
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Историја 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ОПШТА САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА I 

Катедра  Катедра за историју Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ИС7-2 Обавезан VII 6 

Наставник/ -ци проф. др Владан Виријевић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци мр Маја Лаковић,виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
3 2 0 3*15*So 2*15*So 0*15*So 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15 + 2*15 + 0*15  = 75 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15*So + 2*15*So + 0*15*So = 105 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):75 + 105 = 180 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Стицање знања о постојећој литератури, њеним дометима, савременим правцима и проблемима. 
2. Развијање способности да се најважније историјске појаве, догађаји и процеси самостално 
описују и тумаче на основу резултата савремених научних истраживања. 
3. Упознавање студената са догађајима и процесима који карактеришу период историје Европе и 
свијета у Првом свјетском рату, и периоду између два свјетска рата  
4.Развијање критичког мишљења и аргументованог заступања ставова 

Условљеност Нема условљености другим предметима за полагање испита 

Наставне методе Предавања, вјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Упознавање студената са литературом за назначени период, и глобално сагледавање тог 
периода 
2. Узроци и повод за избијање Првог свјетског рата 
3. Фронтови у Првом свјетском рату, и ток операција на њима 
4. Версајска мировна конференција 
5. Мексичка револуција; Фебруарска и октобарска у Русији 
6. Револуционарна врења у Њемачкој и Мађарској 
7. Фашизам и нацизам 
8. I парцијални испит 
9. САД између два свјетска рата; Велика економска криза 
10. СССР између два свјетска рата; Оснивање и рад Треће Интернационале 
11. Индија у борби за независност; Кина од 1914. до 1941. године (са освртом на јапанску агресију 
на њу)Локални ратови и кризе између два свјетска рата 
12. Грађански рат у Шпанији 
13. Важнији међународни уговори и пактови између два свјетска рата. Друштво народа 
14. Оснивање, рад и немогућност спречавања избијања Другог свјетског рата; 
15. II парцијални испит 

Обавезна литература  
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Петар Томац Први светски рат, Војноиздавачки завод Београд 1989.  

Андреј Митровић 
Време нетрпељивих: политичка историја великих 

држава Европе 1919-1939, Завод за уџбенике 
Београд 

2012.  

Чедомир Попов 
Од Версаја до Данцига, Службени лист СРЈ 

Београд 
1995.  

    

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

J. В. Тарле и Редакција Историја новог века, књ. II 1949 . 

Henri Bemford Parks Istorija SAD, Rad Beograd 1985.  

Aндреј Митровић 
Фашизам и нацизам, Удружење за друштвену 

историју Београд 
2009.  

                                                             
 



 
 

Miša Gleni 
Balkan 1809-1999: nacionalizam, rat i velike sile, knj 1, 

B92 Beograd 
2001.  

Никола Вучо 
Економска историја света од индустријске 

револуције до Другог светског рата, Економски 
факултет Београд 

1985.  

Ерих Хобсбаум 
Доба екстрема: историја кратког двадесетог 

века 1914-1991., Дерета Београд 
2002.  

Жак Дроз Историја Немачке, Плато Београд 1999.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10  

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

нпр. студија случаја – групни рад   
 колоквијум 30  

    

   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница (навести URL адресу предмета уколико постоји)/ (ако не постоји избрисати овај ред) 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно 


