
 

Студијски програм/студијски програми: ОА Meђународне студије 
Врста и ниво студија:  Основне академске студије 
Назив предмета: Савремени балкански односи 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Симић А. Предраг 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Овај предмет намењен је упознавању студената са процесима и односима на Балкану током и, нарочито, после хладног 
рата, односно од 1945. године до данас. Нагласак је на политичким збивањима и процесима, али ће бити обрађивани и 
економски и социјални процеси у савременом периоду. Студентима ће бити приказани унутрашњеполитичка и 
економска збивања у балканским државама, њихови политички и економски системи, али главнина тема посвећена је 
међународним аспектима односа на Балкану и поводом Балкана. Основни циљ је да студенти стекну потребна знања о 
различитим процесима који карактеришу савремено доба развоја балканских односа, као и разлоге зашто је Балкан, а 
посебно тзв. Западни Балкан, остао регион који је последњи укључен у европске интеграционе процесе и који се 
покушаји чине да се то превазиђе. 
Исход предмета  
Сврха овог предмета је припрема студената за рад на истраживачким, политичко-дипломатским и новинарским 
пословима који се односе на балкански регион и односе међу државама које обухвата, као и њихове односе с великим 
силама.  
Најважнији исходи учења ће бити: стицање политиколошких, економских и других знања потребних за разумевање 
савремених процеса у појединим државама и на Балкану као региону; стицање аналитичких способности потребних за 
квалитетно стручно праћење друштвених, посебно политичких, процеса на Балкану; развијање способности писменог и 
усменог саопштавања сазнања стечених анализом догађаја и процеса везаних за Балкан. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Балкан у хладном рату – 1945-1955.; Балкан у хладном рату – 1955-1989.; Балкан после хладног рата – ратови у 
Југославији 1991-1999.; Балкан после хладног рата – Румунија и Бугарска; Балкан после хладног рата – Грчка и Турска; 
Балкан после хладног рата – Македонија и Албанија; Карактеристике процеса транзиције балканских земаља; 
Безбедност на Балкану у постхладноратовском периоду; Мањине на Балкану; САД, НАТО и Балкан; Велике европске 
силе и Балкан; Европска унија и Балкан; Регионална сарадња на Балкану – "иницијативе" и организације; Регионална 
сарадња на Балкану – Пакт стабилности и Процес сарадње у Југоисточној Европи 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
1.Ричард Кремптон, Балкан после Другог светског рата, КЛИО, Београд, 2003, стр. 155-162 и 319-470     
2. Савремени процеси и односи на Балкану, приредили М.Стојковић и А.Дамиан, ИМПП и ЦМС ФПН, Београд, 1997, 
стр. 45-90, 133-236, 277-432 и 461-487       
3.Душко Лопандић, Регионалне иницијативе у Југоисточној Европи, ИМПП и ЕПуС, Београд, 2001, стр. 37-47, 54-57, 
105-165 и 172-190 
б) допунска 
1.Ранко Петковић, Балкан – ни "буре барута", ни "зона мира", Загреб, 1978.    2.Ранко Петковић, XX век на Балкану: 
Версај, Јалта, Дејтон, Београд, 1996.     3.Миша Глени, Балкан: 1804-1999. – национализам, рат и велике силе, Самиздат 
Б92, Београд, 2001, II део      4.Радован Радиновић и Триво Инђић, Балкан – могућности регионалног система 
безбедности, Београд, 1999.     5.Предраг Симић, Пут у Рамбује: косовска криза 1995-2000., Београд, 2000. 
6.Жарко Обрадовић, Мањине на балкану, Београд, 2002. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

4 
Вежбе: 

0 
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   


