
 

Студијски програм/студијски програми : Међународне студије-модул Међународна политика 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета:  Основи теорије спољне политике 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Висковић А. Иво (70% и 50% вежби) и доц. др Делевић М. 
Милица (30% и 50% вежби) 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Током курса студентима ће бити објашњени основни појмови (категорије) и најзначајније концепције у њиховом 
тумачењу у савременој теорији спољне политике. 
Основни циљ курса је омогућавање студентима да разумеју и науче да правилно користе тај категоријални апарат. То 
треба да им омогући да у другим сличним предметима (попут Спољне политике Србије) стечено теоријско знање 
примене на конкретне случајеве. 
Исход предмета  
Као основни исход учења очекује се стицање знања потребног за правилно разумевање и самосталну употребу 
категоријалног апарата научног изучавања спољне политике. Студенти ће тиме бити оспособљени да могу да 
самостално прате, анализирају и тумаче процесе и поступке у спољним политикама различитих држава на аналитичким 
и сличним стручним пословима  у државним органима, посебно министарству спољних послова и дипломатско-
канзуларним представништвима и другим институцијама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Разлике у одређењима појма спољне политике и научног проучавања спољне политике; Контроверзе о субјектима и 
актерима спољне политике; Циљеви у спољној политици – појам и врсте; Постоје ли циљеви у спољној политици 
заједнички свим државама и универзални циљеви?; Циљеви у спољној политици специфични за поједине државе; 
Средства спољне политике у суштинском смислу; Средства спољне политике - политички инструменти, 
спољополитичка пропаганда, економски инструменти, инструменти ослоњени на оружану силу; Детерминанте спољне 
политике – појам и врсте; Детерминанте спољне политике – идеосинкратички чиниоци,  чиниоци везани за друштвени 
систем одређене државе, чиниоци везани за геополитичке карактеристике државе, чиниоци везани за међународно 
окружење; Креирање спољне политике – теоријски концепт; Спровођење спољне политике – теоријски концепт 
Практична настава: вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1. И. Висковић, УВОД У ТЕОРИЈУ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ, (Напомена: Водитељ курса припремио је монографију о 
теорији спољне политике која треба да ускоро буде објављена и која ће обухватити скоро целокупно градиво, па ће 
бити препоручена студентима као основни извор у оквиру обавезне литературе; око 240 страница) 
2.а И. Висковић, СПОЉНА ПОЛИТИКА  – Репетиторијум, Београд, 2005, око 100 страница  и/или   
2.б В. Димитријевић – Р. Стојановић, МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ, Београд, 1996, око 140 страница 
3. Ч. Кегли – Ј. Виткоф, СВЕТСКА ПОЛИТИКА – Тренд и трансформацја, Београд, 2004, стр. 120-162  
 
б) допунска 
1. Р. Вукадиновић, ТЕОРИЈЕ ВАЊСКЕ ПОЛИТИКЕ, Загреб, 2005.   
2. M. E. East – S. A. Salmore – C. F. Hermann (eds.), WHY NATIONS ACT, Beverly Hills-London, 1978, pp. 49-68 i 123-160   
3. M. Clarke – B. White, UNDERSTANDING FOREIGN POLICY, Hants, 1999 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 часа недељно 

Вежбе: 
1 час 

Други облици наставе: 
 / 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинарске дискусије 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и 20   


