
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ 

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 4-3 Обавезни IV 6 

Наставник/ -ци др Владе Симовић, доцент 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2  63 42  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) = 
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално) = 
105h 

 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 180 сати семестрално                                                                 

Исходи учења 

По успјешном завршетку предмета Политичке партије и интересне групе студенти могу са лакоћом 
да изучавају политичке партије и интересне групе, али и да раде у њима и са њима. Ово је знање 
битно студентима политикологије јер су политичке партије доминантан политички актер у свим 
озбиљнијим друштвеним и политичким процесима савременог свијета. 

Условљеност 
- 

Наставне методе Предавања, вежбе, семинарски рад, групни рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 
 

1) Настанак и појмовно одређење партија 
2) Функције партија, партијска сарадња и сукоби 
3) Унутрашња организација партија, интерни актери и процеси у партијама 
4) Финансијско пословање партија 
5) Промјене партија и и њихово типолошко одређење 
6) Понављање градива из првог дијела (први колоквијум) 
7) Релевантне партије и бројчани критеријум, некомпетитивни и компетитивни партијски системи 
8) Примјери некомпетитивних и компетитивних партијских система савременог свијета 
9) Политичке партије и демократска транизиција у Европи: приступи и обрасци 
10) Политичке партије и демократска транизиција у Европи: стварање политичких институција 
11) Карактер партија и партијског система у Босни и Херцеговини 
12) Интерес и интересне групе у политици: дефиниција и типови 
13) Модели и облици учествовања интересних група у политици 
14) Интерес и интересне групе у политици: стари и нови друштвени покрети 
15) Понављање градива из другог дијела (други колоквијум) 

Обавезна литература  

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

Гоати, Владимир 
Политичке партије и партијски системи, 

Факултет политичких наука, Подгорица 
(2008) (стр:21-289) 

Сартори,Ђовани 

Странке и страначки сустави, Политичка 

култура, Загреб  
(2008) (стр: 107-211) 

                                                
 



Касаповић, Мирјана 

Демократска транзиција и политичке 

странке: развој политичких странака и 

страначких сустава у Источној Европи, 

Факултет политичких знаности Свеучилишта 

у Загребу, Загреб  

(1996) (стр:1-79) 

Симовић, Владе 

Народ, партије и демократија у Босни и 

Херцеговини, Факултет политичких наука 

Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука  

(2019) (стр: 191-261) 

Допунска литература 

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

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. Присуство предавањима/ вјежбама   

нпр. Позитивно оцјењен сем. Рад/ пројекат/ есеј   

нпр. Студија случаја – групни рад   

нпр. Тест/ колоквијум 25x2 50% 

нпр. Рад у лабораторији/ лаб. Вјежбе    

нпр. Практични рад   
Завршни испит 

нпр. Завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

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

 

http://www.ffuis.edu.ba/

