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ГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ ДРЖАВЕГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ ДРЖАВЕГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ ДРЖАВЕГЕОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ ДРЖАВЕ

ТериторијаТериторија
((величина облик положај административна поделавеличина облик положај административна подела))((величина, облик, положај, административна поделавеличина, облик, положај, административна подела))

СтановништвоСтановништвоСтановништвоСтановништво
((број, густина, размештај, способностиброј, густина, размештај, способности))

Политички системПолитички систем
((власт, моћ, институцијевласт, моћ, институције))



НАЦИОНАЛНА ДРЖАВАНАЦИОНАЛНА ДРЖАВА
--концепт нацијеконцепт нације--

“природна” заједница (јединство етничког “природна” заједница (јединство етничког 
порекла)порекла)
“вештачка” заједница (политичко јединство)“вештачка” заједница (политичко јединство)

Национална застава, химна,, шеф државе Национална застава, химна,, шеф државе 
(монарх председник)(монарх председник)(монарх, председник)(монарх, председник)
Појмови нације и национализма настали после Појмови нације и национализма настали после 
Француске револуцијеФранцуске револуцијеФранцуске револуцијеФранцуске револуције
НацијаНација--државадржава



Глобализација (“Запад”)(“Запад”)
Политичко-територијално уситњавање (“Исток”)(“Исток”)р р ј у ( )( )

Политички процесПолитички процес--акције и поступци друштва акције и поступци друштва 
усмерени на успостављање развој и функционисањеусмерени на успостављање развој и функционисањеусмерени на успостављање, развој и функционисање усмерени на успостављање, развој и функционисање 
политичког системаполитичког система

-- институције властиинституције властиу ју ј
-- друштвене снагедруштвене снаге

П ( )П ( )Политички систем (два циља):Политички систем (два циља):
1.1. УнутрашњиУнутрашњи (стабилност, просперитет, благостање)(стабилност, просперитет, благостање)
22 СпољашњиСпољашњи (сигурност територијални интегритет(сигурност територијални интегритет2.2. СпољашњиСпољашњи (сигурност, територијални интегритет, (сигурност, територијални интегритет, 
политичка независнот)политичка независнот)



ДРЖАВНИ ОБЛИК ВЛАСТИДРЖАВНИ ОБЛИК ВЛАСТИДРЖАВНИ ОБЛИК ВЛАСТИДРЖАВНИ ОБЛИК ВЛАСТИ

И ј јИ ј ј1.1. Има јавни сектор својинеИма јавни сектор својине
2.2. Искључиви суверенитет над територијомИскључиви суверенитет над територијом
3.3. Суверенитет над становништвомСуверенитет над становништвом
4.4. Расподела дохотка путем опорезивањаРасподела дохотка путем опорезивањау ру р
5.5. Политички системПолитички систем

Функције државеФункције државе::
унутрашњеунутрашњеунутрашњеунутрашње
спољашњеспољашње



ДЕТЕРМИНАНТЕ МОЋИДЕТЕРМИНАНТЕ МОЋИДЕТЕРМИНАНТЕ МОЋИДЕТЕРМИНАНТЕ МОЋИ
М фМ фМорфолошке претпоставкеМорфолошке претпоставке
Демографске претпоставкеДемографске претпоставке
Е о о с е ре ос а еЕ о о с е ре ос а еЕкономске претпоставкеЕкономске претпоставке
Организационе претпоставкеОрганизационе претпоставке
Војне претпоставкеВојне претпоставкеВојне претпоставкеВојне претпоставке
Спољна итеграцијаСпољна итеграција

Моћ знањаМоћ знања
Војна моћВојна моћВојна моћВојна моћ
Економска моћЕкономска моћ



ТЕРИТОРИЈАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТТЕРИТОРИЈАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТТЕРИТОРИЈАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТТЕРИТОРИЈАЛНИ СУВЕРЕНИТЕТ

Држава је дефинисана поседовањем суверенитетаДржава је дефинисана поседовањем суверенитетаДржава је дефинисана поседовањем суверенитетаДржава је дефинисана поседовањем суверенитета

Суверенитет значи врховну моћ принуде на Суверенитет значи врховну моћ принуде на 
одређеној територијиодређеној територијиодређеној територијиодређеној територији

Право државе на суверенитетПраво државе на суверенитет--право на власт у право на власт у 
границама своје територијеграницама своје територијеграницама своје територијеграницама своје територије

Јединство територије и суверенитетаЈединство територије и суверенитета

Суверенитет може постојати само за државе које Суверенитет може постојати само за државе које 
реципрочно признају свака свакој легитимно реципрочно признају свака свакој легитимно 
постојање унутар оквира међудржавног системапостојање унутар оквира међудржавног системај у у р р ђудрј у у р р ђудр


