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Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Међународни односи 

Наставници: др Владимир Ајзенхамер, доцент; мс Михајло Копања, сарадник у настави 

Статус предмета: Обавезни/научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема услова  

Циљ предмета: 

Сазнајни циљеви предмета подразумевају упознавање студената са: теоријом и праксом међународне 

политике; историјским развојем међународних односа као научне дисциплине, од њених претеча (Херодот, 

Тукидид, Макијавели и др.), преко утемељивача и класика (Ханс Моргентау, Едвард Кар, Рејмон Арон и 

др.), па све до савремених теоретичара (Френсис Фукојама, Семјуел Хантингтон, Џон Миршајмер, 

Александар Вент, Џозеф Нај и др.); субјектима (националним, међународним, транснационалним) и 

чиниоцима (географија, нација, политички систем, политичка економија, тржиште, технологија, 

међународно право) светске политике; спољном политиком, спољнополитичким резоновањем и 

одлучивањем; облицима односа у међународној заједници;  разликама у међународном положају тзв. малих 

држава, регионалних сила и великих сила; ривалитетима и супарништвом великих сила. 

Процесни циљеви предмета подразумевају развој: свести о значају односа између држава; способности 

сагледавања утицаја субјеката/чинилаца унутрашње политике на спољну политику (и vice versa); умећа 

дефинисања спољнополитичке ситуације, формулисања спољнополитичких циљева и одабира адекватних 

спољнополитичких средстава.  

Јединствени циљ предмета је да код студената створи претпоставке за усвајање и надоградњу постојећих 

теорија; предуслове за критичко промишљање постојећег фонда знања из области међународних односа, као  

и могућност сагледавања будућег развоја ове дисциплине.   
Исход предмета : 

Након реализоване наставе студенти ће бити у могућности да: разумеју и објасне праксу међународне 

политике, спољнополитичко понашање других држава и спољну политику сопствене државе; идентификују 

главне актере спољнополитичког одлучивања и разумеју процес доношења спољнополитичких одлука; 

разумеју место и улогу међународних институција, како из историјске перспективе, тако и у контексту 

савременог светског поретка; сагледају начин функционисања савремене међународне заједнице и буду 

упућени у најновије токове светске политике; самостално промишљају актуелна међународна дешавања и 

дају основна предвиђања будућих међународнх трендова и спољнополитичких потеза одређених држава; 

анализирају актуелене спољнополитичке праксе и на основу њих формулишу сопствене спољнополитичке 

препоруке. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: У оквиру теоријске наставе студенти ће обрадити следеће теме: Предмет и метод науке  

о међународним односима; Главни теоријски приступи у науци о међународним односима (реализам, 

либерализам и конструктивизам); Алтернативни теоријски приступи у науци о међународним односима; 

Геополитички поглед на међународну политику (таласократско и телурократско виђење света); Субјекти и 

чиниоци међународних односа; Дефинисање спољнополитичке ситуације и спољнополитичко одлучивање; 

Спољнополитички циљеви и средства; Дипломатија и преговарање; Промене у свету након Хладног рата; 

Савремена међународна заједница; Колективна безбедност; Регионалне организације (ЕУ, НАТО, ОДКБ, 

ШОС и АСЕАН); Будућност међународне заједнице: глобализација или глокализација.  

Практична настава: Дебате на тему конкретних међународних криза и спољнополитичких изазова; 

симулација рада скупштине УН (МУН); симулација међународних преговора. 
Литература: 

Обавезна: 

Кегли, Ч. В. Јр., Виткоф, Ј. Р.  (2004). Светска политика – тренд и трансформација. Београд: Центар за 

студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Дипломатска академија; 

Димитријевић, В,  Стојановић, Р. (1996). Међународни односи. Београд: Службени лист СРЈ. 

Допунска: 

Тукидид (1999). Пелопонески рат. Београд: Просвета; 

Макијавели, Н. (1999). Владалац. Београд: Реч и мисао; 

Кисинџер, Х. (2011). Дипломатија. Београд: Клуб ПЛУС; 

Carr, E. H. (2001). The Twenty Years Crisis, 1919-1939: An intorductionto the Study of International Relations. 

New York: Perennial; 

Арон, Р. (2001). Мир и рат међу нацијама. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижница Зорана 

Стојановића;  

Миршајмер, Џ. (2017). Трагедија политике великих сила. Београд: Удружење за студије САД у Србији, 
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Чигоја штампа; 

Миршајмер, Џ. (2019). Велика заблуда: Либерални снови и међународна реалност. Београд: цирсд; 

Griffiths, M., Roach, S.C., Solomon, M.S. (2009). Fifty Key Thinkers in International Relations. London/New York: 

Routledge; 

Jackson, R., Sorensen, G. (2012). Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford: 

Oxford University Press. 

Вент, А. (2014). Друштвена теорија међународне политике. Београд: Универзитет у Београду, Факултет 

политичких наука; 

Фукојама, Ф. (1997). Крај историје и последњи човек. Подгорица: ЦИД. 

Хантингтон, С. (2000). Сукоб цивилизација. Подгорица: ЦИД, Бања Лука: Романов; 

Нај, Џ. С. (2012). Будућност моћи. Београд: Архипелаг. 
Број часова активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе,  презентације, колоквијуми, израда семинарског рада, дебате.  

Други облици наставе: радионице: симулација рада међународних организација, симулација међународних 

преговора. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 60 

практична настава 5   

Колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 




