
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије историје: Држава друштво и транзиција 

Назив предмета: Балкан у модерној историји 

Наставник/наставници: проф. Др Никола Самарџић и доц. Др Харис Дајч 

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Неопходно је познавање енглеског језика, као и коришћења Microsoft Office и електронских база 

часописа.   

Циљ предмета  
Упознавање са специфичностима балканске послератне историје и општом неспособношћу економија, 

држава и друштава на Балкану да се ослободе принципа развоја тамо где су слојеви традиционалног наслеђа, 

очувани због заостајања у модернизацији и демократизацији, и они тоталитарних утицаја, пре свега да 

СССР-а и политичке религије. Стицање увида и критичког мишљења о једном конкретном случају развоја 

економије, државе и друштва у европском „трећем свету“. После 1989. године на Балкану су се осетиле 

тенденције супротне развоју источне Европе која се, упркос повременом посрнућу, одлучно окренула ка 

чланству у ЕУ и НАТО-у. Најважније је суочити се са неуспехом демократских и тржишних реформи, 

успехом посткомунистичких лидера да мобилишу традиционалне и од државе зависне секторе друштва да 

подрже ауторитарна решења, политичком маргинализацијом млађег и урбаног становништва. Југоисточна 

Европа је постала централно питање у европским односима последње деценије 20. века 

Исход предмета 

Студенти ће бити у стању да разумеју и стекну детаљна знања о посебном значају модерне и савремене 

историје Балкана која ће им омогућити да разумеју како историјске тако и савремене процесе. 

Садржај предмета  

Предмет ће у целини пратити историју Балкана, окрећући се конкретним примерима. Предавање се састоји 

од 12 тематских целина, које хронолошки покривају период од послератне до новије историје Балкана: 

европски „трећи свет“. Балкан у послератној европској историји (1945-1989); Порекло и карактер балканског 

комунизма и балканских режима под совјетским утицајем; Европска идеја и Балкан 1950-их; 1960-те: 

покушаји реформи; 1970-е: обнова совјетског и националног дискурса у Југославији и повратак политичком 

насиљу; Грчка, Турска и „Трећи талас“; Источноевропски „национални комунизам“ и кризе 1980-их; 

Економски развој, институционалне реформе и социјална питања на западном Балкану; Југославија: 

економија, држава и друштво; Посткомунистички Балкан: национализам после комунизма; Балкан у новом 

миленијуму: транзиција и европске интеграције; Балкан у новом миленијуму: нерешена питања. 
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Број часова  активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе предавања, вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава/презентација 25 усмени испт  

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


