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ПРЕДМЕТ : ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 
Предметни наставник: Др Зоран Килибарда 

Испитна питања 
 

ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ ГЕОПОЛИТИКЕ 
Геополитика као наука 
Предмет и задаци геополитике 
Геополитика и друге науке 
Геополитика као облик политичког деловања 
Латентне и манифестне димензије геополитике 
Облици геополитичког понашања 
КОРЕНИ И ГЕНЕЗА ГЕОПОЛИТИЧКИХ ТЕОРИЈА 
Геополитичка мисао античке епохе и Средњег века 
Tеорије oганске синтезе државе и тла 
Теорије планетарне двојности 
Од класичне геополитике ка критичкој геополитици  
ПРАВЦИ РАЗВОЈА САВРЕМЕНЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ МИСЛИ 
Геополитичка раскршћа друге половине двадесетог века 
Између деконструкције и рестаурације старих школа 
Мондијализам 
Неоатлантизам 
Континентализам 
Постмодерна геополитика 
ОДНОС ИЗМЕЂУ ГЕОПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПРАКСЕ  
Геополитичка пракса као чинилац настанка и развоја  
геополитичке теорије  
Улога геополитичких теорија у обликовању геополитичке праксе  
Јединство геополитичког дискурса и геополитичког поретка 
Фазе геополитичког понашања у процесу успостављања новог геополитичког поретка  
ТЕРИТОРИЈА У ГЕОПОЛИТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ 
Територијалност као основна одредница државе  
Појам и структура територије државе 
Појам, облици и функције државних граница  
Територијалне претензије као димензија геополитичког понашања 
Врсте територијалних претензија  
Мотиви територијалних претензија 
Територијални спорови и начин њиховог решавања  
Узроци/порекло територијалних спорова  
Полазишта за решавање територијалних спорова «принципи разграничења држава»  
Трговина територијама  
СУВЕРЕНИТЕТ КАО ГЕОПОЛИТИЧКО ПИТАЊЕ 
Појам суверенитета  
Територијални суверенитет државе 
Настанак суверених држава 
Унутрашњи и спољашњи суверенитет 
Правни (de jure) и стварни (de facto) суверенитет  
Територије са непотпуним државним суверенитетом 
Самопрокламоване међународно непризнате државе  
Територије са специјалним политичким статусом 
Перспективе суверенитета 
Располагање суверенитетом 
Ограничавање суверенитета  
ОСНОВНA ОБЕЛЕЖЈА ПОСЛЕХЛАДНОРАТОВСКОГ  
ГЕОПОЛИТИЧКОГ АМБИЈЕНТА  
Дебаланс глобалне моћи – свет једне суперсиле 
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Евро-атлантска експанзија – експлоатација учинка хладноратовског надметања 
Позициона (status quo) стратегија Русије и уздржаност незападних сила 
Вакууми моћи и њихове геополитичке импликације  
ГЕОПОЛИТИКА СА ПОЗИЦИЈЕ ГЛОБАЛНЕ СИЛЕ  
Реафирмација теорије и праксе хегемонистичке стабилности 
Хегемонија у име поправљања светског поретка  
Привилегије хегемона – објективизација и «уновчавање» глобалне надмоћности 
Ексклузиван суверенитет и/или узурпација суверенитета  
Патерналистички однос према малим и «незбринутим» државама 
Инструментализација форума међународне заједнице  
Ултимативна дипломатија – «узми или остави»  
ИЗАЗОВИ ГЛОБАЛНОЈ ДОМИНАЦИЈИ – ЗАМКЕ ХЕГЕМОНИЈЕ 
Суфицит силе и дефицит поверења 
«Државе делинквенти» и некооперативни режими 
Не-државне претње 
Деклинација подршке у партнерским земљама  
Конкуренција великих сила  
ЧИНИОЦИ БУДУЋИХ ГЕОПОЛИТИЧКИХ ПРОМЕНА  
Глобализација и глобалне диспропорције  
Неједнакост и свест о неједнакости  
Демографски трендови 
Етно-религијске различитости – актуелизовање питања «четвртог света»  
Исцрпљивање и деградација природе  
ПЕРСПЕКТИВЕ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА  
Алтернативе униполарном поретку  
Могућа савезништва и ривалства између великих сила  
Укрупњавање или фрагментација држава 
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ ГЕОПОЛИТИКЕ  
Појам и врсте региона  
Регионализам као геополитички тренд  
Између поретка суверених држава и «глобалног села» 
Стари и нови регионализам  
Основни мотиви регионалног повезивања 
Перспективни и проблематични региони  
Регионални лидери  
Сједињене Америчке Државе – светски или регионални лидер  
Силе у успону  
Силе у настајању  
ЕВРОПА И БАЛКАН ИЗМЕЂУ УЈЕДИЊЕЊА И НОВИХ ПОДЕЛА  
Пројекције будућности Европске уније  
Једна или више Европа 
Значај придруживања Балкана Европској унији 

ЛИТЕРАТУРА:  
1. Килибарда, Зоран, Основе геополитике, Факултет безбедности и Службени гласник, Београд, 

2008. 

ПРОВЕРАВАЊЕ ЗНАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ   
А) Студенти на буџету: активност на настави, до 10 поена; семинарски рад, до 10 поена; 
колоквијум,  до 20 поена; завршни испит, до 60 поена. Прихваћен семинарски рад је услов за 
излазак на испит. Колоквијум се полаже после реализованих две трећине наставног програма. 
Завршни истип полаже се усмено из читавог градива.  
Б) Самофинансирајући: семинарски рад,  до 10 поена; завршни испит, до 90 поена.  

НАПОМЕНА: самофинансирајући студенти, који то желе, проверавају се и оцењују  на исти 
начин као и студенти на буџету.  


