
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет  Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија II  година студија 

Пун назив предмета ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА   

Катедра  Катедра за новинарство - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПM3-2 обавезан  III 6 

Наставник/ -ци др Златиборка Попов Момчиновић, доцент 

Сарадник/ - ци др Златиборка Попов Момчиновић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 84 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
90h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
126h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
216 h семестрално 

Исходи учења 

1. Стицања увида у основне елементе, генезу и функције државе  
2. Развој критичке свијести кроз компарацију различитих типова државе  
3. Стицање увида у главне изазове са којима се сусрећу савремене државе  
4. Способност праћења, анализе и извјештавања о политичким дешавањима у горе наведеним 
контекстима 

Условљеност Испуњавање предиспитних обавеза 

Наставне методе 
Предавања уз дискусију с претходно одређеним фокусом; писање креативног есеја; праћење 
медијског извјештавања о политичким дешавањима у контексту људских права; рад у групама ради 
размјене знања, искустава и дијалошких вјештина 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање са циљевима предмета и основним методама рада и обавезама 
2. Појам државе 
2. Функције и елементи државе  
3. Држава и (грађанско) друштво 
4. Унутрашњи и вањски суверенитет 
5.  Патриотизам и национализам 
7.  Минимална и тоталитарна држава 
8.  Држава благостања и развојна држава- концепт, домети и изазови  
9. Национална и глобална држава  
10.  Дебата о пожељном облику државе 
11. Владавина права и правна држава; либерална и конституционална држава 
12. Марксистичка критика државе 
13. Феминистичка критика државе  
15. Завршни испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Кецмановић, Н. Политика држава моћ. Београд: Чигоја штампа    

Кецмановић,Н. Вранић, 
Б.(прир.)  

„Од државе и натраг“. Београд: Факултет 
Политичких наука и Чигоја штампа 

2009 63- 95 

Павловић, В. Држава и друштво. Београд: Чигоја штампа 2011 285-349  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Креативни есеј  20 20% 

                                                           
 



Студија случаја – групни рад 20 20% 

тест/ колоквијум   

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


