
 
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ 

 
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

 
 

1. Савремено значење појма политике 
2. Политика и политичке појаве 
3. Друштвена моћ- појам и карактеристике 
4. Политичка моћ 
5. Појам власти 
6. Методе, средства и функције политике 
7. Појам, класификације и структура политичког система 
8. Елементи и детерминанте политичког система 
9. Класификација политичких система од античке Грчке до данас 
10. Однос појмова друштво и држава 
11. Појам државних облика и фактори који на њих утичу 
12. Врсте државних облика 
13. Облици владавине- Монархија и република 
14. Облици политичког режима 
15. Облици плуралистичке демократије- већински и консоцијални 
16. Карактеристике савременог концепта демократског друштва и услови за 
постојање цивилног друштва 
17. Карактеристике просте и сложене државе 
18. Облици државне власти 
19. Сувереност и легалност државне власти 
20. Појам и функције државне власти 
21. Појам, порекло и врсте устава 
22. Устав Републике Србије и његов састав 
23. Уставне надлежности и састав Народне Скупштине 
24. Уставне надлажности и избор председника Србије 
25. Уставне надлежности, одговорност и избор Владе Републике Србије 
26. Државна управа- положај и одлике 
27. Уставне надлежности судова и Јавног тужилаштва 
28. Територијално уређење и локална самоуправа у Утаву Републике Србије 
29. Улога парламента у креирању државне политике 
30. Законодавна власт- настанак и развој 
31. Облици парламентаризма кроз историју 
32. Функције, положај и надлежности парламента 
33. Унутрашња организација парламента- улога парламентарних одбора и комисија 
34. Надлежности председника и потпредседника парламента  
35. Омбудсман- улога и значај 
36. Извршна власт- задаци, подела и носиоци 
 
 
 



 
 
 
 
37. Шеф државе као носилац извршне власти 
38. Влада као носилац извршне власти 
39. Основне функције извршне власти 
40. Обележја извршне власти у Србији 
41. Значај и карактеристике судске власти 
42. Класификација судова 
43. Основна начела у раду судова 
44. Државно ( Јавно) тужилаштво- значај и карактеристике 
45. Републички јавни тужилац- надлежности 
46. Судска власт у Р. Србији- функције, врсте и начела 
47. Високи савет судства- значај и карактеристике 
48. Уставни суд- надлежности и начин одлучивања 
49. Састав Уставног суда, избор и именовање судија Уставног суда 
50. Појам уставности и законитости 
51. Судски систем у САД и Швајцарској 
52. Уставни суд Србије- надлежности 
53. Оцена уставности и законитости 
54. Појам и облици непосредне демократије 
55. Народна иницијатива- појам и облици 
56. Референдум- појам, врсте и услови успеха 
57. Народни вето- значај и карактеристике 
58. Плебисцит-значај и карактеристике 
59. Компарација облика непосредне демократије 
60. Народна иницијатива и референдум у Републици Србији 
61. Бирачи и бирачко право 
62. Класификација и заштита бирачког права 
63. Евиденција бирача и бирачки списак 
64. Изборне јединице 
65. Кандидовање за изборе 
66. Спровођење избора 
67. Расподела мандата 
68. Технике расподеле мандата применом система сразмерног представништва   
69. Компарација већинског система и система сразмерног представнишзва- 
предности и недостаци 
70. Однос представника и бирача 
71. Престанак мандата и поновни избори 
72. Појам и конститутивна обележја политичких партија 
73. Друштвена улога политичких партија 
 
 
 
 



 
 
 
74. Историјат политичких партија 
75. Класификација политичких партија 
76. Партијски системи- обележја и класификације 
77. Однос измећу политичких партија, интересних група и друштвених покрета 
78. Политичке партије у уставном систему Србије 
79. Појам, значај и облици локалне самоуправе 
80. Аутономија, деконцентрација и децентрализација 
81. Европска повеља о локалној самоуправи 
82. Модели локалне самоуправе 
83. Стање и развој локалне самоуправе у Србији 
84. Надлежности општина и финансирање локалне самоуправе 
 
 


