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Циљеви предмета 

 
Продубљивање достигнутих и стицање нових знања о 
друштвеној суштини, врстама, фазама, функцијама, 
регулисању, разрешавању и решавању сукоба у 
националним и међународним односима; о суштини и 
развоју различитих теоријских схватања конфликата; о 
општем стању друштвене мисли о конфликтима; о 
корелацији унутрашњих сукоба са међународним кризама и 
ратом као најекстремнијим видом друштвеног конфликта; о 
савременим чиниоцима сукоба у међународним односима и 
узроцима сукоба у постсоцијалистичким друштвима; о 
ставовима Србије о моћи, сили и војној сили; о трагању за 
миром. 

Исход изучавања 

 
Поседовање знања о различитим дисциплинарним 
приступима у изучавању феномена друштвених сукоба. 
Разумевање комплексности феномена конфликта у 
контексту савремених односа у међународној заједници. 

Садржај и структура 
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. 

 
 
 
 
 
 



П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Појмовно одређење друштвеног конфликта; античка мисао 
о друштвеним сукобима; средњовековна мисао о 
друштвеним конфликтима 

3 

II 

Предисторија научне мисли о друштвеним конфликтима: 
природно-правна и утопијска тумачења друштвених 
конфликата; геополитичка тумачења друштвених 
конфликата; малтузијанска тумачења друштвених 
конфликата 

3 

III 

Друштвени конфликти као предмет научног проучавања: 
Психолошке теорије о пореклу конфликата - Инстинктне 
теорије агресије; Теорија фрустрације; Теорија учења; 
Теорија представе 

3 

IV 

Друштвени конфликти као предмет научног проучавања: 
Социо-психолошке теорије конфликата; социолошко 
проучавање друштвеног сукоба - Марксистичка теорија 
конфликата; Грађанска теорија конфликата 

3 

V 
Савремени теоријски приступи изучавању друштвених 
конфликата: Теорија игара; Конфликтни функционализам; 
Дијалектичка теорија конфликата 

3 

VI 
Савремени теоријски приступи изучавању друштвених 
конфликата: Теорија структурације; Однос између сукоба и 
консензуса  

3 

VII 
Савремени теоријски приступи изучавању друштвених 
конфликата: Конфликтна теорија размене; Теорија сукоба 
цивилизација 

3 

VIII 

Општа теоријска разматрања о узроцима друштвених 
конфликата: концепт интереса и вредности; непосредни 
узроци друштвених конфликата; посредни узроци ширих 
друштвених конфликата: структурни фактори, политички 
фактори, економски фактори, културно-перцептуални 
фактори 

3 

IX 
Елементи структуре друштвених конфликата; фазе и 
стратегије друштвених конфликата; динамика и исходи 
друштвених конфликата 

3 

X 
Типологија друштвених конфликата: класификација 
конфликата на основу нослаца сукоба; класификација 
конфликата према интензитету и последицама 

3 

XI 
Разрешавање друштвених конфликата: истраживање мира и 
разрешавање конфликата; начини разрешавања конфликата 

3 

XII 
Савремене макрополитичке стратегије и модели регулисања 
етничких сукоба у земљама у транзицији 

3 

XIII Обележја друштвених конфликата у информационом добу 3 
 
 



В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I Појмовно одређење друштвеног конфликта 1 

II 
Античка мисао о друштвеним сукобима; средњовековна 
мисао о друштвеним конфликтима 

1 

III 
Модерна мисао о друштвеним конфликтима: Природно-
правна и утопијска тумачења друштвених конфликата; 
геополитичка тумачења друштвених конфликата 

1 

IV 
Малтузијанска тумачења друштвених конфликата; 
Психолошке теорије о пореклу конфликата: Инстинктне 
теорије агресије 

1 

V Теорија фрустрације; Теорија учења 1 
VI Теорија представе; Социо-психoлошке теорије конфликата 1 

VII 
Социолошко проучавање друштвеног сукоба: 
Марксистичка теорија конфликата; Грађанска теорија 
конфликата  

1 

VIII 
Савремени теоријски приступи изучавању друштвених 
конфликата: Теорија игара; Конфликтни функционализам; 
Дијалектичка теорија конфликата 

1 

IX Теорија структурације; Однос између сукоба и консензуса  1 
X Конфликтна теорија размене; Теорија сукоба цивилизација 1 
XI Колоквијум 1 
XII Класни сукоби; верски конфликти, расни сукоби 1 
XIII Национални сукоби; политички сукоби 1 

 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијум, есеји, консултације 

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  40 поена (активност током 
наставе 10, колоквијум 30); 
испит: до 60 поена. 

Литература 
 
 

обавезна Радомир Милашиновић, Срђан 
Милашиновић, Ненад Путник, Теорије 
конфликата (Београд: Универзитет у 
Београду - Факултет безбедности, 2012)  

допунска  

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Проф. др Ненад Путник 
Е-mail: nputnik@fb.bg.ac.rs  
Консултације: понедељак од 11,30 до 13,00  

 
  



ИСПИТНА ПИТАЊА 
ТЕОРИЈЕ КОНФЛИКАТА 
 
 

1. Појмовно одређење друштвених конфликата (9-18 стр.) 

