
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета:  ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА ПОСЛЕ 1990. ГОДИНЕ 

Наставник или наставници:  Чедомир Антић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ:  10 

Услов: Редован упис докторских академских студија 

Циљ предмета 

Предмет је посвећен наставку историје српског народа после седамдесетогодишњег историјског искуства у 
југословенским државама. Циљ предмета је оспособљавање студената докторских студија за рад на темама 

савремене историје српског народа, посебно узимајући у обзор његову полицентричност, разнородност 

тема и сложеност упоредних историјских процеса који су обликовали историју Срба на прелазу из 20. у 21. 

век. 

 

Исход предмета  

С обзиром на промене у историографији као научној дисциплини, које су под сумњу ставиле или макар 

релативизовале временску научну достанцу, као и од уласка тема везаних за овај предмет како у науку тако 

и у јавност, од великог је значаја да она, која је одавно постала део силабуса страних универзитета и 

занимање многобројних научника, постане и део наставе истрије на Универзитету у Београду.  

 

Садржај предмета 

Курс је посвећен најзначајнијим темама - догађајима, личностима  и процесима - везаним за период 
успостављања независнсих држава у којима српски народ живи после 1990. године. Такође, биће 

разматрани феномени процеса дугуг трајања:  стварања модерних држава, процеса транзиције и 

демократизације, развоја (у неким случајевима и настанка) нових нација, интеграција и процеса 

глобализације у односу на историјски развиј српског народа на Балкану. 

Рад на историјским изворима, критичка анализа, дискусија. 

 

Препоручена литература  

 

Antonić  Slobodan, „Đinđić kao premijer“, Nova srpska politička misao, 11. novembar 2002. 

Антонић Слободан, Елита, грађанство и слаба држава: Србија после 2000, Београд 2006. 

Antonić Slobodan, „Zarobljena zemlja: Srbija za vlade Slobodana Miloševića, Beograd 2002. 

Антонић Слободан,  Лоша бесконачност – прилози социологији српског друштва, Београд 2012. 

Чедомир Антић, Ненад Кецмановић, Историја Републике Српске, Београд 2016. 
Антић Чедомир и др., „Сива књига Петог октобра“, Београд, 2010. 

Anzulovic  Branimir, Hevaeny Serbia: From Myth to Genocide ... New York, London, University press, 1999. 

Беговић Борис, Мијатовић Бошко и др., Четири године транзиције у Србији, Центар за либерално-

демократске студије, Београд, 2005. 

Vladisavljević Nebojša, „Demokratija, konsolidacija demokratije i primer Srbije“, Politički identitet Srbije u 

regionalnom i globalnom konektstu, Beograd 2011. 

 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, самостални рад, консултативна настава 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

семинарски рад (50), усмени испит (50) 

 
 

http://www.nspm.rs/politicki-zivot/djindjic-kao-premijer.html

