
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм : Мастер академске студије историје 

Назив предмета: СРПСКО-РУСКИ ОДНОСИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

Наставник/наставници: Сузана Рајић, Данко Леовац 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Редован упис дипломских академских студија мастер 

Циљ предмета 

Изучавање српско-руских односа у 19. и почетком 20. века, анализа питања значаја Русије за међународно-

правни положај Србије, анализа утицаја Русије на стицање аутономије 30-их година 19. века, значај и 
утицај Русије на развој Кнежевине и Краљевине Србије у 19. и почетком 20. века. 

Исход предмета  

Овладавање знањима о историји српско-руских односа у 19. и почетком 20. века, стицање знања о 
најважнијим изворима и савременој литератури. 

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:   

Балкански уговорни односи 1876–1996, Т.1 (1876–1918), приредио М. Стојковић, Београд 1998. 

 Гргур Јакшић, Војислав Вучковић, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански 

савез, Београд 1963.  

Душко Ковачевић, Србија и Русија 1878–1889: од Берлинског конгреса до абдикације, Београд 2003.  
Данко Леовац, Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868), Београд 2015. 

Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830–1839, Београд 2004. 

Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008. 

Сузана Рајић, Александар Обреновић, Владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд 2011. 

Сузана Рајић, Спољна политика Србије између очекивања и реалности (1868–1878),  Београд 2015.  

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   

 


