
 

Студијски програм/студијски програми :Међународне студије 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Упоредна политика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): доц. др Крстић Ж. Зоран (50% ) и доц. др Теокаревић  В. Јован (50%), вежбе 
држи сарадник у настави Бељинац Р. Никола 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Курс Упоредна политика посвећен је анализи и проучавању "великих" савремених политичких система-модела. 
Служећи се упоредном методом, курс омогућава увид у начин функционисања политичких система, њихових 
институција и других политичких актера. Овај курс има за циљ да упозна студенте с основним принципима 
хоризонталне и вертикалне организације власти. Посебно ће се анализирати сличности и разлике, односно предности и 
мане појединих институционалних и системских аранжмана власти. Осим политичког одлучивања, проучаваће се и 
актуелни социјално-политички процеси и тенденције развоја појединих политичких система у свету. 
Исход предмета  
Овај курс омогућава студентима да стекну знања и увид у природу, карактер и начин функционисање најважнијих 
политичких система земаља савременог света на основама упоређивања и стварних домета теоријских концепата. 
Применом упоредне методе студенти се оспособљавају да схвате разноврсност организовања и институционализовања 
политичких система и политике уопште. Користећи поменути метод посматрања и експликативно-проспективни 
приступ студенти стичу неопходна знања која им омогућавају сагледавање упоредних предности, али и мана појединих 
институционалних и системских решења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, детерминанте и класификације савремених политичких система, Основни модели хоризонталне организације 
власти, Облици вертикалне организације власти, Савремене теорије и модели демократије, Савремени недемократски 
политички режими, Упоредни процеси и таласи демократизације, Британски парламентаризам и парламентарни систем, 
Немачка канцеларска демократија, Председнички систем Сједињених Америчких Држава, Полупредседнички систем 
Француске, Консоцијација у политичком систему Белгије и Швајцарске, Модел регионалне државе у Италији и 
Шпанији, Политички систем Руске Федерације, Политички системи земаља у развоју 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1.Вучина Васовић, Савремене демократије, Службени гласник, Београд, 2006. (41-133, 143-263, 317-406, 471-553, 599-
664)     2. Савремени политички системи - хрестоматија (2005), приређивачи: др Зоран Крстић и др  Јован Теокаревић 
(поглавља чији су аутори: М. Јовичић; З. Крстић; Ј.Теокаревић; С. Хантингтон; А. Лајпхарт; Х.Линц-А.Степан; В. 
Кутлешић)     3.Марцел Прéлот, Политичке институције, Политичка култура, Накладно-истраживачки завод, Загреб, 
2006, стр. 223-268.     4.Зоран Крстић, Савремени политички системи земаља југоисточне Азије, Службени гласник, 
Београд, 2007, стр. 153-209. 
б) допунска 
1. Хаг, Р.Хароп, М.Бреслин С., Компаративна владавина и политика,Факултет политичких знаности Свеучилишта у 
Загребу, Загреб, 2001. (стр. 153-181, 293- 321)    2.Јирген Хартман, Политички сустави Велике Британије, САД и 
Француске, Политичка култура, Накладно-истраживачки завод, Загреб, 2006. (стр.13-138)    3.Ђовани Сартори, 
Упоредни уставни инжењеринг, "Филип Вишњић", Београд, 2003. (стр.103-162)   4.Аренд Лајпхарт, Модели 
демократије, Службени лист СЦГ, ЦИД, Подгорица, 2003. (стр.106-170) 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

4 
Вежбе: 

1 
Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, писани есеји, тестови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 10   


