
 

Студијски програм/студијски програми:  ОА Међународне студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Анализа сукоба 
Наставник (Презиме, средње слово, име):  Накарада П.Радмила,  Џуверовић Б. Немања 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно положен испит из Студија мира 
Циљ предмета 
Предмет Анализа сукоба, обухвата приказивање узрока, предисторије, актера и ширег (међународног) контекста  једног 
броја карактеристичних сукоба на различитим тачкама света. Анализа се пре свега односи на унутрашње и међудржавне 
сукобе, и бави се оним примерима који својим карактеристикама, дужином трајања и евентуалним расплетом носе 
општије теоријске и практичне поуке. Узорак обухвата сукобе на свим континентима што омогућава засновано 
указивање на структурне сличности и тешкоће решавања.   
Циљ предмета је да се анализом сукоба пружи дубља спознаје о природи конфликата у савременим друштвима и 
могућим стратегијама њиховог решавања. Саставни део тога је развијање критичког мишљења и способности 
објективне, уравнотежене анализе сукоба, унутрашњих и спољних околности, њихових актера, као и процене домашаја 
праксе њиховог спречавања и ненасилног решавања. 
Исход предмета  
Након упознавања са обимном грађом која се односи на конкретне сукобе (окончане или у току) студенти се 
оспособљавају за објективну анализу сложених узрока сукоба, уравнотежен однос према локалним и глобалним 
актерима, за разумевање општијих поука локалних сукоба, сагледавање потенцијланих нових жаришта сукоба, као и за 
практично ангажовање у прилог миру. То значи да они јачају и своје креативне способности трагања за повољнијим 
решавањем сукоба, препознавања процеса, структура, актера мира, као и повезаност мира са правдом и развојем.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Анализа сукоба; 2. Мапирање савремених оружаних сукоба; 3. Блиски исток и сукоби дугог трајања: Израелско-
палестински сукоб; 4. Анализа сукоби у Африци (1) – опште карактеристике и последице; 5. Анализа сукоби у Африци 
(2) – Судан и Нигерија; 6. Анализа сукоба у Јужној и Југоисточној Азији (1) – фактори сукоба и општије поуке; 7. 
Анализа сукоба у Јужној и Југоисточној Азији (2) – Кина пред унутрашњим и спољним изазовима и Индијско – 
пакистански сукоб; 8. Анализа сукоба у Латинској Америци (1) – узроци и актери дуготрајних сукоба;  9. Анализа сукоба 
у Латинској Америци (2) – Колумбија и Никарагва; 10. Анализа сукоба на простору бившег Совјетског Савеза –  
заједничке одлике и поуке; 11. Анализа сукоба на простору бивше СФРЈ – поуке и пропуштене шансе; 12. Релевантност 
искуства Швајцарске, Јужне Африке, Северне Ирске и Оландских острва за успешно решавање сукоба 
Литература  
а) основна 
1. Накарада, Р., 2013. Уџбеник из предмета Студије мира. Београд: Факултет политичких наука (у припреми); 2. 
Ramsbotham, O., Woodhouse, T. and Miall, H., 2011. Contemporary Conflict Resolution - The prevention, management, and 
transformation of deadly conflicts. Cambridge: Polity Press (pp. 63-93); 3. Из читанке: Мировне студије, избор текстова: 
Valery Tishkov, Political Antropology of the Chechen War; David Whitakker: El Salvador, Conflict transformed; Afghanistan, 
Descent into turmoil; Israel and the Palestinians, A conflict between two rights; Dominic, Lieven and John McGarry, Ethnic 
conflict in the Soviet Union and its successor states, u: J. McGarry, B. O 'Leary, 2003. The Politics of Ethnic Conflict 
Regulations. London: Routledge; 4. Накарада, Р., 2008. Распад Југославије: проблеми тумачења и суочавања. Београд: 
Службени гласник (str.105-120); 5. Тепшић, Г. и Џуверовић, Н., 2011. Теориjа решавања сукова - основни концепти и 
парадигме. Годишњак ФПН, V (6), стр. 361-381; 6. Џуверовић, Н., 2009.  Улога САД у друштвеним и политичким 
процесима у Латинскоj Америци током XX века. Годишњак ФПН, III (3), стр. 479-497. 
б) допунска 
1. Палигорић, Љ., 2003. Историjа Латинске Америке. Београд: ИМПП; 2. Bereketeab, R., 2013. The Horn of Africa, Intra-
state and inter state conflicts and security. London: Pluto Press; 3. Collier, P. and Sambanis N. (eds), 2005. Understanding Civil 
War: Evidence and Analysis, vol.1 (Africa) & 2 (Europe, Central Asia and Other Regions) Washington: The World Bank.  
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 

3 
Вежбе: 

 
Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: радионице мапирања сукоба, панел дискусије, излагање самих студената. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и 50 ..........  


