
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: ОАС политик; ОАС међународне пол. 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Политичка историја Југославије 
Наставник (презиме, средње слово, име):  Мишић Д. Саша 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:4 
Услов: 
Циљ предмета: 

Циљ курса је изучавање политичке историје југословенске државе од њеног настанка до распада током 
90-тих година 20. века. Студенти ће имати прилику да се упознају са најважнијим политичким процесима 
и догађајима који су обележили више од седам деценија дугу историју ове државе. Неће бити занемарене 
ни последице које је распад Југославије имао на државе наследнице, пре свега Србију. Мада ће главни 
акценат бити на политичкој историји, значајна пажња биће посвећена и историји спољне политике 
Југославије, односно изучавање места и улоге ове државе у ширем међународном окружењу. 
Исход предмета : 
Студенти ће бити оспособљени да користи стручну литературу која се односи политичку и дипломатску 
историју југословенске државе. Предност познавања прошлости ове државе је у томе што је данашња 
Република Србија већи део 20.века била у њеном саставу, те је српске историја неодвојива од 
југословенске. То ће им омогућити да уочавају везе између историјског наслеђа југословенске државе и 
савремених политичких процеса у Србији. 
Садржај предмета 

1. Теоријска настава: 

Први светски рат и стварање југословенске државе. Парламентарни живот и спољна политика Краљевина 
Срба, Хрвата и Словенаца. Диктатура краља Александра.  Југославија за време намесништва кнеза Павла. 
Други светски рат и грађански рат у Југославији. Победа комуниста у Југослaвији 1944/45 и разлаз Тито-
Стаљин 1948. Југословенски пут у социјализам (самоуправљање). Југославија између Истока и Запада; 
креирање политике несврстаности. Титова Југославија у кризи 60-тих и 70-тих година. Југославија после 
Тита 1980-1991.Распад Југославије и ратови 1991-1995.Стварање Савезне Републике Југославије и Србија 
90-тих. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Литература : 
Основна : 
Џон Р. Лемпи, Југославија као историја. Била двапут jедна земља, Београд: Дан Граф, 2004, стр. 90-362. 
Допунска: 
Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, I-III, Beograd 1988. 
Стеван К. Павловић, Србија: историја иза имена, Beograd 2004. 
Dejan Đokić, Nedostižni kompromis: Srpsko-hrvatsko pitanje u međuratnoj Jugoslaviji, Fabrika knjiga, Beograd 
2010. 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 
 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: 
Предавања и вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 20  50 
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 
испит, презентација пројекта, семинари итд......) 
Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 


