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Назив предмета: Конфликти и дијалог - цивилно друштво, синдикати и стратегије промена 
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Јелена 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти упознају са основним карактеристикама друштвених 

конфликта користећи тематику цивилног друштва, синдиката и стратегија промена као предмет 

истраживања. Конфликти се изучавају кроз три круга: први укључује одређења појма, улоге, функција и 

узрока конфликата, као и њихове типологије. Други подразумева конфликтну динамику кроз анализу 

ток, активности и исходе конфликтне интеракције. Трећи круг даје увид у тактике и технике 

преговарања, моделе регулације и институционализације конфликата, као и претпоставке за стварање 

консензуса. Друштвени конфликти се даље посматрају кроз однос цивилног друштва и државе. 

Разматра се и однос економије и цивилнога друштва кроз позиције синдиката и мерење ефеката 

социјалног дијалога.  Критички се анализипа политичко-културна матрица и социјални капитал  

грађана, али улога и функција цивилног друштва у процесима демократузације. 

Исход предмета: Предмет има за циљ да полазницима омогући критички увид у узроке и непосредне 

поводе конфликата, као и механизме њихове регулације. На тај начин би се оспособили за конфликтни 

менаџмент, односно управљање конфликтима и посредовање у њима. Од студената се очекује и да се 

оспособе за разумевање сложеног односа цивилне и политичке сфере. Курс обезбеђује да студенти 

упознају нормативно-вредносну матрицу цивилнога друштва. Истовремено их  оспособљава  за  

практичан  ангажман у цивилном, непрофитном сектору 

Садржај предмета: 1)Појам, улога и функције конфликата; 2) Узроци и врсте друштвених конфликата; 

3) Системски конфликти – кризе, ратови и револуције;4) Процедуре и приступи регулација конфликата 

- преговарачки стилови и тактике;5) Цивилне и политичке стратегије – поља, актери и ресурси; 6) 

Институције и процес одлучивања; 7) Политичко лобирање и јавно заступање;8) Цивилно друштво и 

политика (конфликт, аутономија , партнерство); 9) Политичко вођство и стубови моћи;10. Социјални и 

политички капитал грађана11. Социјални дијалог и партиципативна демократија 12) Стратегије 

деловања синдиката – приватизација и транзиција; 13) Ненсилна акција и заблуде о ненасилној борби; 

14. Нови друштвени покрети и (глобализована) политичка агенда; 15. Цивилни и политички 

радикализам и екстремизам 

Литература: основна:Стојиљковић, Зоран (2011)  Србија у лавиринтима транзиције, Службени 

гласник, 2011; Cтојиљковић, Зоран (2013), Држава и корпуција, Чигоја штампа, Београд; Зоран 

Стојиљковић (2008) Конфликт и/или дијалог, СЛА, ФПН, Београд; Mitchell, Priut, Deutch, Moore (1996), 

Социјални конфликти: карактеристике и начин решавања, Група Мост – Центар за антиратну акцију;  

допунска: Чарлс, Тили (1997), Суочавање са друштвеном променом, Филип Вишњић, Београд; 

Zartman, William (2001), Preventive Negotiation: Avoiding Conflict Escalation, Rowman & Littlefield 

Publishing Inc; Срећко Михаиловић, Зоран Стојиљковић(ур.), Синдикати и политика, Службени гласник, 

Београд, 2012;  Стојиљковић, Зоран (2013), Прилог истраживању социјалног капиталау: Годишњак   

ФПН, бр. 4, Београд; 6. Zoran Stojiljković, (2012), Political  Capital and Identities of Serbian Citizens , u: US 

AND THEM: Symbolic Divisions in Western Balkan Societies, University of Belgrade, Institute for 

Philosophy and Social Theory;  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 

 

Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:1 

Методе извођења наставе: Предавања, радионице, анализа и израда упитника, тест знања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   



 


