
План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Мировне мисије и решавање конфликата 

 
 

Шифра предмета Статус 
предмета 

Семестар Број кредита 
Фонд 
часова 

НБ.4.38/4 
Изборни- 
стручно-

апликативи 
VIII 5 60 

 
 

Циљеви предмета 

 
Стицање знања о значају и потреби мировних мисија у 
циљу успостављања и одржавања 
мира и спречавања конфликата, као и условима који су 
довели до трансформације 
мировних мисија у пост-хладноратовском периоду. 

Исход изучавања 

Разумевање комплексности збивања у савременој 
међународној заједници и потреби 
успостављања мировних мисија. Познавање савремених 
аспеката мировних мисија, као и 
интереса Републике Србије да актиивно учествује у 
доприносу изградње и одржвања мира 
у свету. 

Садржај и структура 
предмета 

Теоријска настава: упознавање са теоријским одређењем 
мировних мисија, 
трансформацијом мировних мисија у периоду након 
Хладног рата, анализом постојећих 
мисија УН, успесима и неуспесима мировних мисија, 
ангажовањем ВС и других снага 
одбране у мировним мисијама. 
Практична настава: вежбе, семинарски радови / есеји, 
SWOT анализе – студије случаја. 
Стручна посета Центру за мировне операције. 

 
 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља  број часова 
I Решавање сукоба  3 

II 
Галтунгов модел сукоба, насиља и мира; Мапирање сукоба 
 

3 

III Историјски развој мировних операција 3 
IV Дефинисање и правни оквир мировних операција 3 
V Традиционалне мировне операције УН 3 
VI Савремене мировне операције УН 3 



VII Основ за трансформацију мировних операција УН 3 
VIII Савремени изазови мировних операција УН 3 
IX Родна димензија мировних операција 3 
X Мировне операције регионалних организација  3 

XI 
Допринос сталних чланица Савета безбедности мировним 
операцијама 

3 

XII 
Допринос других држава мировним операцијама; Војска 
Србије у мировним операцијама 

3 

XIII Економија мировних операција 3 
XIV Спровођење мировних оперција у асиметричном окружењу  3 

XV 
Будућност мировних операција 
 

3 

 
В Е Ж Б Е 
недеља Тематска јединица број часова 

I Галтунгова типологија насиља 1 
II Анализа база података о оружаним сукобима 1 
III Мапирање актуелног сукоба 1 
IV Мировне операције као инструмент решавања сукоба 1 

V 
Анализа нуеспелих мировних операција: пример Сомалије 
и Руанде 

1 

VI Брахимијев извештај  1 
VII Трансформација мировних операција  1 
VIII Савремни изазови мировних операција  1 
IX Родна перспектива мировних операција    1 
X Економија мировних операција 1 

XI 
Мировне оперције у асиметричном окружењу: пример 
Мали 

1 

XII  Анализа актуелних мировних операција  1 
XIII Писање Резолуције СБ УН 1 
XIV Колоквијум 1 

XV 
Анализа целокупних наставних активности; саопштавање 
бодова и потписивање индекса.  

1 

 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми, дискусије и 
семинарски радови/есеји.  

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе: 40 поена (активност током 
наставе и вежби 10, колоквијум 1X30) 
испит: до 60 поена 

Литература обавезна Милисављевић, Б. (2007). Нове мировне 



 
 

мисије Организације уједињених нација. 
Београд: Правни факултет и ЈП 
„Службени гласник. 
Galtung, J. (2009). Mirnim sredstvima do 
mira. Beograd: NVO Jugoistok XXI – 
Centar za Evro-balkansku saradnju, JP 
Službeni glasnik.  
Роквић, В. (2017). Системи одбране. 
Београд: Факултет безбедности.  

допунска Bellamy, A. at al. (2010). Understanding 
peacekeeping. Cambridge: Polity; 2 edition 
Дулић, Д. (2008). Мировне и 
хуманитарне операције. Беград: 
Факултет безбедности и ЈП „Службени 
гласник“. 
Ramsbotham, O., Woodhous, T., Miall, H. 
(2014). Contemporary conflict resolution : 
the prevention, management and 
transformation of deadly conflicts. Third 
Edition. Cambridge: Polity. 
 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Вања Роквић 
e-mail: vanjarokvic@fb.bg.ac.rs 
Консултације: четвртак од 12 до 14 часова 

 
 
ОРИЈЕНТАЦИОНА ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

1. Решавање сукоба 

2. Галтунгов модел сукоба, насиља и мира 

3. Мапирање сукоба 

4. Историјски развој мировних операција 

5. Дефинисање и правни оквир мировних операција 

6. Традиционалне мировне операције 

7. Операције наметања мира 

8. Операције подршке миру 

9. Операције изградње мира 

10. Оперерације ширег одржања мира 

11. Основ за трансформацију мировних операција 

12. Савремени изазови мировних операција 

13. Сарадња са регионалним организацијама као изазов мировним операцијама 

14. Приватне војне компаније као изазов мировним операцијама 

15. Заштита цивила као изазов мировним операцијама 

16. Одговорност за заштиту 



17. Полицијска послови као изазов мировним операцијама 

18. Родна димензија мировних операција 

19. Мировне операције регионалних организација 

20. Допринос сталних чланица Савета безбедности мировним операцијама 

21. Допринос других држава мировним операцијама 

22. Учешће Војске Србије у мировним операцијама  

23. Економија мировних оперцаија 

24. Спровођење мировних оперција у асиметричном окружењу  

25. Будућност мировних операција 


