
План рада на наставном предмету 

Назив предмета : МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ 

 

Шифра предмета Статус 
предмета 

Семестар Број кредита 
Фонд 
часова 

НБ.2.13. 

Обавезан 
предмет / 
научно-

стручни (НС) 

III 5 45+15 

 

Циљеви предмета 

Стицање знања о теоријским основама, чиниоцима и 
субјектима међународних односа, као и упознавање са 
основним карактеристикама и развојем трендова у 
савременим међународним односима.  

Исход изучавања 

Разумевање савремених међунароних односа и светске 
политике. Препознавање спољнополитичких интереса 
релевантних актера међународних односа и разумевање 
њихових међусобних  интеракција. 

Садржај и структура 
предмета 

 

I МОДУЛ: Наука о међународним односима 
- Увод у међународне односе: предмет и метод науке и   
   међународним односима, субјекти и чиниоци    
   међународних односа; 
- Теорије међународних односа: реализам и либерализам 
- Теорије међународних односа: геополитичка перспектива 
- Теорије међународних односа: остали теоријски приступи  

 

II МОДУЛ – Спољна политика и спољнополитички 
актери  
- Дефинисање спољнополитичке ситуације и   
  спољнополитичко одлучивање 
- Спољнополитички циљеви и средства 
- Дипломатија и преговарање 
 

III МОДУЛ – Савремена међународна заједница 
- Промене у свету настале након Хладног рата 
- Карактеристике савремене међународне заједнице 
- Улога међународних организација у савременим   
  међународним односима (Лига народа и УН) 
- Колективна безбедност 
- Регионалне организације (ЕУ, НАТО, ШОС, АСЕАН и 
ОДКБ) 
- Будућност међународне заједнице: глобализација или   
глокализација? 
- Улога појединца у међународним односима 

 

 



П Р Е Д А В А Њ А 
Недеља Тематска јединица број часова 

I 
Увод у међународне односе: предмет и метод науке и   
 међународним односима, субјекти и чиниоци    
 међународних односа 

3 

II Теорије међународних односа: реализам и либерализам 3 
III Теорије међународних односа: геополитичка перспектива 3 
IV Теорије међународних односа: остали теоријски приступи 3 

V 
Дефинисање спољнополитичке ситуације и   
спољнополитичко одлучивање 

3 

VI Спољнополитички циљеви и средства 3 
VII Дипломатија и преговарање 3 
VIII Промене у свету настале крајем хладног рата 3 
IX Карактеристике савремене међународне заједнице 3 

X 
Улога међународних организација у савременим   
 међународним односима 

3 

XI Колективна безбедност  3 
XII Регионалне организације  3 

XIII 
Будућност међународне заједнице: глобализација или 
глокализација? 

3 

XIV Улога појединца у међународним односима 3 
XV Колоквијум / 

 
 
В Е Ж Б Е  
Недеља Тематска јединица број часова 

I Упознавање са предиспитним и испитним обавезама 1 
II Савремени међународни односи 1 
III Теорије међународних односа 1 
IV Појам и врсте субјеката међународних односа 1 
V Чиниоци међународних односа (примери из праксе) 1 
VI Спољнолитичко одлучивање 1 
VII Спољнополитички циљеви и средства 1 
VIII Дипломатија 1 
IX Преговарање 1 
X Промене у свету након хладног рата 1 
XI Савремена међународна заједница 1 
XII Колективна безбедност 1 
XIII Глобализација или глокализација 1 
XIV Појединац као актер међународних односа(?) 1 
XV Колоквијум / 

 
 
 



 
Облици извођења наставе 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијум, презентације 

Начин оцењивања на 
предмету 
 

предиспитне обавезе:  40 поена (активност током 
вежби и наставе 10, колоквијум 20, презентације 10) 
испит: 60 поена; 

Литература 
 
 

Обавезна а) Уџбеник: Војин Димитријевић, 
Радослав Стојановић: Међународни 
односи, четврто издање, Службени 
лист СРЈ, Београд, 1996. 
б) Радни материјал и помоћни 
уџбеник (Килибарда З., Младеновић 
М., Ајзенхамер В., Геополитичке 
перспективе савременог света, 
Универзитет у Београду, Факултет 
Безбедности, 2014., стр. 253-307.) 

