
Међународни односи – испитна питања  

Први део 

1. Теоријско одређење науке о међународним односима? 

2. Тероијско одређење међународних односа? 

3. Предмет проучавања науке о међународним односима? 

4. Основни методски приступи науке о међународним односима? 

5. Теоријско одређење дипломатске историје? 

6. Ко има главну улогу у међународним односима за дипломатску историју? 

7. Основне четири школе и теоријски правци у науци о међународним односима? 

8. Субјекти међународних односа? 

9. Основне карактеристике субјеката међународних односа? 

10. Међународни карактер субјеката међународних односа? 

11. Врсте субјеката међународних односа? 

12. Основни елементи који чине државу? 

13. Појам државне територије? 

14. Три основна мерила за описивање и упоређивање државне територије? 

15.  Појам становништва државе? 

16. Три групе држава када је у питању национални састав становништва? 

17. Појам националне економије? 

18. Најважније културне творевине? 

19. Главни облици националних организација? 

20. Врсте организација када је у питању степен отворености организације? 

21. Три главна органа међународних организација? 

22. Две основне врсте међувладиних организација ? 

23. Четири најважније глобалне међувладине организације? 

24. Циљеви и програм Уједињених нација?    

25. Шест основних принципа  кључних за МО у 21. веку? 

26. Најважнији органи успостављени Повељом УН? 

27. Основне институције власти ЕУ? 

28. Теоријско одређење невладиних организација? 

29. Појам транснационалних субјеката? 



30. Најважнији транснацонални субјекти међународних односа? 

31. Појам међународних картела? 

Други део 

32. Групно  власништво на једној земљи? 

33. Међузависност између потпуних друштава? 

34. Случајеви у којима интереси држава у МО воде сукобу и сарадњи?  

35. Константе присутне у односима држава у одређеном типу међузависности? 

36. Варијабле присутне у односима држава у одређеном типу међузависности? 

37. Друштвено-економска  међузависност? 

38. Политичка средства која могу да поспешују међународну сарадњу или сукобе? 

39. Светско тржиште?  

40. Методи модификовања економских закона у МЕО?  

41. Протекционизам? 

42. Појам државних граница? 

43. Врсте граница у међународним односима? 

44. Географски положај државе и елементи? 

45. Шта je излаз на море омогућавао државама у МО? 

46. Три правца у којима се одвија међународна научна сарадња? 

47. Национализам као појам? 

48. Патриотизам као појам? 

49. Идеологија? 

50. Политичка структура? 

51. Групе за притисак и интересне групе? 

52. Војна стратегија? 

53. Основе за изградњу нових односа у међународној заједници? 

54. Спољнополитички одлучилац? 

55. Круг одлучилаца када су у питању међународни односи? 

56. Формални и стварни одлучиоци? 

57. Спољна политика? 

58. Врсте спољнополитичких одлука? 

59. Кризне одлуке? 



60. Спољнополитичка пракса једне државе? 

61. Категорије обавештајаца? 

62. Три групе вредности које се остварују на међународном плану? 

63. Појам мира? 

64. Тежње савремене државе ради остварења националног интереса? 

65. Појам империјализма?  

66. Основни циљеви империјализма? 

67. Основне врсте спољнополитичких циљева? 

Трећи део 

68. Суштинска средства у спољној политици? 

69. Убеђивање? 

70. Обећање? 

71. Претња? 

72. Награда? 

73. Казна? 

74. Принуда? 

75. Средства у материјалном смислу?  

76. Посредници у оквиру средстава у материјалном смислу? 

77. Улога дипломате у савременим међународним односима? 

78. Појам пропаганде? 

79. Појам застрашивања? 

80. Појам међународне заједнице? 

81. Империјална структура? 

82. Колективна безбедност? 

83. Светска влада? 

84. Ране етапе Хладног рата 

85. Хладни рат? 

86. Појам биполарности? 

87. Теорија равнотеже силе? 

88. Теоријско одређење глобализације? 

89. Сајберспејс? 



90. Глобална криза миграција? 

91. Неуспешне државе? 

92. Циљеви којима су у прошлости тежиле државе? 

93. Реализам? 

94. Појам меке моћи? 

100. Појам војне нужности? 

      101. Појам самоопредељења као доктрине? 

 

 

 


