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Пун назив предмета ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 1 

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију   

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 2-1 Oбавезан  II 7 

Наставник/ -ци проф. др Златиборка Попов Момчиновић, ванредна професорица 

Сарадник/ - ци Стефан Вукојевић мр, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 1 0 
 

63 
 

21 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
=60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
= 84 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 144 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Стицања увида у основне појмове и развој политичких идеја и теорија   
2. Развој критичке свијести кроз компарацију различитих периода и тумачења политичког 
3. Стицање увида у главне политичке појмовне токове 
4. Способност идентиковања и процјене главних и „вечитих“ проблема и идеја политичке теорије 
5. Стицање способности читања, разумијевања и самосталног аналзирања изворних политичких 
текстова и дјела 
6. Развијање усменог и писаног изражавања и аргументације 
 

Условљеност Испуњавање предиспитних обавеза 

Наставне методе 

Предавања и вјежбе уз дискусију, с претходно одређеним фокусом; писање креативног есеја уз 
дискусију;  дебата на неку актуелну тему у контексту примјењивости референтних политичких 
теорија 
 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са циљевима предмета и основним методама рада и обавезама 
2. Полис- између заједнице и државе; атинска демократија (генеза, предности и мане) 
3. Зачеци политичке мисли- Хомер и Хесиод  
4. Софисти (уговорне теорије, теорије не/једнакости, реторика и демагогија) 
5. Платонова политичко стајалиште 
6. Аристотелова политичкамисао 
7.  Политичка мисао хеленизма 
8. Политичка мисао у време римске републике 
9. Политичка мисао у време римске империје  
10. Христијанизирана политичка мисао универзалне заједнице: апостолски индиферентизам, 
августиновски дуализам 
11. Томистички рационализам 
12. Константиновски синдром и његове посљедице; теорија о два мача; велика шизма 
13. Концилијарни покрет и његов допринос историји и теорији конституционализма;  
14. Ка модерном концепту државе 
15. Миленаристички покрет и „идеологија“ 

Обавезна литература  

                                                
1Коефицијент студентског оптерећења Soсе рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у 
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и 
објашњење. 

б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Радомир Лукић  
Историја политичких и правних теорија. Београд: 
Завод за издавање уџбеника  

1995  

Војислав Становчић Политичка тоерија, Службени гласник, Београд 2006.   

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Милорад Ступар 
Филозофија политике. Београд: Институт за 
филозофију и друштвену теорију 

2010.   

Philippe Nemo 
А history ofPolitical Ideas. From Antiquity to the Middle 
Ages. Pittsburgh, Pennsylvania University Press 

2013  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10  

Позитивно оцјењен есеј 10  
Анализа изворних дјела  20  

Дебата 10  

Завршни испит 

Завршни испит (усмени) 50  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница (навести URL адресу предмета уколико постоји)/ (ако не постоји избрисати овај ред) 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 


