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Наставник/ -ци доц. др Драга Мастиловић, доцент 

Сарадник/ - ци мр Славиша Вулић,виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

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

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
1*15 + 1*15 + 0*15  = 30 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
1*15*So + 1*15*So + 0*15*So = 42 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):30 + 42 = 72 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 историјом Босне и Херцеговине у оквиру југословенске државе, 
почевши од Првог свјетског рата па до рата 1992. године. 
4.Развијање критичког мишљења и аргументованог заступања ставова. 

Условљеност Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Босна и Херцеговина у Првом свјетском рату и уједињењу 1918. године 
2. Политичко организовање на тлу Босне и Херцеговине 1918 – 1920. 
3. Аграрно питање и аграрни немири. Национално и вјерско питање. Колонизација. 
4. Политичке кризе и изборне борбе до 1929. године 
5. Одјеци и посљедице шестојануарског режима и стварања бановина у Босни и Херцеговини 
6. Босна и Херцеговина у периоду интегралног југословенства 1929 - 1935 
7. I парцијални испит 
8. Босна и Херцеговина у периоду реалног југословенства 1935 – 1939. 
9. Босна и Херцеговина у условима споразума Цветковић – Мачек и политичких конбинација до 
1941. године 
10 Априлски рат и геноциг над Србима у Босни и Херцеговини 1941. године 
11. Јунски устанак херцеговачких Срба 1941. године и устанци у осталим дијеловима БиХ 
12. Покрети покрети отпора у БиХ. Сукоби идеологија и њихове посљедице. Квислиншке снаге 
13. Положај БиХ у Сосијалистичкој Југославији. Босна и Херцеговина у политичким кризама 
Социјалистичке Југославије 
14. Економски, друштвени и културни токови у Босни и Херцеговини 1945 – 1989. године 
15. II парцијални испит 

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

Ћоровић Владимир 
Црна књига, патње Срба БиХ за вријеме првог 

свјетског рата, Београд,  
1989.  

Слијепчевић Перо 
, Босна и Херцеговина у свјетском рату, у књизи: 

Напор Босне и Херцеговине за ослобођење и 
уједињење, Сарајево 

1929.  

    
    

Допунска литература 

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

   . 

    

    

    

                                                             
 



 
 

    

    

    

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 


