
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета:  ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА И ИДЕЈЕ ХХ ВЕКА 

Наставник/наставници: Љубодраг Димић, Мира Радојевић, Александар Животић 

Статус предмета: Обавезни на модулу Студије историје Југославије 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Редовно похађање наставе и испуњавање договорених школских обавеза 

Циљ предмета:  

Упознавање студената са идејама ХХ века које су најпресудније утицале на историју југословенског 

простора – национализма, југословенства, демократије, комунизма и фашизма. 

Исход предмета:  

Током курса студенти ће стећи основна знања о познатим изворима и постојећој литератури, о самим 

идејама и њиховом значају у националним и политичким опредељењима југословенских народа, учећи се 

при томе да о свему критички промишљају. 

Садржај предмета 

Теоријска настава обухвата предавања о пореклу и коренима национализма, југословенства, демократије, 

комунизма и фашизма, њиховим облицима испољавања, специфичним особинама које су ове идеје имале 

на југословенском тлу, њиховим најистакнутијим носиоцима и верницима, трајању, кризама, нестанку, 

обнављању и утицају на свеукупност историје југословенских народа у 20. веку 

Практична настава обухвата оспособљавање студената да самостално анализирају историјске изворе и 

литературу, да критички мисле и стечена сазнања исказују у усменој и писменој форми. 

Литература  

1. Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993. 

2. М. Радојевић, „О проблемима демократије и парламентаризма у Краљевини Срба, Хрвата и 

Словенаца / Југославији“, у: Дијалог повјесничара – историчара, 3, Загреб 2001, 303-313. 

3. М. Радојевић, „Стереотипи о југословенству“, у: Myths and stereotypes of the nationalism and 

komunism in ex Yugoslavia, Novi Sad 2008, 43-52. 

4. М. Грол, Искушења демократије, Београд 1991. 

5. Н. Дуганџија, Југославенство, Београд s.a. 

6. М. Ђилас, Несавршено друштво и даље од „нове класе“, Лондон 1970. 

7. О. Милосављевић, У традицији национализма, Београд 2002. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, дискусије, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 


