
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Међународни односи

Број ЕСПБ: 8
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
Предмет даје уводна знања о међународним односима, покушавајући да на најбољи начин прикаже „међуигру
“ теорије, праксе и историје. Проучавањем структура и процеса, односно узимањем у обзир и трајних особености и
сталних промена које одликују међународне односе, ова дисциплина се бави и питањима субјеката и чинилаца 
међународних односа, проучавањем међународног система, равнотежом снага и колективном безбедношћу. У срцу 
ове дисциплине, налазе се питања рата и мира, њихови узроци, историјат и последице. У том смислу, проучавају се
неки од најважнијих ратова у историји као што су Пелопонески рат, Први и Други светски рат, те Хладни рат. 
Посебна пажња се поклања и анализи савремених међународних односа, као и новим изазовима и претњама са 
којима се њихови актери данас суочавају.

Исход предмета
Слушаоци овог предмета ће бити оспособљени да: - користе стручну литературу из области међународних односа; -
употребљавају стечена знања о основним категоријама из теорије и праксе међународних односа у смишљању и 
одбрани аргумената као и решавању проблема унутар истраживачког поља међународних односа; - тумаче и 
прикупљају потребне податке из ове области; - додатно развију способност критичког и самокритичког мишљења и
приступа; - наставе даље усавршавање из области међународних односа;

Садржај предмета

Литература
а) основна: 1.Војин Димитријевић, Радослав Стојановић, Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд, 1996, 
стр. 7-22;  68-81;    2.Џозеф Нај, Како разумевати међународне сукобе-увод у теорију и историју, Стубови културе,
Београд, 2006, стр.  7-201; 208-350;     3.Драган Симић, Наука о безбедности- савремени приступи безбедности, 
Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. стр. 15-19; 25-27; 42-43; (укупно 372 стране)
б) допунска: 1.Чарлс В. Кегли, Јр., Јуџин Виткоф, Светска политика- тренд и трансформација, Центар за студије 
Југоисточне Европе, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Дипломатска академија Министарства 
спољних послова Србије и Црне Горе, Београд, 2004;     2.Пол Кенеди, Успон и пад великих сила, ЦИД Подгорица, 
Службени Лист СРЈ, Београд, 1999;      3.Џозеф Нај, Парадокс америчке моћи-зашто једина суперсила не може сама,
БМГ, Београд, 2004;     4.Збигњев Бжежински, Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999;     5.Збигњев 
Бжежински, Амерички избор – глобална доминација или глобално вођство, Политичка култура, Загреб, ЦИД, 
Подгорица, 2004; 6.Хенри Кисинџер, Да ли је Америци потребна спољна политика – у сусрет дипломатији XXИ века,
БМГ, Београд, 2003;     7.Френсис Фукујама, “Крај историје”, III Програм Радио Београда, бр. 84, 1990, стр. 141
-162;     8.Самјуел Хантингтон, “Судар цивилузација”, у: Бранко Милинковић, Сања Милинковић, Националне 
мањине у међународном и југословенском правном поретку, Међународна политика, Београд, 1997, стр. 327-350;

Методе извођења наставе:
предавања, вежбе, консултације

Оцена знања
активност у току предавања 10; усмени испит 50; колоквијуми 30; семинари 10

др Симић А. Предраг; др Симић Р. Драган; мр Живојиновић М. Драган

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:2вежбе: СИР:

Наставници:

3

Теоријска настава
Појам, предмет и метод науке о међународним односима: од међународне политике ка светској политици;  Како 
разумевати међународне односе: међународни односи као међуигра између теорија и стварности;  Међународни 
системи: историјат, структуре и процеси;  Субјекти (стари и нови) међународних односа;  Моћ у међународним 
односима: “од топова и златних полуга до информатичке револуције;  Међународно право и морал у међународним
односима;  Ратови (стари и нови) у међународним односима: појам, узроци и историјат неких од најзначајнијих 
ратова у историји (Пелопонески рат, Први и Други светски рат, Сукоби на Средњем Истоку, “ратови 21. века”);  
Равнотежа снага: појам, значај, историјат, противречности; Колективна безбедност: појам, значај, историјат, 
противречности; Хладни рат: појам, историјат, улога нуклеарног наоружања; Глобализација и међузависност у 
међународним односима; Различита виђења света после Хладног рата; Међународни односи после Хладног рата: 
између трајних одлика и сталних промен
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


