
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм : Мастер академске студије историје 

Назив предмета: СРПСКА И ЈУГОСЛОВЕНСКА ИДЕЈА И ЊИХОВА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Наставник/наставници: Сузана Рајић, Данко Леовац 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Редован упис дипломских академских студија мастер 

Циљ предмета 

Еволуција и реализација идеја о српској државности и српској државној и националној интеграцији; 
напуштање српског и реализација југословенског програма. 

Исход предмета  

Овладавање знањима о историји развоја српске и југословенске националне идеје код Срба и путева 
њихове реализације у 19. и почетком 20. века. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс обухвата различите теме, од идеје о обнови српске државе пре избијања Српске револуције, питања 

националног уједињења за време Српске револуције, анализа програма “Срби сви и свуда” Вука Караџића, 

“Начертанија” Илије Гарашанина, плана о Српском вицекраљевству Костантина Николајевића, српског 

програма Уједињене омладине српске, питања српске интеграције у програмима политичких странака, 

анализа интегративних и дезинтегративних фактора, те напуштање српске идеје и југословенског 

уједињење. 
 
Практична настава  

Вежбе, рад на историјским изворима.  

Литература:   

Василије Крестић, Радош Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд, 

1991. 

Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку (1492–1992), 

Београд, 2007. 
Драгослав Јанковић, Југословенско питање и Крфска декларација 1917. године, Београд 1967.  

Драгослав Јанковић, Србија и југословенско питање 1914–1915, Београд 1973.  

Радош Љушић, Књига о Начертанију. Национални и државни програм Кнежевине Србије 1844, више 

издања  

Велика Србија. Истине, заблуде, злоупотребе, Зборник радова са Међународног научног скупа одржаног у 

САНУ у Београду од 24–26. октобра 2006, ур. В. Крестић, М. Недић, Београд, 2003.  

Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, Сабрана дела, Књига 3 (Том I): Говори и 

чланци, Београд, 1987.  

Додатна литература се одређује у складу са појединачним интересовањима. 

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

Методе извођења наставе 

Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самосталне анализе 
литературе, конципирање истраживачког рада.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   
 


