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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ТЕОРИЈА МИРА 

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 8-5 Обавезни VIII 6 

Наставник/ -ци др Срђан Перишић, доцент 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 63 42  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
105h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 180h 

Исходи учења 

Изучавње основних теоријских поставки о Студијама мира, истраживање главних опасности по мир, 
тражење начина за његово очување и јачање. Овакав увид је могућ само кроз интердисциплинарни 
приступ питањима као што су међународни поредак и систем, главни актери, питања моћи у 
међународној политици, историја односа између великих сила.  Тиме се стичу знања и способности 
за рјешавање међународних конфликта, а искуство рата указује на опасност насилног остваривања 
политичких циљева. Разумијевање других, тражење компромиса и дијалог су основ процеса 
трагања за миром који, и поред сталне опасности од рата, остаје циљ којем се у политици мора 
тежити. 

Условљеност 
Положен испит из: 
Међународни односи. 

Наставне методе Предавања, вежбе, семинарски рад, групни рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 
 

1. Историјски корени и развој дисциплине; предмет, карактеристике и основни појмови;  

2. Развој дисциплине студија мира – промена фокуса у истраживању мира током 20. Века;  

3. Пионири мировног истраживања –Рајт, Ричардсон, Сорокин, Болдинг, Азар и Галтунг;  

4. Теоријски приступи феномену рата и осврт на различите врсте ратова;  

5. Крај хладног рата и нови интервенционоизам као изазов миру (случајеви Заливског рата и 

Авганистана);  

6. Хуманитарне интервенције – инструмент рата/мира (примери Сомалије, Косова и Метохије и 

Либије);  

7. Спречавање, решавање и трансформација сукоба;  

8. Мир и ненасиље: учења Махатме Гандија и Мартина Лутера Кинга;  

9. Мировни актери (1): мировни покрети;  

10. Мировни актери (2): ОУН и ОЕБС;  

11. Мировни актери (3): ЕУ као мировни пројекат;  

12. Мир на један дан: дискусија о важности и доприносу дициплине студија мира 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годи

на 
Странице (од-до) 

Галтунг, Ј. 
Мирним средствима до мира -  Мир, сукоб и развој 
цивилизација. Београд: Службени гласник и 
Југоисток. 

2009.  

Кант, И. 
Вечити мир. Београд: Гутенбергова галаксија. 

1995.  

                                                
 



(1995). 
Како разумевати међународне сукобе. Београд: 
Стубови културе. 

2006.  

Мировне студије, избор текстова: Девид П. Бараш, Значење мира (20 стр); Дејвид Хелд, Рат и милитаризам (11); Бутрос 
Б. Гали, Агенда за мир (57); Едварад Азар, Дуготрајни међународни конфликти (10); Тијана Мировић, Борци ненасиља: 
Махатма Ганди и Мартин Лутер Кинг јр.(23) Атле Сомерфелд, Нема пречице до помирења (14); 2. Имануел Кант (1995) 
Вечни мир, Гутенбергова галаксија, Београд (25); 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годи

на 
Странице (од-до) 

Ramsbotham, O., Woodhouse, 
T. And Miall, H., 

Contemporary Conflict Resolution. Cambdridge: Polity 
(pp. 35-63, 147-245); 

2011.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. Присуство предавањима/ вјежбама   

нпр. Позитивно оцјењен сем. Рад/ пројекат/ есеј   

нпр. Студија случаја – групни рад   

нпр. Тест/ колоквијум 20x2 40% 

нпр. Рад у лабораторији/ лаб. Вјежбе    
нпр. Практични рад   

Завршни испит 

нпр. Завршни испит (писани и усмени део) 60 60% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

http://www.ffuis.edu.ba/

