
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Основне академске студије филозофије 

Назив предмета: Филозофија политике 

Наставник/наставници: проф. др Иван Младеновић, доц. др Ивана Јанковић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

 

Главни циљ предмета је упознавање са основним појмовима филозофије политике. Посебна пажња биће 

посвећена античким и модерним теоријским погледима на политику, њиховим разликама али и утицајима 

на савремену политичку мисао. 

 

Исход предмета 

 

Студенти ће бити упознати са главним појмовима и аргументима у оквиру филозофије политике, као и 

значајним теоријама које су се јавиле кроз историју политичке мисли. 

 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

У оквиру курса биће детаљније размотрене политичке теорије Платона, Аристотела, Макијавелија, Хобса, 

Лока, Русоа, Џона Стјуарта Мила. Усредсредићимо се највећим делом на модернy филозофију политике 

мада ће у првом делу курса бити речи о античком и то пре свега о Платоновом и Аристотеловом схватању 

политичке заједнице. Испитиваћемо природу државе и критеријуме вредновања државне власти. У другом 

делу курса посебно ћемо размотрити питања везана за оправдање државе и политичке власти у теоријама 

друштвеног уговора (Томас Хобс, Џон Лок, Ж.Ж. Русо). 

 

Практична настава  

 

Практична настава састојаће се од вежби на којима ће студенти кроз одабране текстове прелазити теме из 

градива.  

 

 

Литература  

 

Милорад Ступар: "Политички ауторитет", "Заједница", "Политичка заједница" одељци из књиге ТЕОРИЈЕ 

О ПОЛИТИЧКИМ ДУЖНОСТИМА, Филозофско друштво Србије, 1996, стр. 31-51 и стр. 147-151.  

Војин Димитријевић, Милан Пауновић и Владимир Ђерић: ЉУДСКА ПРАВА, Београдски центар за 

људска права, Београд, 1997, стр. 23-32. 

Милан Подунавац: "Легитимитет", одељак из Енциклопедије политичке културе  

Платон: ДРЖАВА  

Платон: ЗАКОНИ 

Аристотел: УСТАВ АТИНСКИ  

Аристотел: ПОЛИТИКА  



Хобс: ЛЕВИЈАТАН глава 13-21.  

Лок: ДВЕ РАСПРАВЕ О ВЛАДИ (књ. 2), ПИСМО О ТОЛЕРАНЦИЈИ  

Русо: ДРУШТВЕНИ УГОВОР  

Mill, John Stuart, Izabrani politički spisi II: Razmatranja o predstavničkoj vladavini, Informator, Fakultet političkih 

nauka, Zagreb, 1989. 

Макијавели: ВЛАДАЛАЦ  

Милорад Ступар: Филозофија политике, Филип Вишњић и Институт за филозофију и друштвену теорију, 

Београд, 2010.  

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

 

Предавања и вежбе. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинарски рад 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


