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Циљеви предмета 

 
Циљ предмета је проширење и продубљење стечених знања 
из области безбедности са акцентом на систем одбране који 
се посматра као део система националне безбедности, као и 
на упознавању са динамиком, структуром и начином 
функционисања система одбране Републике Србије и 
других земаља. Имајући у виду нове безбедносне ризике и 
претње који су утицали на измену природе конфликта, а 
самим тим и структуру, организацију и мисије оружаних 
снага, предмет треба да оспособи студенте за самостално 
уочавање кључних карактеристика система одбране и 
његових кључних компоненти, за препознавање промена у 
њиховој структури, као и интеракцију са ближим и даљим 
окружењем.  
 

Исход изучавања 

Кроз усвајање градива, студенти стичу следећа знања и 
способности: анализу савременог безбедносног окружења и 
утицај нових тзв. асиметричних претњи на природу 
ратовања, организацију и функционисање система одбране 
(превасходно оружаних снага) као и могућност мирног 
решавања конфликата кроз учешће оружаних снага у 
мировним мисијама; сагледавање положаја система одбране 
у оквиру система националне безбедности; упоређивање 
система одбране других држава са системом одбране 
Републике Србије и препознавање кључних разлика између 
њих; анализирање динамике развоја система одбране 
Републике Србије и других земаља.  

Садржај и структура 
предмета 

Савремени оружани сукоби; Војни трошкови и наоружање; 
Решавање сукоба; Мировне операције; Индивидуални 
приступ у организовању и функционисању система одбране; 
Интегративни приступ у организовању и функционисању 
система одбране; Систем одбране Републике Србије. 
 

 
 
 



 
 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља  број часова 

I 
Појмовно одређење и елементи система одбране; утицај 
нових безбедносних ризика и промене природе конфликата 
на трансформацију система одбране. 

3 

II 
Савремени оружани сукоби: дефинисање, класификација и 
трендови савремених оружаних сукоба 

3 

III 
Савремени оружани сукоби: савремено схватање оружаних 
сукоба 

3 

IV 
Савремени оружани сукоби: родна димензија оружаних 
сукоба 

3 

V 
Војни трошкови и наоружање као покретачи оружаних 
сукоба  

3 

VI Решавање сукоба и мировне операције 3 
VII Трансформација и савремени изазови мировних операција  

VIII 
Индивидуални приступ у организовању и функционисању 
система одбране: САД, Руска Федерација и НРК 

3 

IX 
Карактеристике система одбране Велике Британије и 
Француске  

3 

X 
Индивидуални приступ у организовању и функционисању 
система одбране: Велика Британија и Француска 

3 

XI 
Интегративни приступ у организовању и функционисању 
система одбране: НАТО и ОУКБ  

3 

XII 
Систем одбране Републике Србије: функционална 
компонента 

3 

XIII 
Систем одбране Републике Србије: институционална 
компонента 

3 

XIV 
Субјекти система одбране: Војска РС (састав, структура, 
мисије и задаци ВС)  

3 

XV 
Демократска и цивилна контрола: нормативни и 
институционални оквир за демократску и цивилну контролу  

3 

 
 
В Е Ж Б Е 
недеља Тематска јединица број часова 

I 

Анализа нових безбедносних ризика и претњи 
(асиметричне/хибридне претње) и њихов утицај на промену 
природе ратовања и трансформацију оружаних снага.  

