
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм:  Мастер академске студије историје 

Назив предмета:  РУШЕЊЕ 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 унутрашњим разлозима (националним, верским, политичким и 

привредним), који су, уз немерљив утицај међународних околности, радикално измењених крајем 80-их 

година XX века, довели до распада југословенске државе. Овај главни циљ нужно садржи и неопходност 

стицања знања о коренима југословенске кризе, значају тежњи за стварање независних националних 

држава, националним и верским супротностима, економској и културној неинтегрисаности, главним 

актерима, току грађанских ратова, деловању међународних чинилаца и дугом низу других питања који овај 

проблем чине једним од најтежих у другој половини XX века, тим пре што су његови узроци сложени и 

дубоки, а последице присутне и у савременом добу. Једна од кључних дилема односи се притом и на 

коришћење одговарајуће терминологије, будући да све већи број историчара сматра да би се, уместо о 

распаду, пре могло говорити о разбијању југословенске државе. 

Исход предмета: Разумевање једног надасве комплексног проблема, који се не може ограничити само на 

крај 80-их и почетак 90-их година XX века, нити тумачити поједностављено, уз тражење конкретних 
„криваца“ или указивање на одговорност само једне стране у сукобу. Уз то, и уочавање широко 

распрострањених ненаучних тумачења ових збивања и утицај политичких потреба на њихово изношење, 

укључујући савремену актуелизацију, злоупотребу и још увек неразјашњена бројна питања између земаља 

наследница југословенске државе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обухвата предавања о пореклу и коренима југословенске кризе, снази националних и верских супротности, 

нереализованих националних програма, привредним моментима, сукобу између бранилаца заједничке 

државе и носилаца патрикуларистичких тежњи, сепратизму, беспућима српске националне мисли, 

обнављању национализама, повезаности слома социјализма са поништавањем разлога за постојање 

југословенске државе, уплитању међународних чинилаца, току и садржини грађанских ратова, 

последицама распада државе. 

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. Р. Накарада, Европа и распад Југославије, Београд 1995. 

3. Б. Јовић, Последњи дани СФРЈ, Београд 1995. 

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

5.  И. Банац, Распад Југославије. Есеји о национализму и националним сукобима, Загреб 2001. 

6. М. Булатовић, Правила ћутања: Истинити политички трилер са познатим завршетком, Београд 

2004. 

7. Ж. Ковачевић, Америка и распад Југославије, Београд 2007. 
8. Р. Накарада, Распад Југославије. Проблеми тумачења, суочавања и транзиције, Београд 2008. 

9. Андрија Чолак, Агонија Југославије, Београд 2017. 

10. Ноам Чомски, Југославија. Мит, рат и распад, Београд 2018. 
 

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   
 