2. Различита теоријска разматрања друштвених конфликата у историјским 
димензијама (21-110 стр.) 

3. Античка мисао о друштвеним сукобима (22-26 стр.) 

4. Платонов однос према конфликтима и променама (23-24 стр.) 

5. Аристотелов концепт узрока и повода побуна, класних конфликата и друштвених 
преврата (24-26 стр.) 

6. Средњовековна мисао о друштвеним конфликтима (27-33 стр.) 

7. Модерна мисао о друштвеним конфликтима (33-83 стр.) 

8. Природно-правна и утопијска тумачења друштвених конфликата (34-37 стр.) 

9. Геополитичка тумачења друштвених конфликата (37-42 стр.) 

10. Малтузијанска тумачења друштвених конфликата (42-44 стр.) 

11. Психолошке теорије о пореклу конфликата (45-58 стр.) 

12. Психолошке теорије конфликата - инстинктне теорије агресије (46-51 стр.) 

13. Психолошке теорије конфликата – теорија фрустрације (51-55 стр.) 

14. Психолошке теорије конфликата – теорија учења (55-57 стр.) 

15. Психолошке теорије конфликата – теорија представе (57-58 стр.) 

16. Социо-психолошке теорије конфликата (58-66 стр.) 

17. Социолошко проучавање друштвеног сукоба (67-83 стр.) 

18. Социолошке теорије конфликата – марксистичка теорија конфликата (67-72 стр.) 

19. Социолошке теорије конфликата – грађанска теорија конфликата (73-83 стр.) 

20. Савремени теоријски приступи у изучавању теоријских конфликата (83-110 стр.) 

21. Теорија игара (88-93 стр.) 

22. Конфликтни функционализам (93-96 стр.) 

23. Дијалектичка теорија конфликата (96-102 стр.) 

24. Теорија структурације (102-104 стр.) 

25. Однос између сукоба и консензуса (104-105 стр.) 

26. Конфликтна теорија размене (105-106 стр.) 

27. Теорија сукоба цивилизација (106-110 стр.) 

28. Општа теоријска разматрања о узроцима друштвених конфликата (115-144 стр.) 

29. Концепт интереса и вредности ( 115-128 стр.) 

30. Вредносни системи (121-123 стр.) 



31. Правне вредности (123-128 стр.) 

32. Непосредни узроци друштвених конфликата (128-132 стр.) 

33. Посредни узроци ширих друштвених конфликата (132-144 стр.) 

34. Структурни фактори  као узроци друштвених конфликата (133-137 стр.) 

35. Политички фактори као узроци друштвених конфликата (138-141 стр.) 

36. Економски фактори као узроци друштвених конфликата (141-142 стр.) 

37. Културно-перцептуални фактори као узроци друштвених конлфиката (143-144 стр.) 

38. Елементи, фазе, динамика и исходи друштвених конфликата (149-165 стр.) 

39. Елементи структуре друштвених конфликата (149-152 стр.) 

40. Фазе друштвених конфликата (152-155 стр.) 

41. Стратегије друштвених конфликата (155-157  стр.) 

42. Динамика друштвених конфликата – интезитет и ескалација (157-161 стр.) 

43. Исходи друштвених конфликата (161-165 стр.) 

44. Типологија друштвених конфликата (167-209 стр.) 

45. Критеријуми класификације друштвених конфликата (167-170 стр.) 

46. Класификација конфликата на основу носилаца сукоба (170-204 стр.) 

47. Класни конфликти (171-175 стр.) 

48. Верски конфликти (175-180 стр.) 

49. Расни конфликти (180-185 стр.)  

50. Национални конфликти (185-193 стр.) 

51. Политички конфликти (193-204 стр.) 

52. Политички конфликти у плуралистичким демократским друштвима (198-201 стр.) 

53. Политички конфликти у монистичким ауторитарним режимима (201-204 стр.) 

54. Класификација конфликата према интезитету и последицама (204-209 стр.) 

55. Социјални протести (204-205 стр.) 

56. Револуција (205-208 стр.) 

57. Ратни конфликти (208-209 стр.) 

58. Разрешавање друштвених конфликата (213-248 стр.) 

59. Истраживање мира и разрешавање (регулисање) конфликата (213-216 стр.) 

60. Изградња мира, институционализација и разрешавање конфликата (216-219 стр.) 

61. Начини разрешавања конфликата (220-229 стр.) 

62. Начини разрешавања унутардржавних конфликата (222-223 стр.) 

63. Начини разрешавања међудржавних конфликата (223-229 стр.) 

64. Савремене макрополитичке стратегије и модели регулисања етнишких сукоба у 
земљама у транзицији (229-234 стр.) 



65. Безбедносна култура као фактор превенције друштвених конфликата (234-241 стр.) 

66. Фактори безбедносне културе (241-248 стр.) 

67. Обележја друштвених конфликата у информационом добу (253-268 стр.) 

68. Примат техничко-технолошког фактора у оружаним сукобима на размеђу векова 
(255-257 стр.) 

69. Нови облик савремених друштвених конфликата- кибер ратовање (258-264 стр.) 

70. Хијерархија савремених друштвених конфликата  (265-268 стр.)                                                                                                                                    

 
НАПОМЕНА: Првих 27 испитних питања полаже се преко колоквијума. 


