
 
Студијски програм: Мастер академске студије – Студије наука безбедности  
  
Назив предмета: ГЕОПОЛИТИКА БАЛКАНА 
Наставник: др Жарко Обрадовић, ванредни професор; др Владимир Ајзенхамер, доцент; др 
Мирослав Младеновић, редовни професор 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 5.0 
Услов:  
Циљ предмета: 
Циљ изучавања овог предмета је да се студенти упознају са геополитичком позицијом Балкана као 
простора на ком се сукобљавају интереси великих сила и местом где живи више балканских народа и 
мноштво мањинских заједница.Сагледаће се политике супротстављених интереса како великих сила тако 
и балканских народа у реализацији својих циљева.Анализираће се узроци сукоба и подела на простору 
балканских држава који су у неким случајевима прерасли значај самог региона и били повод или пак део 
сукоба глобалног нивоа. Поред тога студенти треба да се упознају и са геополитичким положајем 
балканских држава, питањима и проблемима који прате њихове међусобне  односе, и у којој мери велике 
силе учествују у решавању балканских питања.  
Исход предмета: 
Детаљно познавање свих елемената геополитичког положаја Балкана  и способност да се критички 
промишљају решења која су примењена у циљу успостављања мира, безбедности и сарадње међу 
државама на простору Балкана. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Два лица геополитике - episteme и techne; Место Балкана у телурократским геополитичким концептима; 
Таласократско виђење геополитичке „улоге“ Балкана; Балканско полуострво - основне геополитичке и 
геостратешке карактеристике; Балкански народи и велике силе у 19 веку; Први и Други светски рат и 
геополитичке промене на Балкану; Промене у балканским државама крајем 20-тог века; Савремене 
политичко-економске и војне интеграције и балканске државе; Актуелни односи између балканских 
држава-отворена питања и проблеми; Утицај ЕУ, САД, Руске Федерације и НР Кине на Балкану; 
Актуелни геополитички положај Србије; Ка српској школи геополитике (закључно разматрање). 
Практична настава: 
Практична настава се одвија кроз анализу конкретних догађаја на Балкану који су утицали или утичу на 
међудржавне односе, мир и безбедност на Балкану како би се могли разумети актуелна дешавања и 
ставови балканских држава и великих сила.   
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Број часова  активне наставе: 5/75 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 2/30 



Методе извођења наставе:  предавање, вежбе, консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 40 
колоквијум-и (2x20)= 40 ..........  
семинар-и    
 


