
 
Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије политикологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Савремена држава 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Стојиљковић Б. Зоран , доцент др Мишић 
Саша, асистент мр Спасојевић Д. Душан, асистент Лончар М. Јелена  
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: 
Циљ предмета: Сложена и централна позиција и улога државе у актуелним процесима 
глобализације и транзиције разматра се унутар три ужа проблемска круга. Први, чини преглед 
класичних и модерних теорија државе од апсолутистичке до државе социјалне сигурности и 
модела предузетничке или државе социјалног улагања.Други, кључни процес поделе 
суверенитета националне државе кроз паралелне процесе координације и централизације 
функција (међународне организације и регионалне интеграције) као и њихове децентрализације и 
субсидијарности (локална самоуправа). Трећи, у фокусу има развојне и социјалне функције 
државе, контролу њених органа и облике партнерства и дијалога државе и цивилног друштва 
Исход предмета: Планирани ефекат курса је да студенти, кроз различите облике наставе, 
самостални рад и упознавање са искуствима из праксе, стекну знања о различитим теоријским 
приступима и моделима државе и њеној трансформацији у оквиру процеса транзиције и 
глобализације. Практична сврха студија улоге, функција и организације различитих модела 
савремене државе је оспособљавање студената за обављање аналитичко-истраживачких послова 
у државним органима, агенцијама и социјалним службама, али и НВО и образовним 
институцијама које се баве образовањем за демократију. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: Класичне и модерне теорије државе; Модели односа: цивилно друштво-
држава; Либерални концепт минималне државе; Држава у тоталитарним и ауторитарним 
режимима (корпоративна и реал-социјалистичка држава); Криза државе благостања (државе 
социјалне сигурности); Национална држава у глобализацијском оквиру и кључу; Држава и 
процеси децентрализације, регионализације и развоја локалне самоуправе; Држава у процесима 
транзиције и консолидовања демократије; Контрола рада државних органа и стратегија борбе 
против корупције; Регулативне и социјалне функције и органи и агенције државе; Држава и 
остваривање социјално и еколошки одрживог развоја; Држава и трипартитни социјални дијалог 
(Европски социјални модел); Стратегија запошљавања и смањења сиромаштва и партнерство 
државе и цивилног друштва 
Практична настава:Вежбе; Други облици наставе: Студијски истраживачки рад 
Литература:  
а) основна: 1. Зоран Стојиљковић (2013) Држава и корпуција, стр. 394, Чигоја штампа, Београд; 
2. Вукашин Павловић (2012), Држава и друштво, Чигоја штампа, Београд 
б) допунска: 1. Колин Хеј, Мајкл Листер, Дајвид Марш (2013), Држава – теорије и питања, Завод 
за издавање уџбеника, Београд, 2. Вукашин Павловић, Зоран Стојиљковић (ур), (2008), 
Савремена држава, КАС, ФПН, Београд; 3. Зоран Стојиљковић, Вукашин Павловић, (2010) 
Савремена држава – Структура и социјалне функције, КАС, ФПН, Београд 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 2 Вежбе:2 Други облици наставе: 0 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања, презентације, рад у групама. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
колоквијум-и 20 усмени испт 30 
семинар-и 40 ..........  

 
 


