
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: НАСТАНАК И РАЗВОЈ НОВОВЕКОВНИХ СРПСКИХ ДРЖАВА (1804–1918) 

Наставник или наставници: Сузана Рајић, Данко Леовац 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија 

Циљ предмета 

Овладавање знањима из српске историје – обнова државности, уређење држава Србије и Црне Горе, 
развитак институција, међународни положај. 

 

Исход предмета  

Овладавање темељним знањима из конкретних области историје настанка и рзавоја нововековних српских 

држава – Србије и Црне Горе, усклађених са потребама израде докторске дисертације сваког полазника 

понаособ. 

 

Садржај предмета 

 

Српска револуција (1804–1835) и њене фазе које су донеле национално и економско ослобођење и 

културни препород; обележја прве владавине кнеза Милоша, реформе уставобранитељског режима; значај 

Светоандрејске скупштине; унутрашња и спољна политика кнеза Михаила; ослободилачки ратови 1876–

1878; Црна Гора у доба Владичанстава (1796–1852) и Кнежевине (1852–1878) – унутрашње прилике и 
међународни положај. Србија и Црна Гора после Берлинског конгреса; промена међународно-правног 

положаја; територијално проширење, модернизација државних институција, унутрашња и спољна политика 

Милана и Александра Обреновића и Николе Петровића; Мајски преврат 1903. год. и долазак Петра 

Карађорђевића на престо; Спољнополитички положај Србије и Црне Горе, балкански ратови и Први 

светски рат – утапање српске државности у југословенску државу. 

Рад на историјским изворима, критичка анализа, дискусија. 

 

Препоручена литература  

 

Сузана Рајић, Александар Обреновић, Владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд 2011.  

Радош Љушић, Тумачење Српске револуције у историографији 19. и 20. века, Београд 1992.  

Бранко Павићевић, Стварање црногорске државе, Подгорица 2004.  

Радош Љушић, Књига о начертанију. Национални и државни програм Кнежевине Србије, Београд, више 
издања. 

Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.  

Радоман Јовановић, Политички односи Црне Горе и Србије 1860–1878, Цетиње 1977.  

Новица Ракочевић, Политички односи Црне Горе и Србије 1903–1918, Цетиње 1981.  

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

 

Предавања, самостални рад, консултативна настава 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

писмени рад/есеј (40 поена), завршни испит (60 поена) 
 


