
 

Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив и шифра предмета: Систем цивилне одбране 

Наставници: др Владимир Р. Јаковљевић, редовни професор; мс Милош Томић, сарадник у настави 

Статус предмета: обавезни / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:- 

Циљ изучавања наставних садржаја из  предмета Систем цивилне одбране огледа се у усвајању знања о 

актуелним и могућим моделима одбрамбеног организовања цивилних структура државе и друштва у циљу 

успешног функционисања државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне 

самоуправе, привредних друштава и других правних лица, заштите и спасавања и обезбеђења услова за 

живот и рад грађана и задовољења потреба снага одбране у ванредном и ратном стању.  Практични циљ  

усмерен  је на стицање општих и стручних знања о функционалном и институционалном начину 

организовања Система цивилне одбране Републике Србије, његовој структури и методологији управљања 

истим у миру и ванредном стању укључујући и сам рат. 

Исход предмета:   
Након успешног завршетка курса студенти ће бити способни да:  процењују, планирају, организују, 

спроводе и контролишу припреме   државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне 

самоуправе, привредних друштава и других правних лица и грађана за одбрану  у условима ванредног 

стања и рата.  Такође, студенти ће бити способни да организују и спроводе обуку  субјеката система 

цивилне одбране  са тежиштем на обуку грађана за потребе одбране земље. Студенти ће бити 

оспособљени и за рад на пословима организацијско мобилизацијаких припрема са тежиштем на послове 

припреме и извршења мобилизације свих субјеката система цивилне одбране. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Цивилна одбрана - појмовно одређење; развој, мисија, циљеви, задаци, структура, организација, 

управљање и систематизација савремених система цивилне одбране; систем цивилне одбране Србије; 

појам, циљеви, функције, задаци,  организација и структура система цивилне одбране у Р.Србији;  

методологија управљања, планирања и припремања система цивилне одбране; обучавање и 

оспособљавање у систему цивилне одбране и правци даљег развоја система цивилне одбране код нас и у 

свету. 

Практична настава  

Анализа конкретних организационих решења савремених система цивилне одбране у појединим земљама 

савременог света; увежбавање израде појединих планских докумената који чине план одбране земље.  

Литература:  

1. Јаковљевић,В., (2006), Систем цивилне одбране, ФЦО, Београд. 

2. Гачић,Ј., (2008) Цивилно планирање за ванредне ситуације, Службени гласник Р.Србије, Београд ..  

Број часова  активне наставе: 

3/45 

Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе:Предавања, вежбе, консултације, стручне посете и пракса. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Поена 

 
Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 5 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 45 

Колоквијуми 2×20   

Семинари    

Укупно: 55  45 

100 




