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АНАЛИЗА СУКОБА 2020/21 

 

Структура оцене 

 

Предиспитне активности (40 бодова) Предиспитне активности обухватају 

писање есеја који подразумева примену 

задатог аналитичког оквира на изабрани 

сукоб. Предаја есеја је услов за излазак 

на испит. 

Писани испит (60 бодова) На испиту се извлаче три питања са списка 

испитних питања. Студенти бирају једно 

од три питања и пишу одговор на њега. 

 

Упутство за есеј 

 

Есеј би требало да обухвати анализу једног од понуђених сукоба и замишљен је као 

заједнички рад. Пишу га најмање двоје, а највише троје студената. 

Задатак: изабрати једну од понуђених држава, истражити који сукоби су се у њој 

одвијали током друге половине XX и током XXI века, анализирати и изложити један 

или више сукоба у складу са следећим аналитичким оквиром: 

 

 Увод: кратак опис историје сукоба, услова који су до њега довели и опис 

структуре рада 

 Први део: детаљнији историјски приказ сукоба и класификација сукоба 

o Ко су главни актери сукоба и кога они представљају? 

o Ко су лидери страна у сукобу? Који су њихови циљеви? Какву политику 

воде? Коју идеологију заступају?  

o Какви су односи међу актерима сукоба? 

o Које су кључне осе сукоба, око чега се актери сукобљавају? 

o Класификација сукоба (етнички, сецесионистички, грађански рат...). 

 Други део: ниво државе  

o Како сукоб утиче на државу (или државе) у којој се одвија?  

o Постоје ли институције кроз које сукобљене стране комуницирају?  
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o Да ли сукобљене стране оспоравају саму државу? 

 Трећи део: регионални ниво 

o Како сукоб утиче на регион у коме се одвија?  

o Каква је улога суседних држава, да ли учествују у сукобу и на који 

начин? 

 Четврти део: глобални ниво 

o Постоји ли заинтересованост глобалних актера за сукоб?  

o Који интерес имају у самом сукобу? 

o Да ли учествују у сукобу и на који начин? 

 Закључна разматрања: мировне иницијативе и решавање сукоба 

o Које мировне иницијативе су се јавиле у сукобу? Које су актуелне, а које 

не? 

o Ако је сукоб решен, како је до решења дошло и какве су последице тог 

решења по државне, регионалне и међународне односе? 

o Ако сукоб није решен, зашто до решења није дошло и какве су последице 

нерешавања по државне, регионалне и међународне односе? 

 

Понуђене државе: 

 

1. Албанија 

2. Алжир 

3. Босна и Херцеговина 

(после 1995. године) 

4. Венецуела 

5. Вијетнам 

6. ДНР Кореја/ Република 

Кореја 

7. Египат 

8. Источни Тимор 

9. Јемен 

10. Јужноафричка Република 

11. Камбоџа 

12. Канада  

13. Кипар 

14. Конго 

15. Куба 

16. Либерија 

17. Либија 

18. Македонија 

19. Малезија 

20. Мали 

21. Мароко 

22. Мијанмар 

23. Молдавија 

24. Непал 

25. Обала Слоноваче 

26. Сирија 

27. Сједињене Америчке 

Државе 
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28. Србија/АП Косово 

29. Тајланд 

30. Турска 

31. Украјина 

32. Француска 

33. Централноафричка 

Република 

34. Чад 

35. Шпанија 

36. Шри Ланка 

 

Услови: 

 3000–3500 речи (без литературе);  

 насловна страница: назив факултета, назив предмета, наслов (назив 

сукоба), име и презиме студента и бр. индекса;  

 величина странице: A4; маргине: Normal; фонт: Times New Roman; 

величина: 12; проред: 1.5; поравнање текста: Justify; користити чикашки 

стил навођења литературе: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_ 

citationguide/citation-guide-2.html; 

 текст анализе сукоба, у Word (doc) формату, послати на адресу 

milos.vukelic@fpn.bg.ac.rs до 30. НОВЕМБРА; 

 назив фајла формирати на следећи начин: презиме и име првог аутора, 

наслов (пример: Петровић Петар, Корејски рат). 

 

 

 

 

 