Допунска  Чарлс В. Кегли Јр., Јуџин Р. 
Виткоф: Светска политика – 
тренд и трансформација, 
Центар за студије Југоисточне 
Европе/ Факултет политичких 
наука/ Дипломатска академија, 
Београд, 2004 

 Жан Бодријар: Дух тероризма, 
Архипелаг, Београд, 2007 

 Кенет Н.Волц: Теорија 
међународне политике, ЦЦВО/ 
Александриа Прес, Београд, 
2008 

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

г) Дневне новине (не таблоиди) 
д) Веб сајт Министарства спољних 
послова Републике Србије: 
www.mfa.gov.rs и друге Интернет 
адресе 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Доц.др. Владимир Ајзенхамер 
Е-mail: ajzenhamer@fb.bg.ac.rs  
Консултације: петак  од 13,00 до 15,00 
Факултет безбедности, Господара Вучића 50,  
Кабинет бр. 29 

 



 
ИСПИТНА ПИТАЊА 
 
I Модул  
Историјат науке о међународним односима? 
Велике дебате у науци о међународним односима? 
Реализам (дефиниција)? 
Претече реализма (Т. Хобс и класични реализам)? 
Кенет Волц и структурални реализам? 
Поларност у међународним односима? 
Улога “мотива” у међународним односима? 
Моралност и спољна политика? 
6 принципа политичког реализма Х. Моргентауа (1,2 и 3. принцип)? 
6 принципа политичког реализма Х. Моргентауа (4,5 и 6. принцип)? 
Либерализам и начело слободе? 
Либерално виђење људске природе? 
Либерални интервенционизам? 
Улога међународних организација и недржавних актера у либералној концепцији 
међународних односа? 
Либерално схватање концепта “националног интереса” и “домовине”? 
Успон америчког света и либерални хегемонизам? 
Обамина доктрина? 
Социјални конструктивизам Александра Вента? 
Геополитичко виђење међународних односа (Рацел и Кјелен)? 
Геополитичко виђење међународних односа (Макиндер, Хаусхофер и Макен)? 
 
II Модул 
Национални субјекти међународних односа? 
Међународни субјекти међународних односа? 
Транснационални субјекти међународних односа? 
Појам спољне политике и спољнополитичке одлуке? 
Спољнополитичи одлучиоци (појам и врсте)? 
Дефинисање спољнополитичке ситуације- прикупљање информација? 
Дефинисање спољнополитичке ситуације-проучавање и чување информација? 
Субјективне сметње приликом дефинисања спољнополитичке ситуације? 
Сметње приликом дефинисања спољнополитичке ситуације које настају деловањем 
заинтересованих субјеката? 
Утврђивање спољнополитичких циљева и одабир вредности? 
Заједничке вредности и спољна политика? 
Општечовечанске (универзалне) вредности и спољна политика? 
Специфичне вредности, интереси и спољнополитички циљеви?  
Врсте спољнополитичких циљева? 
Спољнополитичка средства (суштински и материјални аспект)? 
Спољнополитички поступци-комуницирање? 
Спољнополитички поступци- привреда? 
Спољнополитички поступци- принуда? 



Избор спољнополитичких средстава? 
Традиционална дипломатија? 
 
III Модул 
Међународна заједница? 
Равнотежа снага? 
Колективна безбедност? 
Друштво народа? 
Светска влада/светска држава? 
Региони и регионално повезивање? 
ЕУ и европски регионализам? 
Удружење држава Југоисточне Азије (АСЕАН)? 
Шангајска организација за сарадњу (ШОС)? 
Заливски савет за сарадњу (ЗСС)? 
Регионално повезивање на постсовјетском простору? 
Доминација региона или доминирање регионом? 


