тако стечених знања и способности на анализу политичких институција, поредака, идеја, 
вредности и проблема савременог света. 
Исход предмета Очекује се да студенти: (по)знају, разумеју и тумаче основне идеје и концепте важних 
савремених политичких мислилаца који су се бавили питањима и проблемима савремене политичке 
теорије и актуелним политичким проблемима; 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. Усвоје и науче да користе појмовни апарат и аргументацију за 
квалификовано учешће у расправи и анализу политичких проблема савременог света. 
 
Садржај предмета 
Теме: Проблеми и спорови у СПТ; Стандардни одговори и породичне сличности; Идентитет, вредности и 
врлине; Заједница, грађанство и држава; Нација и наднационални процеси; Редистрибуција и солидарност; 
Социјална правда; Глобална правда; Тржиште, слобода и власништво; Капитализам и демократија; 
Либерална/уставна демократија; Агрегативна и делиберативна демократија; Радикална демократија 
 
Литература  
(Обавезна литература у обиму од 350 страна и литература за вежбе у обиму 350 страна) 
Вил Кимлика: Савремена политичка филозофија, Нова српска политичка мисао, Београд, 2009  
Брајан Бери: Увод у модерну политичку мисао, Службени гласник, Београд, 2007 
Адам Свифт: Политичка филозофија, Клио, Београд, 2008 
Зборник текстова Савремена политичка теорија, приредио Ђорђе Павићевић  
 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, писање самосталних есеја 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Вежбе 20 писани испит  
колоквијуми 30 усмени испт 50 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 
испит, презентација пројекта, семинари итд......) 
Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 
 


