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Почетком деведесетих година XX века у свету, пре свега у Европи, десиле 

су се огромне политичке промене. Дотадашње ривалство између Истока и Запада, 

које је делило континет на две идеолошки супродстаљене стране, престало је да 

постоји. Наиме, под утицајем унутрашњих тензија, распада се СССР који је био 

лидер социјалистичког Истока, што отвара пут осталим државама Источног блока 

да се ослободе социјализма. Попут домина, једна по једна, бивше социјалистичке 

земље одбацују дотадашњи тоталитарни систем, и започињу пут ка демократији. У 

таквим условима распада се и Варшавски савез, што означава крај хладног рата. 

Напетост која је постојала у Европи полако се стишава и почиње се размишљање о 

уједињењеу Европе, и Источне и Западне. Врхунац промена које су се шириле 

Континентом представља уједињење Немачке, односно рушење Берлинског зида 

кои је предстаљао симбол времена сукоба и подељености. То је означло коначну 

победу капиталистичког Запада и либералних идеја. Мислило се да ће овакав 

завршетак крвавог двадесетог века, који је обележен са два светска рата, атомском 

бомбом, хладним ратом и милионима погинулих, означити почетак мирног 

двадесет и првог. Неки су чак пожурили, попут Фукујаме, да објаве крај историје. 

Оптимизам је убрзо спласнуо после ратова у бившој Југославији, СССР-у, као и 

сукоби на Блиском Истоку и све већим тероризмом који је све више узимао маха. 

Запад, а пре свега САД, почели су да попримају у логу светског полицајца у 

решавању криза широм света, а које су понекад сами и стварали. Како више није 

постојао СССР, као против тежа, САД је те кризе решавала у своју корист, често 

нудећи двоструке аршине и силу уместо права. Идеје либерализма, на којима се 

сматрало да почива Запад, почели су да се примењују селективно. Док се Европа 

уједињавала, Југославија се распадала у крвавим сукобима.  

Разлози за разбијање и распад СФРЈ су:  

Лоше унутрашње уређење СФРЈ и укупно стање државе;  

Сепаратистичка руководства појединих република; 

Растући национализам и антагонизм између народа; 

Страни фактор;  

Да би схватили зашто се Југославија распала, мора се погледати у историју 

Балкана и околности које су довели до њеног стварања и које су је пратиле кроз сво 
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времењеног постојања. У другој половини XIX векa почињу да се јављају идеје о 

уједињењу јужних Словена у једну државу. Тада су Србија и Црна Гора биле 

једине независне државе Јужних Словена на Балкану и у њих су гледали сви 

околни народи као могућност да се избаве од туђинске власти. Хравти  и Словенци 

су у то време били под Аустоугарском и нису имали изгледније шансе да створе 

сопствену државу. Почетком Првог Светског рата, међутим, јавила се могућност за 

уједињењем. У случају победе над Аустро-Угарском, Србија би могла да ослободи 

и сједини се са братским народима. Иако је постојала идеја да се створи Велика 

Србија од српских земаља, ипак се ишло на стварање Југославије. Као што ће се 

касније видети то је била једна од највећих грешака српских државника и краља 

Александра, која ће Српски народ коштати скупо у временима која су долазила. 

Стварањем Краљевине СХС почели су да се стварају све веће тензије између, пре 

свега, Срба и Хрвата. Срби, као победници у Првом Светском рату, сматрали су да 

су поднели највеће жртве, а Хрвати да их Срби притискају са својом 

великодржавном политиком. Краљевина Југославија са унутаржњим трзавицама и 

тензијама дочекала је Други Светски рат. После кратког Априлског рата 

Краљевина Југославија је била окупирана и подељена између победница, а 

створено је и неколико марионетских нацистичких држава. Хрвати су после 

хиљаду година по први пут створили своју државу. Независна држава Хрватска 

била је нацистичка творевина, која је под усташким режимом спровела грноцид пре 

свега над Србима, али и Јеврејима и Ромима. Косово и Метохија били су припојени 

Великој Албанији која је била под италијанским утицајем. Италијани су ткође 

одвоили Црну Гору и прогласили је незвисном, у којој је дан после тога избио 

устанак. Остатак Србије био је под немачком контролом. У земљи се тада јавњају 

два антифашистичка покрета отпора. Први, под именом Југословенска војска у 

отаџбини који је водио генерал Драгољуб Михајловић, и друхи комунистички на 

чијемје челу је био Јосип Броз Тито. Та два покрета су се и сукобила око будућег 

уређења државе, тако да је поред ослободилачког наступио и грађански, 

братоубилачки рат. Победу у сукобу су онели партизани које су подржавали Руси, 

од 1943. и Енглези а пред крај рата, под великим притиском, и сам краљ. Њиховом 

победом запечаћена је морахија и отпочело се са изградњом социјалистичке  
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  

MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD 
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE 

TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE 
NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ 

NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM 
JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN 

SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE 
DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
 

 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
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http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

