
Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм:  Мастер академске студије историје 

Назив предмета:  СРПСКИ НАРОД И ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА 

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 свеоукупним областима живота српског народа у југословенској држави, 

с нагласком на идеале и практичне разлоге због којих је ступио у југословенску заједницу, питање његове 

неинтегрисаности, (не)разумевања с другим народима,  ослобођање од илузија, националне и политичке 

кризе кроз које је пролазио, економски и културни развој, страдање у ратовима, подложност прихватању 
различитих идеја и идеологија. 

Исход предмета: Разумевање проблема с којима се српски народ суочио у југословенској држави и 
евентуално добијање одговора на питање да ли је југословенска идеја представљала најтрагичнију грешку у 

националној историји или племенити идеал за чије остварење нису постојали потребни историјски услови, 
укључујући истоветне тежње других југословенских народа.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обухвата предавања о пореклу и коренима југословенства, економском и културном развоју, политичким 
приликама, међународним односима, раскораку између очекивања српског народа и неизживљеног 

национализма оних с којима је ушао у заједничку државу, доминантним идејама, верским супротностима, 

ратним околностима, наметању одговорности Србима за све кризе југословенске државе, трагичним 

искуствима у ратовима, сличностима и разликама између проблема југословенске краљевине и 

социјалистичке Југославије.          

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, Историја Југославије 1918−1988, 1-3, Београд 1988.  

2. Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд 1993. 

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

4. Б. Петрановић, Србија у Другом светском рату 1939-1941, Београд 1992. 
5. Љ. Димић, Историја српске државности, 3, Србија у Југославији, Нови Сад 2001. 

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

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   
 


