
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: Упоредна политика 
Наставник (презиме, средње слово, име): Крстић Ж. Зоран, Теокаревић В. Јован,  Жиловић С. Марко 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета 
Стицање знања о природи, карактеру и начину функционисања најважнијих модела политичких система 
савремених држава (парламентарном, председничком, полупредседничком…), као и њихових најважнијих 
институција (законодавних, извршних, судских…).  
Исход предмета  
Анализирајући и упоређујући моделе политичких система и њихових кључних институција, студенти ће 
бити у стању да схвате разноврсност организовања основних политичких институција у различитим 
националним и друштвеним контекстима, као и да процењују не само могућности и ограничења самих 
институција и модела, већ и политичких идеја и теорија на основу којих су они створени.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет има два методолошки различита дела. Првих шест тема/ предавања баве се упоредном анализом 
основних модела и институција савремених националних политичких система. У другом делу, односно у 
току наредних шест тема/ предавања, детаљно се изучава институционална архитектура и функционисање 
шест савремених политичких система, одабраних по критеријумима утицаја и репрезентативности.  
 
Теме/ предавања: Демократски облици власти; Недемократски облици власти; Избори, партије, изборни и 
партијски системи; Вертикална организација власти; Законодавна власт; Извршна власт; Политички 
систем Велике Британије; Политички систем САД; Политички систем Француске; Политички систем 
Немачке; Политички систем Русије; Политички систем Кине.  
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе:  
Студенти имају обавезне вежбе (један час недељно), на којима, уз коришћење основне и додатне 
литературе, дискутују о најважнијим темама сваког предавања, и/или унапред припремају писане радове 
или презентације.  
Литература  
Основна:  
Rod Hague – Martin Harrop, Упоредна владавина и политика, ФПН, Београд, 2013 (одабрани делови 
поглавља: 3, 4, 11, 12, 14-16); Вучина Васовић, Савремене демократије, том 1, Службени гласник, Београд, 
2006 (одабрани делови одељака 1-3).  
Допунска 
Одабрана поглавља: Аренд Лајпхарт, Модели демократије, Службени лист СЦГ и ЦИД, Подгорица, 2003;  
Ђовани Сартори, Упоредни уставни инжењеринг, „Филип Вишњић“, Београд, 2003;  
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, студентске презентације, симулације рада политичких институција у појединим државама 

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    

 


