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Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2  34,2 h 34,2 h  1,14 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
W= 60h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално) 
T= 68,4 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): Uopt= 128,4 h 

 

 
Исходи учења 

Оспособљеност за разумијевање процеса и дешавања у међународним односима, теоријске и 
политичке основе, утицај субјеката и фактора међународних односа у тим процесима. На основу 
тога анализа ситуација и предвиђање процеса. Знање примјене анализа у оквирима самосталног 
бављења појавама из ове области, развијање способности за истраживања и критичко посматрање 
међународних односа и коришћење основних знања у пракси. Анализа међународних односа и 
утицаја за потребе домаћих институција, стручне и консултантске анализе. 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, аудиторне вјежбе, студије случаја 

 

 

 

 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод и историјски преглед развоја проучавању међународних односа. Појам међународних 
односа. Категорије и разликовање појмова: међународни односи – меуђнародно право; 
Разлика посјмупа међународни односи -спољна политика, дипломатија; Предмет изучавања у 
међународним односима. 

2. Субјекти међународних односа: појам, врсте. Национални субјекти МО: држава. 
3. Субјекти међународних односа: међународне организације. 
4. Субјекти међународних односа: транснационалне организације. 
5. Фактори међународних односа. Однос субјеката, фактора и праксе; 
6. Облици међународних односа: међународна заједница, међународни систем, међународни 

поредак (поредак моћи). 
7. Поредак моћи у међународним односима: географски, демографски, еколошки, војни фактор у 

савременим међународним односима. 
8. Облици међународних односа: равнотежа снага, колективна безбедност. 



 9. Теорије међународних односа. Појам теорије. Реалистичка теорија МО. 
10. Либерална теорија МО. Друге теорије МО. 
11. Утицај глобалних односа и процеса: промјене у међународном систему или промјена система – 

глобализација свјетске политике; 
12. Национална и међународна безбједност и главни безбједносни изазови и пријетње у 

међународним и глобалним односима: тероризам, ширење оружја за масовно уништавање, 
климатске промјене, енергетска безбједност, пандемије...; 

13. Геополитичко разумевање међународних односа: до 2. св.рат 
14. Геополитичко разумевање међународних односа: Хладни рат и постхладноратовски период. 
15. Рекапитулација 

Обавезна литература 

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

Ч. Кегли – Ј. Виткоф, Светска политика – Тренд и трансформацја, 
Београд 

2004.  

Аћимовић, Љ. Наука о међународним односима: Теорије и 
истраживачки правци. Београд: Институт за 
међународну политику и привреду. 

1987.  

В. Димитријевић, Р. 
Стојановић, 

Међународни односи, Београд 1996.  

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   

Позитивно оцјењен сем.рад/пројекат/есеј   

Студија случаја   

Нпр тест/колоквијум 10x2 20% 

Нпр. рад у лабораторији/лаб. вјежбе   

Нпр. практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 80 80% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере  

 


