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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ПОЛИТИЧКИ 

СИТЕМ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

1. Различита значења и концепције о политичком систему.

2. Предемет, метод и структура политичког система.

3. Детерминистичка и индетерминистичка схватања политичког система.

4. Однос према сродним научним и наставним дисциплинама.

5. Појам и  различита значења политике.

6. Основне карактеристике античког схватања политике.

7. Нововековно и  савремено схватање политике.

8. Порекло, облици, структура и функција моћи.

9. Појам и врсте ауторитета у политици

10. Појам и карактетристике власти.

11. Однос морала и политике.

12. Однос идеологије и политике.

13. Религија и политика.

14. Појам и основе политичког легитимитета.

15. Теорија о подели власти и њена примена.

16. Јединство власти.

17. Облици владавине.

18. Унитарна држава.

19. Регионална држава.

20. Федерација и конфедерација.

21. Централизована и децентрализована држава.

22. Појам и врсте аутономије.

23. Појам, облици и политичка улога локалне самоуправе.

24. Појам и врсте аутократије.

25. Појам и обележја демократије.

26. Основни типови савремене демократије

27. Компетитивни елитизам

28. Плуралистичка демократија

29. Минимална (легална) држава

30. Партиципативна демократија

31. Консоцијативна демократија

32. Правна држава и владавина права.

33. Каркатеристике модерне демократске државе.

34. Елита и маса у политичком систему.

35. Бирократија у политичком ситему.

36. Улога технократија и менаџерских  група у политичком систему.

37. Место интелигенције у друштву и улога у политици.

38. Народ, нација, национална мањина у политици.

39. Држава у вишенационалним и мултикултурним заједницама.

40. Различити политички садржаји и значења национализма.

41. Интересне групе и интеграције у савременом друштву.

42. Појам, карактеристике и развој политичког представништва.

43. Појам и типови мандата.

44. Избори и изборни системи.

45. Начела слободних демократских избора.

46. Већински изборни системи.
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47. Пропорционални изборни системи.

48. Појам и значење политичке одговорности.

49. Извршна функција власти и политички систем.

50. Карактер, развој и политички значај судске функције – принципи ваљаног

функционисања судства.

51. Заштитне инститције и функције (полиција и војска).

52. Настанак, појам и значај политичког организовања.

53. Појам и конститутивна обележја политичких партија.

54. Типологија партија и партијских система.

55. Друштвени покрети.

56. Грађанин у политичким процесима.

57. Појам и еволуција људских права.

58. Личне слободе и права грађана.

59. Политичке слободе и права грађана.

60. Економско-социјална права и културна права.

61. Дужности грађана и грађанска непослушност.

62. Однос цивилног друштва и државе.

63. Настанак, појам и значај политичког живота.

64. Појам јавног мнења и његова улога у политичком животу.

65. Политичке комуникације.

66. Политичка пропаганда у савременом друштвu.

67. Мас медији и “индустрија свести”.

68. Политичка реторика - политички говорник, говор и  аудиторијум.

69. Појам, компоненте и основни облици политичке културе.

70. Политичка социјализација – појам, основни ступњеви и агенси.

71. Класична класификација политичког ситема – принцип трихотомије.

72. Класификација политичког система -  принцип дихотомије.

73. Класификација политичких система према облику организације власти.

74. Веберова класификација политичког система.

75. Савремене класификације политичких система.

76. Основна обележја политичких система у капитализму.

77. Председнички систем САД.

78. Парламентарни систем Велике Британије.

79. Парламентаризам у земљама Западне Европе (Француска, Немачка, Италија).

80. Конвентски политички систем Швајцарске.

81. Основна обележја политичког система (реал)социјалистичких земаља.

82. Основна обележја политичког система земаља у транзицији.

83. Основни типови политичког система у земљама у развоју.

84. Битна обележја политичког система Европске уније.

85. Глобализација и глобализам – основна обележја и тенденције.


