План рада на наставном предмету
Назив предмета : Системи одбране

Шифра предмета

Статус
предмета

Семестар

Број кредита

Фонд
часова

НБ.2.14.

Обавезни

IV

5

45+15

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.

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
Исход изучавања
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.
Конфликти; Мировне мисије; Цивилно-војни односи;
Системи одбране развијених земаља; Системи одбране
земаља у окружењу; Одређење система одбране РС;
Садржај и структура
Управљање и руковођење системом одбране РС; Војска РС
предмета
као субјект система одбране; Демократска и цивилна
контрола.

ПРЕДАВАЊА
недеља
број часова
Појмовно одређење и елементи система одбране; утицај
4
I
нових безбедносних ризика и промене природе конфликата
на трансформацију система одбране.
Конфликти: трансформација од „старих“ ка „новим“
4
II
конфликтима
III
Родна димензија конфликата
4
IV
Мировне мисије и мирно решавање конфликата
4
Управљање и контрола системом одбране: цивилно-војни
4
V
односи
VI
Карактеристике система одбране САД и РФ
4
VII
Карактеристике система одбране НРК
4
Карактеристике система одбране Велике Британије и
4
VIII
Француске
IX
Карактеристике система одбране земаља у окружењу
4
Систем одбране РС: систем одбране као део система
4
X
националне безбедности Републике Србије
Систем одбране РС: управљање и руковођење системом
4
XI
одбране РС
XII
Нормативно-правни оквир система одбране РС
4
Субјекти система одбране: Војска РС (састав, структура,
4
XIII
мисије и задаци ВС)
Демократска и цивилна контрола: нормативни и
4
XIV
институционални оквир за демократску и цивилну контролу
XV
Ванпарламентарни механизми контроле
4

ВЕЖБЕ
недеља
Тематска јединица
број часова
Анализа нових безбедносних ризика и претњи
1
I
(асиметричне/хибридне претње) и њихов утицај на промену
природе ратовања и трансформацију оружаних снага.
II
Карактеристике“нових”конфликата
1
III
Анализа “нових” конликата
1
Резолуција 1325 и дискусија о родној димензији
1
IV
конфликата
Разлика између традиционалних и модерних мировних
1
V
мисија; анализа тренутне мировне мисије
VI
Анализа доктринарно-стратегијских докумената САД, РФ и
1

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

НРК
Анализа структуре и мисија оружаних снага САД, РФ и
НРК
Анализа доктринарно-стратегијских докумената Велике
Британије и Француске
Анализа структуре и мисија оружаних снагаВелике
Британије и Француске
Први колоквијум
Анализа доктринарно-стратегијских докумената Републике
Србије
Анализа структуре и мисија оружаних снага ВС: пример
Достигнућа и изазови у остваривању демократске и
цивилне контроле
Други колоквијум
Анализа целокупних наставних активности; саопштавање
бодова и потписивање индекса.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Предавања, вежбе, колоквијуми и семинарски радови.
Облици извођења наставе

Начин
оцењивања
предмету

на предиспитне обавезе: 60 поена (активност током
наставе10, колоквијуми 2X20, семинарски рад 10)
испит: до 40 поена
обавезна
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сарадницима на предмету
Консултације: четвртак од 13 до 15 часова

ОРИЈЕНТАЦИОНА ИСПИТНА ПИТАЊА
1.
Конфликти - основне компоненте, врсте и анализа конкретног/постојећег
конфликта
2.
Савремена схватања и карактеристике „нових“ конфилката
3.
Мировне мисије ОУН - појмовно одређење и врсте мировних мисија
4.
Традиционалне мировне мисије
5.
Пос-хладноратовске мировне мисије
6.
Основне разлике између традиционалних и пос-хладноратовских мировних
мисија
7.
Родна димензија конфликата и Резолуција 1325
8.
Стратегија националне безбедности САД
9.
Оружане снаге САД – структура, задаци и руковођење оружаним снагама
10.
Национална одбрамбена политика НР Кине
11.
Разноврсност примене и задатака оружаних снага НР Кине
12.
Оружане снаге НР Кине- структура и руковођење
13.
Стратегија националне безбедности РФ до 2020
14.
Оружане снаге РФ – структура и руковођење
15.
Национална безбедност Велике Британије
16.
Оружане снаге Велике Британије – структура, задаци и руковођење
17.
Национална безбедност Француске
18.
Оружане снаге Француске - структура, задаци и руковођење
19.
Цивилно-војни односи – појмовно одређење и теорије цивилно-војних
односа
20.
Демократска и цивилна контрола – појмовно одређење и разлике између
надзора, цивилне контроле и демократске контроле
21.
Врсте демокртаске контроле
22.
Принципи и предуслови за демократску контролу
23.
Међународне норме и стандарди за демократску контролу
24.
Систем националне безбедности РС – појмовно одређење, национални
интереси, изазови, ризици и претње безбедности РС
25.
Систем одбране РС – појмовно одређење, структура система одбране,
одбрамбени интереси, изазови, ризици и претње одбрани РС
26.
Политика одбране РС
27.
Управљање системом одбране – улоге надлежних државних органа
28.
Састав и структура ВС
29.
Мисије и задаци ВС
30.
Командовање и руковођење ВС – надлежности државних органа
31.
Припреме ВС
32.
Употреба ВС
33.
Компоненте војне моћи ВС
34.
Операције ВС
35.
Нормативно-правни оквир за демократску и цивилну контролу ВС
36.
Улога законодавне власти у демократској и цивилној контроли војске
37.
Улога извршне власти у демократској и цивилној контроли војске
38.
Улога судске власти у демократској и цивилној контроли војске

39.
Улога независних државних органа у демократској и цивилној контроли
војске
40.
Улога цивилног друштва у демократској и цивилној контроли војске

