
Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Савремена историја Србије 

Наставник: др Момчило Павловић, редовни професор 

Статус предмета: обавезни / академско-општеобразовни (АО) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент изучавајући историјске процесе, догађаје, појаве и 

личности, стекне знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине 

критичког мишљења и одговоран однос према сопственом и националном идентитету, културно-

историјском наслеђу,  друштву и држави у којој живи. Поред тога циљ предмета је и стицање 

основних знања из историје српског народа и развоја српске државе у европском, балканском и 

југословенском контексту у 19. и 20 веку. Кроз конфликте и кризе али и кроз разне облике регионалне 

и европске сарадње прати се настанак и развој српске државе од устаничких борби 1804. преко 

аутономног статуса у оквиру османског царства, стицања независности 1878. ширења државне 

територије, балканских  1912-1913. и светских ратова 1914-1918. и 1941-1945. у којима је српски 

народ масовно страдао, стварања заједничке државе,  револуције, живот у социјализму до разбијања 

југословенске државе. Циљ предмета је и повезивање садашњег и прошлог, односно критичко 

сагледавање и разумевање корена сукоба и криза на овим просторима који се налазе у историји. 

Исход предмета: - Усвајање кључних знања -  процеса, појмова, догађаја, личности и чињеница из 

историје српског и  југословенских народа у 19. и 20. веку.  

- развијање способност повезивању узрока и корена сукоба и криза на овим просторима.  

- развијање способности да студент смешта кључне догађаје, појаве и процесе из савремене историје 

на временској ленти; уочи и прати динамику различитих историјских појава и промена у прошлости и 

покаже на историјској карти; пореди различите историјске изворе и рангира их на основу њихове 

сазнајне вредности; 

- упознавање студената са постојањем различитих интерпретација историјских појава  у овом периоду 

- развијање способности код студената да  критички процењују различите интерпретације и ставове са 

посебним нагласком на препознавање ненаучних и пропагандних садржаја и  

- развијање способности  за креативни и истраживачки  рад у  историји. 

 идентификује узроке, елементе и последице историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 

 изведе закључке о узроцима, току и последицама ратова условљених распадом СФРЈ 

користећи изворе различитог порекла и сазнајне вредности;  

 изрази ставове, засноване на историјским аргументима, уважавајући мишљење саговорника; 

 препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у историјском извору и формулише 

став који се супротставља манипулацији; 

 критички се односи према информацијама из медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

 анализира историјске догађаје и појаве на основу доступног аудио-визуелног изворног 

материјала; 

 осмисли, спроведе и презентује резултате истраживања заснованог на одабраним историјским 

изворима и литератури 

 образложи смисао неговања сећања на важне догађаје и личности из историје савременог 

доба; 

 истражи меморијалне споменике у локалној средини  

- покаже одговоран однос према културно-историјском наслеђу сопственог и других народа; 

 



 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Српски народ на почетку 19. века,  Духовно буђење и корени побуне 1804. 

Почетак борбе за независност. Стицање аутономије. Знамените личности. Сретењски устав-темељ 

модерне српске државе. Од аутономног статуса до независности Србије. Политичке и династичке 

борбе, Балкански ратови, Први светски рат и ратни циљеви Србије. Стварање заједничке државе Срба, 

Хрвата и Словенаца. Краљевина СХС 1918-1929. Краљевина Југославија 1929-1941. Хрватско питање 

у Краљевини Југославији. Други светски рат-окупација. Ослободилачки и грађански рат. Злочини у 

другом светском рату. Стварање федеративне народне републике Југославије. Југославија између 

истока и запада. Јосип Броз Тито. Југославија после Тита. Економска и политичка криза. 

Међунационални конфликти. Разбијање заједничке државе. Стварање и признавање нових држава. 

Рат на Косову и Метохији. Југословенски народи у транзицији на путу ка европским интеграцијама.  

Практична настава: Вежбе, Израда семинарских радова, дискусије, стручно-едукативне посете 

архивским и музејским институцијама.  
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Број часова  активне наставе: 3/45 Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, вежбе, семинарски радови, дискусије, стручно-едукативне посете 

архивским и музејским институцијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  70 

практична настава  усмени испит:   

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 




