
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: Основне академске студије - студије наука безбедности 

Назив предмета: Теорије конфликата 

Наставник: др Ненад Путник, ванредни професор 

Статус предмета: обавезни / теоријско-методолошки (ТМ) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Студенти треба да усвоје знања о појму конфликта, карактеристикама, врстама, фазама, функцијама, 

регулисању и начинима разрешавања конфликата у националним и међународним оквирима. Студенти ће се 

упознати са различитим теоријским одређењима друштвеног сукоба од античког до савременог периода, 

узроцима, елементима, динамиком и класификацијом друштвених конфликата. 

Студенти треба да развију способност критичког мишљења кроз дебате и дискусије о чиниоцима и узроцима 

сукобљавања у савременом свету, као и вештину анализе елемената структуре друштвених конфликата. 

Исход предмета  

На крају учења студенти ће поседовати знања о различитим дисциплинарним приступима у изучавању 

феномена друштвених сукоба. Моћи ће да разумеју комплексан феномен друштвеног конфликта и да објасне 

његове узроке, карактеристике, врсте, фазе и функције. Студенти ће, такође, бити у стању да анализирају 

конкретне конфликтне ситуације, да идентификују елементе њихове структуре и коришћене стратегије, те да 

критички сагледавају аргументе учесника у конфликту - процењују њихове конкретне интересе и вредности.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет Теорије конфликата претпоставља упознавање са појмом и природом конфликата, узроцима њиховог 

настанка, као и елементима, фазама, динамиком и исходима друштвених конфликата. Обрађују се и основни 

методи разрешавања унутардржавних и међудржавних конфликата.  

Практична настава  

У практичном делу наставе студенти имају прилику да стечена теоријска знања продубљују у правцу 

истраживања актуелних сукоба у савременом друштву и постконфликтних ситуација у нашем региону. 

Литература  

Милашиновић, Р., Милашиновић, С. и Путник, Н. (2012). Теорије конфликата. Београд: Факултет 

безбедности. 

Број часова  активне наставе      3/45 Теоријска настава:  

2/30 

Практична настава:  

1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари, презентације, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 60 

Практична настава  Усмени испит  

Колоквијуми 2x15   

Семинари 5   

Укупно: 40  60 

100 

 




