
 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - међународне студије,  

Врста и ниво студија: Мастер академске студије  

Назив предмета: Сложени државни системи управљања 

Наставник (презиме, средње слово, име): Баста-Флајнер Р. Лидија, Самарџић Ј. Слободан, 

Ковачевић В. Бојан 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 
Циљ је проучавање сложених државних система – федерација и регионалних држава – у њиховој теоријској и 

упоредној перспективи. Данас је ово проучавање изузетно важно имајући у виду процесе међудржавних 

интеграција у свету, а пре свега Европске уније, која од почетка настанка у виду Европских заједница има знатна 

обележја наднационалности. Искуства сложених државних система имају великог утицаја на развој европских  

интеграција у многим њиховим карактеристикама – подели власти, расподели надлежности, непосредном 

дејству и надређености комунитарног права, положају грађана, физичких и правних лица, систему и пракси 

доношења и спровођења одлука. Изучавајући ове институте и праксе федерација и рагионалних држава, 

студенти стичу продубљена знања о њиховом проширеном важењу у данашњим међудржавним и 

наднационалним интеграцијама. На основу тога, они могу боље и продубљеније да разумеју, изучавају и 

анализирају унутрашњу логику интеграција у развоју Европских заједница и Европске уније, посебно у 

ситуацијама реформи и криза које су пратећи феномен самих процеса интеграција.  

Исход предмета  
Знањима стеченим на овом предмету студенти ће ефикасније заокружити своје студије европских интеграција. 

Уколико би наставили студије у правцу неке специјализације или пак докторских студија, познавање ове 

материје олакшаће им разумевање савремених интеграционих процеса било да је реч о појединим областима – 

светска трговина, енергетика, екологија – било да је реч о свеобухатним интеграцијама као оној у ЕУ. Исту 

предност студенти ће имати и ако буду у прилици да непосредну примењују своје знање у државној управи, 

медијима, политичким и невладиним организацијама и сл. Посебну корист тим поводом имаће од познавања 

институционалних обележја и организационо-управљачких процедура и вештина у конституисању и деловању 

сложених територијалних или функционалних структура јавног управљања.   

Садржај предмета 
Увод у федерализам и регионализам; изазови мултикултурализма за сложене државне системе управљања; 

конституционализам и демократија у сложеним државним системима управљања; cличности и разлике измедју 

модела „сложене демократије“ Сједињених Америчких Држава и Европске Уније;уставни модели поделе 

надлежности;Фискални федерализам; законодавна, изврсна и судска власт у сложеним државним системима; 

федерализам као теоријски приступ европским интеграцијама; уставна и институционална обележја 

федерализма у ЕУ; која врста основног правног документа одговара федералној политичкој заједници каква је 

ЕУ 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе из овог предмета одржавају се непосредно после сваког предавања. Студенти имају обавезу да припреме 

презентацију на одабрану тему после које се одвија дискусија.  

Литература  
За припрему презентација и завршног испита припремљен је ридер који у потпуности одговара наставном 

програму „Управљање сложеним државним системима“. У њему су садржани радови најкомпетентнијих 

светских аутора на поједине теме из програма: Лидија Баста Флајнер, Jean-Francois Gaudreault–Desbiens, 

Драгољуб Поповић, John Kincaid, Ronald Watts, Jospeh Weiler, Sergio Fabrini, James Madison, John Calhoun, 

Francesko Palermo, Anwar Shah, Luis Moreno, Miodrag Jovičić. 

Предавачи ће од године до године упућивати и на најновију ширу литературу 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

 

Студијски 

истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Интерактивни метод наставе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писани испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 