1 

II Карактеристике и анализа“нових”ратова 1 

III 
Резолуција 1325 и дискусија о родној димензији 
конфликата 

1 

IV 
Анлаиза утицаја војних трошкова и трговине оружјем на 
оружане сукобе 

1 



V 
Разлика између традиционалних и модерних мировних 
мисија; анализа тренутних мировних мисија 

1 

VI Колоквијум  1 
VII Анализа доктринарно-стратегијских докумената САД и РФ  1 
VIII Анализа структуре и мисија оружаних снага НРК 1 

IX 
Анализа доктринарно-стратегијских докумената Велике 
Британије и Француске  

 1 

X Анализа система колективне одбране  1 
XI НАТО и ОУКБ 1 

XII 
Анализа доктринарно-стратегијских докумената Републике 
Србије  

1 

XIII Анализа структуре и мисија оружаних снага ВС: примери 1 

XIV 
Достигнућа и изазови у остваривању демократске и 
цивилне контроле 

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: 30 поена (активност током 
наставе и вежби 10, колоквијум 1X20), испит: до 70 
поена 
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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. Појмовно одређење и врсте сукоба, оружаног сукоба и рата 

2. Одређење сукоба и рата према Упсала Програму истраживања сукоба 

3. Одређење сукоба и рата према пројекту Корелати рата 

4. Рат у метафоричком смислу – пример  

5. Главни трендови промена, учесталости, размера и интензитета оружаних 

сукоба 

6. „Нови ратови“ 

7. Виртуелни ратови 

8. Тумачење узрока унутардржавних оружаних сукоба - теорија „похлепе 

наспрам ускраћености“ 

9. Због чега се Клаузевицево виђење рата сматра застарелим? 

10. Родно засновано насиље у оружаним сукобима 

11. Заштита жена у оружаним сукобима – Жене, мир и безбедност 

12. Боркиње и војникиње 

13. Зашто се сматра да су студије рата родно слепе? 

14. Војни трошкови и трка у наоружању  

15. Међузависност трговине оружјем и оружаних сукоба 

16. Контрола наоружања  

17. Ембарго на оружје 

18. Решавање сукоба 

19. Галтунгов модел сукоба, насиља и мира 

20. Решавање сукоба – модел пешчаног сата – применити на актуелном сукобу 

21. Дефинисање и правни оквир мировних операција  

22. Историјски развој мировних операција 

23. Врсте мировних операција 

24. Основ за трансформацију мировних операција 

25. Сарадња са регионалним организацијама као изазов мировним операцијама 



26. Приватне војне компаније као изазов мировним операцијама 

27. Заштита цивила као изазов мировним операцијама 

28. Полицијски послови као изазов мировним операцијама 

29. Родна перспектива мировних операција 

30. Индивидуални приступ у организовању и функционисању системa одбране 

31. Национални интереси и претње националној безбедности САД 

32. Оружане снаге САД 

33. Руковођење системом одбране САД 

34. Национални интереси и претње националној безбедности Русије 

35. Оружане снаге Руске Федерације 

36. Родна димензија оружаних снага Руске Федерације 

37. Руковођење системом одбране Руске Федерације 

38. Национални интереси и претње националној безбедности НРК 

39. Оружане снаге НРК 

40. Родна димензија оружаних снага НРК 

41. Руковођење системом одбране НРК 

42. Национални интереси и претње безбедности Француске 

43. Оружане снаге Француске 

44. Родна димензија оружаних снага Француске 

45. Руковођење системом одбране Француске 

46. Национални интереси и претње безбедности Велике Британије 

47. Оружане снаге Велике Британије 

48. Родна димензија оружаних снага Велике Британије 

49. Руковођење системом одбране Велике Британије 

50. Интегративни приступ у организовању и функционисању система одбране 

51. Северноатлантски савез – НАТО 

52. Организација Уговора о колективној безбедности – ОУКБ 

53. Национални и одбрамбени интереси и претње националној безбедности и 

одбрани Републике Србије 

54. Функционална компонента система одбране Републике Србије 

55. Институционална компонента система одбране Републике Србије 



56. Улога Народне скупштине у области одбране 

57. Улога председника Републике Србије у области одбране 

58. Улога Владе у области одбране 

59. Организација и улога Министарства одбране у области одбране 

60. Финансирање система одбране Републике Србије 

61. Мисије и задаци Војске Србије 

62. Организација и састав Војске Србије  

63. Родна димензија Војске Србије  

64. Руковођење и командовање Војском Србије 

65. Демократска и цивилна контрола Војске Србије 

 


