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ТРИДЕСЕТ ГОДИНА ОД ОБНОВЕ ВИШЕСТРАНАЧЈА У СРБИЈИ: 

ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Институт за политичке студије 

Добрињска 11, 5. спрат 

11000 Београд 

 

 

ПРОГРАМ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 
 

 

 

ЧЕТВРТАК, 16. децембар 2021. 

 

 

 

Регистрација учесника (9:00 – 9:30) 

 

 

 

ОТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ (9:30 – 10:00) 

 

 

 

ПАНЕЛ 1: Историјско наслеђе, обнова и карактеристике савременог политичког 

такмичења у Србији (10:00 – 11:45) 

Модератор: Петар Матић (Институт за политичке студије, Београд) 

 

Александра Колаковић (Институт за политичке студије, Београд) 

Српске политичке партије и (пре)вредновање српске историје 

 

Слободан Зечевић (Институт за европске студије, Београд) 

Системска ограничења демократског система у Србији 

 

Милош Кнежевић (Институт за политичке студије, Београд) 

Развој политичког плурализма у Србији у светлу проблема периодизације 

 

 

 

ПАНЕЛ 2: Институционални оквир страначког надметања у Србији на 

националном и локалном нивоу (12:00 – 13:45) 

Модератор: Срђан Кораћ (Институт за политичке студије, Београд) 

 

Душан Павловић (Факултет политичких наука, Београд) 

Када расте а када пада број посланичких клубова у Народној скупштини Републике 

Србије 

 

 

 

Институт за политичке студије 

Institute for Political Studies 

 



2 

 

 

Веран Станчетић (Факултет политичких наука, Београд) 

Ставови странака о вертикалној организацији власти у Србији као фактору ефикасног 

јавног управљања 

 

Петар Матић (Институт за политичке студије, Београд) 

Локалне партије и покрети у Србији од 1990. до 2020. године 

 

 

 

Пауза за освежење (14:00 – 15:00) 

 

 

 

ПАНЕЛ 3: Политичке странке и елементи политичког надметања изван политичке 

матице: мањинска питања и недостаци вишестраначја у Србији (15:00 – 16:45) 

Модератор: Марко Пејковић (Институт за политичке студије, Београд) 

 

Милан Јовановић (Факултет политичких наука, Београд) 

Странке националних мањина – Приступ политичкој и изборној арени 

 

Предраг Терзић (Институт за политичке студије, Београд) 

Деловање политичких партија мађарске мањине у Србији: последњих тридесет година 

 

Душан Достанић (Институт за политичке студије, Београд) 

Обнова вишестраначјa без обнове конзервативизма 

 

Ненад Спасојевић (Институт за политичке студије, Београд) 

Зелене партије у Србији: идеја без континуитета 

 

 

 

ПЕТАК, 17. децембар 2021. 

 

 

 

ПАНЕЛ 4: Програми странака и њихово јавно комуницирање (10:00 – 11:45) 

Модератор: Марија Ђорић (Институт за политичке студије, Београд) 

 

Иван Зечевић (Лабораторија за експерименталну социологију [ЛЕКСО] Одељења за 

социологију Филозофског факултета, Београд) 

Анализа садржаја статута политичких странака у Србији 

 

Бојан Клачар (Центар за слободне изборе и демократију) 

Тридесет година политичког оглашавања на телевизији: од скромних почетака до 

хиперпродукције 

 

Јелена Тодоровић Лазић (Институт за политичке студије, Београд) 

Улога партија Зелених у политичком систему Србије (1990-2020) 
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ПАНЕЛ 5: Порекло моћи, насиље и стабилност страначког система (12:00 – 13:45) 

Модератор: Душан Достанић (Институт за политичке студије, Београд) 

 

Uroš V. Šuvaković (Teacher Education Faculty, Department of Philosophy and Social 

Sciences, Belgrade) 

Political Violence in the Constitutional Stage of Party Pluralism in Modern Serbia (1990–2000) 

 

Владан Станковић (Институт за политичке студије, Београд) 

Средишта политичке моћи у страначком систему Србије 1990-2020. 

 

Ненад Васић (Институт за међународну политику и привреду, Београд) 

Тридесет година плурализма у Србији и међународни феномен стабилократије: једно 

стручно разјашњење 

 

 

 

Пауза за освежење (14:00 – 15:00) 

 

 

 

ПАНЕЛ 6: Критички осврт на политичко-економске аспекте досадашњег 

страначког деловања (15:00 – 16:45) 

Модератор: Александра Колаковић (Институт за политичке студије, Београд) 

 

Марко Пејковић (Институт за политичке студије, Београд) 

Рационално-конструктивистичка илузија – федерализам/регионализам у програмима 

српских политичких партија након 1991. 

 

Aleksandar Novaković (Institute for Political Studies, Belgrade) 

Democracy in Peril: The Uncertain Destiny of Serbian Multipartyism 

 

Никола Младеновић (Институт за политичке студије, Београд) 

Утицај процеса приступања ЕУ и политике условљавања на страначке политике у 

Србији 

 

 

 

Информације за панелисте 

 

Излагања учесника конференције треба да трају не више од 15 минута, како би било 

времена за питања и дискусију. 

Редослед панела и учесника није одраз важности тема панела, тема којима се учесници 

баве, научног или друштвеног угледа учесника. 
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