
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: СРБИЈА У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

Наставник или наставници: Сузана Рајић, Данко Леовац 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија 

Циљ предмета 

Интернационализовање српског питања избијањем Српске револуције 1804, тражење подршке великих 
сила за остварење националних и социјалних циљева Револуције; излазак српског народа из вишевековне 

анонимности и ступање на међународну позорницу путем међународних, руско-турских уговора; промена 

међународно-правног положаја 1878. године (стицање независности); спољна политика Краљевине Србије 

у 19 и почетком 20. века: континуитет и дисконтинуитет. Рад са документима - изворима првог реда. 

 

Исход предмета  

Овладавање основним знањима о положају Србије у међународним односима у 19. и почетком 20. века на 

основу литературе, објављених и необјављених извора. 

 

Садржај предмета 

Курс обухвата различите теме, од ступања на међународну позорницу у првој фази Српске револуције 

(1804–1815) до положаја Србије у Првом светском рату. У оквиру курса посебно анализирани: српско-

руско савезништво и руско покровитељство, руско-турски уговори, питање наследног кнежевског 
достојанства, заставе, царине, војске, положај вазалне трибутране Кнежевине Србије 1838–1856, положај 

Србије од Париског мира (1856) до избијања Велике источне кризе (1875), промена међународно-правног 

положаја 1878, развој дипломатске и конзуларне службе, значај Тајне конвенције, ставови политичке и 

интелектуалне елите о позицији Србије у међународним односима, положај Србије у аустроугарским и 

руским плановима на Балкану у другој половини 19. века, оријентација Србије према блоковској 

подељености Европе почетком 20. века, положај Србије у међународним односима уочи и након 

балканских ратова, те питање савезничког статуса Србије у Првом светском рату. 

Рад на историјским изворима, критичка анализа, дискусија. 

 

Препоручена литература  

 

Балкански уговорни односи 1876–1996, Т.1 (1876–1918), приредио М. Стојковић, Београд 1998. 

 Гргур Јакшић, Војислав Вучковић, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански 
савез, Београд 1963.  

Душко Ковачевић, Србија и Русија 1878–1889: од Берлинског конгреса до абдикације, Београд 2003.  

Данко Леовац, Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868), Београд 2015. 

Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830–1839, Београд 2004. 

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

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

Сузана Рајић, Спољна политика Србије између очекивања и реалности (1868–1878),  Београд 2015.  

Додатна литература се одређује у складу са појединачним интересовањима.  

 

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) 
 


