
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол. 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Политичке установе и политички живот на Балкану 
Наставник (презиме, средње слово, име): Теокаревић, В. Јован, Владисављевић, С. Небојша, 
Жиловић С. Марко 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета 
Предмет пружа општи преглед политичких режима у балканским земљама од 1970-их до данас. Студенти 
ће размотрити основна обележја демократизације ових земаља од пада комунизма, укључујући различите 
облике нових политичких установа, регулацију националних сукоба и међународно политичко окружење. 
Све теме ће бити анализиране из упоредне перспективе и илустроване примерима из политичког живота 
различитих балканских земаља. 
 
Исход предмета  
Од студената се очекује да се до краја курса упознају с кључним обележјима савремених политичких 
установа и политичког живота у балканским земљама и да могу да их анализирају из упоредне 
перспективе и илуструју одговарајућим примерима. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Балкан и Југоисточна Европа: идентитет и политика. Ауторитарно наслеђе: касни комунистички и 
некомунистички ауторитаризам. Промене режима у бившим комунистичким земљама и Грчкој. Основне 
карактеристике и домети посткомунистичке демократизације. Слаба држава. Политичке установе: 
полупредседнички системи. Политичке установе: парламентарни системи. Политичке установе: избори и 
изборни системи. Политичке установе: политичке странке и страначки системи. Регулисање националних 
сукоба (територијални облици): Босна и Херцеговина и Косово. Регулисање националних сукоба 
(нетериторијални облици): Македонија пре и после Охридског споразума. Међународно окружење и 
посткомунистичка демократизација у Југоисточној Европи. Упоредни балкански политички системи: 
домети и перспективе. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Литература  
М. Мазовер (2003) Балкан (Београд, Alexandria Press); Х. Линц и А. Степан (1998) Демократска 
транзиција и консолидација (Београд, Филип Вишњић); М. Касаповић (2005) Босна и Херцеговина (Загреб, 
Политичка култура); N. Vladisavljević (2008) Serbia’s Antibureaucratic Revolution (Basingstoke, Palgrave 
Macmillan); Д.Ђукановић (2008), Институционални модели и демократизација постјугословенских 
држава (Београд, ИМПП); Јован Теокаревић (2010), „Демократизација посткомунистичких политичких 
система на Балкану“, у М. Подунавац (прир.), Држава и демократија (Београд, ФПН).  

Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 
 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, есеј и консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30   
есеј 30 усмени испит 40 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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 

 



 


