
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм:  Мастер академске студије историје 

Назив предмета:  СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ 

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

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:  6  

Услов: редовно похађање наставе, преузимање семинарских обавеза, положени колоквијум 

Циљ предмета: Стицање знања о историји југословенске идеје у временском контексту од првих њених 

испољавања крајем XIX века до проглашења југословенске државе 1. децембра 1918. и њеног уставног 

конституисања 1921. године, укључујући различите облике испољавања, појединачне тежње, утицај 
унутрашњих чинилаца и развој међународних догађаја, превасходно у завршници Првог светског рата. 

Исход предмета: Разумевање историјских околности у којима је пропагирана мисао заједничке 

југословенске државе, интереса и улоге свих чинилаца југословенства, разлике између реалног историјског 

стања и прагматичних политичких потреба, те чињенице да је југословенска идеја стварањем југословенске 
краљевине реализована као државна, али не и као национална.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обухвата предавања о дугој историји југословенства, кључним националним и европским догађајима који 
су утицали на обнављање њене актуелности, главним његовим носиоцима, индивидуалним и колективним, 

дуго одржавним ненаучним тумачењима, пропаганди југословенске идеје, различитим очекивањима од 

стварања југословенске државе, с посебним освртом на чињеницу да је она за део југословенских народа 

представљала трајно, а за друге привремено решење на путу стварања независне једнонационалне државне 

творевине.  
 

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. Х. Вендел, Борба Југословена за слободу, Београд 1928. 

2. Ф. Шишић, Документи о постанку Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1914-1919, Загреб 1920. 

3. С. Будисављевић, Распад Аустро-Угарске и стварање југословенске државе, Загреб 1977. 

4. М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918, 1-2, Београд 1989. 

5. Љ. Димић, Срби и Југославија, Београд 1998.  

6. Љ. Димић, Историја српске државности, 3, Србија у Југославији, Нови Сад 2001. 

7. Мира Радојевић, Љубодраг Димић, Србија у Великом рату 1914-1918, Кратка историја, Београд 

2014. 
8. М. Радојевић, Српски народ и југословенска краљевина1918-1941, 1, Београд 2019. 

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

Методе извођења наставе 

Настава се одвија путем предавања, вежби, заједнички припремљених дискусија, колоквијума, рада на 

историјским изворима, индивидуалних консултација и вредновања почетних истраживачких сазнања. 

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   
 


