
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије међународне политике 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Историја спољне политике Србије 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Стефановић Д. Јелица, Симић А. Предраг 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са историјом спољне политике, односно, дипломатском 
историјом Србије у XIX и XX веку, њеним геополитичким положајем и проблемима које је он 
стављао пред српску спољну политику у раздобљу од два века. Нагласак је на стварању и развоју 
српске спољне политике и дипломатије, односима са великим силама и народима у ужем и ширем 
међународном окружењу као и главним спољнополитичким циљевима и путевима њиховог 
остварења у дужем временском раздобљу. 
Исход предмета  
Циљ предмета је да се студенти упознају са континуитетом спољнополитичких циљева и 
приоритета Србије, њене спољне политике и дипломатије и путевима њиховог остваривања у 
различитим историјским раздобљима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Спољна политика у време настанка модерне српске државе, Начертаније – први српски национални 
програм, спољна политика Србије у време Велике источне кризе и Берлинског конгреса, спољна 
политика Милана и Александра Обреновића, спољна политика Србије од Мајског преврата до 
балканских ратова, српска спољна политика током Првог светског рата, спољна политика 
Краљевине СХС/Југославије, спољна политика партизанског и четничког покрета током Другог 
светског рата, спољна политика социјалистичке Југославије. 
Практична настава, други облици наставе, студијски истраживачки рад 
Литература  
а) Основна 
1. Богдан Љ. Поповић, Дипломатска историја Србије, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд 2011; 

2. Богдан Љ. Поповић, Историја Министарства иностраних дела Србије, Слижбени гласник, 
Београд 2005; 

б) Допунска 
1. Михајло Војводић, Путеви српске дипломатије, CLIO, Београд 1999; 
2. Душан Лопандић, Послужити свом драгом отечеству, Службени гласник, Београд 2010; 
3. Андреј Митровић, Србија на конференцији мира у Паризу, Завод за издавање уџбеника, Београд 

1969; 
4. Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, Нолит, Београд 1981; 
5. Ранко Петковић, Субјективна историја југословенске дипломатије, Службени лист СФРЈ, 
Београд 1995; 

6. Др Станислав Сретеновић, Француска и Краљевина СХС, ИСИ, Београд 2008.  
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, радионице, семинарски радови 

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   
 


