
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Спољна политика Србије

Број ЕСПБ: 5
Статус предмета: Изборни

Услов:
Циљ предмета
Курс обухвата проучавање генезе и савремене спољне политике Србије. Студентима ће бити објашњено која питања савремене 
спољне политике имају дубље историјске корене, а која су резултат скорашњих збивања у нашој земљи и њеном међународном 
окружењу. Тумаћиће се утицај појединих детерминанти унутрашњег карактера и детерминанти везаних за међународно окружење
земље на садашњу спољну политику Србије. Анализираће се односи са најважнијим партнерима у међународној политици. 
Основни циљ је да се студенти оспособе да самостално анализирају спољну политику своје земље, прибављајући релавантне 
податке и примењујући теоријска знања о спољној политици. Стечена знања и способности треба да студентима омогуће 
самостално праћење и анализирање спољнополитичких збивања, да би били способни да обављају основне аналитичке послове 
из ове области ако буду радили у државним органима, посебно Министарству спољних послова и ДКП-има Србије, научно-
истраживачким институцијама, политичким странкама и другим организацијама.

Исход предмета
Основни исходи учења треба да буду:стицање знања о генези и карактеристикама савремене спољне политике 
Србије;
оспособљеност да се самостално налази изворе података о овим питањима; стицање вештине аналитичког 
приказивања појединих спољнополитичких проблема; стицање вештине писменог и усменог саопштавања резултата
сопствених истраживања и анализа

Садржај предмета

Литература
а) основна
1.др Иво Висковић, Збирка текстова о спољној политици СРЈ/СЦГ, ФПН, Београд, 2005. /око 180 страница/
2. др Иво Висковић, Спољна политика - репетиторијум, II (допуњено) издање, ФПН, Београд, 2005. /око 40 
страница/
3. (група аутора) Југославија и свет 2000, Београд, 2000, /око 140 страница/
4. др Велибор Гавранов - др Момир Стојковић, Међународни односи и спољна политика Југославије, Београд, 1972.
/око 100 страница/
4. у припреми: др И. Висковић - др М. Делевић Ђилас, Збирка текстова о спољној политици Србије, ФПН, Београд 
/2008/
б) допунска
1. др Милан Шаховић (прир.), Међународно право и југословенска криза, Београд, 1996.; 2. Миодраг Митић, 
Проблеми југословенске дипломатије и дипломатске службе, Београд, 1997.; 3. др Предраг Симић, Пут у Рамбује, 
Београд, 2000.; 4. (група аутора), СР Југославија и њено окружење, Београд, 2000.; 5. Добрица Ћосић, Пишчеви 
записи (1992-1993), Београд, 2004.; 6. Ватрослав Векарић, Foreign Policy in Transition, Београд, 2005.;  7. чланци у
часописима "Међународни проблеми", "Међународна политика" и "Војно дело";  8. интернет сајтови

Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, радионице (симулације)

Оцена знања
активност у току предавања 10; колоквијуми 30; семинари 20; усмени испит 40;

др Висковић А. Иво; др Делевић-Ђилас М. Милица; мр Џуверовић Б. Немања

Врста и ниво студија: основне академске студије

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

Наставници:

2

Теоријска настава
Развој спољне политике Србије и Краљевине СХС/Краљевине Југославије до 1941. године; Југославија у сукобима 
интереса великих сила током и непосредно после Другог светског рата; Међународни положај и спољна политика; 
Југославије у оквирима хладног рата; Југославија и суседи;  Међународни положај и спољна политика Југославије у
време кризе и распада земље;  Спољна политика СР Југославије 1992-2000. године; Спољна политика СР 
Југославије 2001-2003. године; Карактеристике спољне политике Србије и Црне Горе; Детерминанте спољне 
политике Србије;
Основни правци спољне политике Србије; Односи Србије са великим силама и другим утицајним земљама;
Односи Србије са суседима; Србија у регионалним институцијама и процесима; Косово као спољнополитичко 
питање
Практична настава: вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад


