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Савремене теорије државе и безбедности 

Испитна питања, литература и услови полагања испита 

2019/20 

 

КОЛОКВИЈУМ 1 

Литература: Ендрју Винсент: Теорије државе 

1. Природа и идеја државе, друштва без државе, претече државе и етимологија (Винсент, 17-31 
стр.) 

2. Држава и други колективитети: друштво, заједница, нација, управа (Винсент, 34-46 стр.) 

3.  Држава, сродни појмови и теорија (Винсент, 46-59 стр.) 

4. Апсолутистичка теорија државе и апсолутна сувереност (Винсент, 61-78 стр.) 

5. Апсолутизам и теорија поседа, божанско право, државни разлог и теорија личности (Винсент, 79-
95 стр.) 

6. Kонституционална теорија државе (Винсент, 97-112 стр.) 

7. Теорије ограничења и гранања власти (Винсент, 112-137 стр.) 

8. Kонституционална теорија државе и редовна смена власти (Винсент, 138-142 стр.) 

 

КОЛОКВИЈУМ 2 

Литература: Пол Д. Вилијамс: Увод у студије безбедности 

1.  Увод у студије безбедности, дефинисање поља истраживања (Вилијамс, 39-50)  

2. Реализам и његове истраживачке традиције у објашњењу узрока и последица сукоба   (Вилијамс, 
55-69) 

3. Либерализам и преглед расправа о безбедности унутар либералне мисли (Вилијамс,72-88) 

4. Теорија игара и интерактивно одлучивање, најзначајнији прикази кроз доминантне стратешке 
оквире (Вилијамс, 90-105) 

5. Конструктивизам, улога идејних чинилаца и друштвена конструкција стварности, као допринос 
разумевању безбедности (Вилијамс, 107-122) 

6. Критичка теорија и њени најважнији налази (Вилијамс, 143-159) 
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ЗАВРШНИ ИСПИТ 

1. Етичка теорија државе: увод, филозофија и статус појединца (Винсент, 143-155 стр.) 

2. Етичка теорија државе: облици државе - спољашња, политичка, етичка (Винсент, 155-171 стр.) 

3. Kласна теорија државе (Винсент, 173-190 стр.) 

4. Kласна теорија државе: Грамши и структуралисти (Винсент, 190-208 стр.) 

5. Плуралистичка теорија државе (Винсент, 209-217 стр.) 

6. Варијације на тему плурализма, питање слободе и проблем суверености (Винсент, 218-233 стр.) 

7. Плуралистичка идеја стварне личности и плуралистичка држава (Винсент, 234-248 стр.) 

8. Форме и начини функционисања власти (М. Вебер) 

9. Држава као идеал: од 1789. до 1945. (Ван Kревелд, 187-255 стр.) 

10. Ширење државе: од 1696. до 1975. (Ван Kревелд, 274-325 стр.) 

11. Пропадање државе: од 1975. до данас (Ван Kревелд 327-401 стр.) 

12. Права грађана, друштвена класа и национална држава (Kејт Неш, 180-186 стр.) 

13. Слабе и јаке државе (Ф. Фукујама) 

14. Елементи државе (Е. В. Спекторски) 

15. Државни органи и функције (Е. В. Спекторски) 

 
Основна литература 

1. Владимир Н. Цветковић: Социологија политике - књига друга (Држава, инстутицје, актери), 
Факултет безбедности, Београд, 2020 (у припреми) 

2. Мартин Ван Кревелд: Успон и пропадање државе, Факултет безбедности и Албатрос плус, 
Београд 2013. 

3. Ендрју Винсент: Теорије државе, Службени гласник, Београд, 2009. 

4. Пол Д. Вилијамс: Увод у студије безбедности ( Теоријски приступи), Службени гласник и 
Факултет безбедности, 2012. 

 

Секундарна литература 

1. М. Вебер: Власт, Мediterran publishing,Нови Сад, 2014.   

2. Френсис Фукујама: Грађење државе, Филип Вишњић, Београд 2007.  

3. Кејт Неш: Савремена политичка социологија, Службени гласник, Београд 2006.  

4. Е. В. Спекторски: Држава и њен живот¸ Досије, Београд 2000. 

5. Филип Ејдус: Међународна безбедност: теорије, сектори и нивои, Београд: Службени 
гласник, 2012. 

6. Липовац, М. и Живојиновић, Д. (Ур.) Међународна безбедност: теоријски приступи, 
Факултет безбедности и Академска књига, Београд 2014. 
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Семинарски рад 

 

Тема за семинарски рад подразумева две велике тематске области, савремене теорије 

државе (Марко Ракић) и савремене теорије безбедности (Светлана Станаревић). 

Семинарски рад се пише системом пуног ауторства или коауторства два студента, 

користи се АПА цитатни стил, семинарски рад мора садржати најмање 15 страна папира 

А4 формата, 2.54 цм промера маргина, фонтом не већим од 12 пт. Уколико постоје 

додатни графички прилози попут, статистичких података, мапа, временских прегледа 

или дигитализованих докумената од важности, адресирати их у раду нумерички и 

приложити на крају рада. Водич за цитирање према АПА стилу доступан је за 

преузимање на насловној страни сајта Факултета безбедности.  

Семинарски рад се оцењује са највише 20 бодова и најмање 11 неопходних за успешно 

одбрањен рад. Тема семинарског рада, његова структура и одабир литературе се 

договарају најмање месец дана пре изласка на испит а финалну верзију рада треба 

доставити на имејл најмање десет дана пре изласка на завршни испит. 

 

Испитне обавезе, систем бодовања и услови полагања испита 

 

Kоначна оцена из предмета Савремене теорије државе и безбедности формира се на 

основу резултата које студент постигне у извршавању предиспитних обавеза и 

полагању завршног испита. Студенти полажу два предиспитна колоквијума у писменом 

облику, један из области теорије државе и други из области теорије безбедности. У току 

семестра, студенти имају право на један термин за поправни колоквијум, када могу 

поново да полажу један или оба колоквијума. Студент који предиспитне обавезе не 

положи у термину за поправни колоквијум, дужан је да их поново полаже у испитним 

роковима након семестра у којем се одвијала настава. 

 

Систем бодовања на предмету 

 мин. макс. 

КОЛОКВИЈУМ 1 11 20 

КОЛОКВИЈУМ 2 11 20 

СЕМИНАРСКИ РАД 11 20 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 21 40 

 


