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Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм:Докторске студије 

Назив предмета: Стратегија, одбрана и савремени ратови 

Наставник/наставници: Проф. др Вања Роквић, проф. др Зоран Јефтић, проф. др Мирослав 

Младеновић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Сазнајни циљеви предмета подразумевају анализу, усвајање чињеница о стратегијским студијама,   oдбрани 

и савременим ратовима, као и њихово перципирање у пракси међународних односа. Разумевање концепта 

одвраћања кроз његову нуклеарну димензију али и кроз развој ресурса за достизање офанзивно дефанзивног 

баланса.  Сагледавња значаја контроле наоружавања и разоружање посебно оружја за масовно уништавање, 

али и малог и лаког оружја у регионалним оквирима. Анализа утицаја револуције у војним пословима на 

стратегију и вођење савремених ратова, као и етичка питања употребе нових технологија у савременим 

ратовима. Разумевање савремених безбедносних ризика, као реалност модерног доба и њихов утицај на 

стратегијска промишљања, одбрану и употребу ресурса војске. Сагледавање места и улоге приватних војних 

компанија, кроз призму приватне војне индустрије и етичке последице њихове употребе у оружаним 

сукобима.  Анализа и разумевање одбрамбеног планирањг као стратегијске чињенице  и саставног елемента 

стратешких и одбрамбених студија.  

Процесни циљеви предмета подразумевају развој свести о: значају стратегијских и одбрамбених студија за 

разумевање савремених ратова, полазећи од теоријских одређења одвраћања, контроле наоружања, етичких  

дилема, савремених безбедносних ризика, приватних војних компанија и одбрамбеног планирања.  и 

развијање  одбрамбених и војних ресурса фокусираних на различитост организационих, политичких и 

концептуалних поступака цивилне и војне администрације, која се  креира спроводи за време мира или рата, 

било да се губи или добија.  

Општи  циљ предмета је да код студената створи претпоставке за усвајање и надоградњу постојећих теорија, 

критичко промишљање из области стратегије, одбране и савремених ратова; као  и могућност предикције и 

сагледавања будућег развоја ових дисциплина.   

Исход предмета  

Након реализоване наставе и усвојених знања, студенти докторских студија ће: бити у могућности да 

разумеју и примене савремене теорије о стратегијским студијама, одбрани и ратовима; развију академске 

алате  неопходне за критичку анализу актуелних безбедносних дешавања; бити способни да идентификују 

природу односа који се успостављају у стратегији, одбрани и савременим ратовима и њихову 

међузависност;бити спсобни да користе базе података из области безбедности; развити способност да 

препознају савремене стратегијске и одбрамбене проблеме у светлу нових асиментричних и нелинеарних   

безбедносних ризика; прихвате значај моралних и етичких аспеката предметне области; развити 

способности за препознавање  образаца стратешког понашања и  поимања значаја одбрамбеног планирања  у 

свим његовим сегментима.  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

У оквиру теоријске наставе студенти ће обрадити следеће теме: 

1. Стратегија и одбрана у савременом свету  

2. Савремени ратови  

3. Стратегија, технологија и политика одбране 
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4. Револуција у војним пословима 

5. Контрола наоружања и разоружање 

6. Нелинерни безбедносни ризици  

7.  Приватне војне компаније 

8. Одбрамбена индустрија у 21. веку  

Практична настава: Анализа база података из области безбедности и представљање података. Посета 

надлежним институцијама (Министарству одбране и Министарству спољних послова ) спровођење пракса у 

Институту за међународну привреду и политику и Институту за стратешке студије; самостални 

истраживачки рад . 

Литература  

Обавезна:  

Galbreath, D.J., Deni, J. R. (ed). (2018). Routledge Handbook of Defence Studies.London and New York: 

Routledge.  

Kaldor, M. (2005).  Novi ratovi– organizovano nasilje u globalizovanoj eri. Beograd: Beogradski  krug. 

Der Derian, J. (2009). Virtuous War: Mapping the military-industrial-media-entertainment network. New York: 

Routledge  

Ван Кревелд, М. (2010). Трансформација рата. Београд: ЈП Службени гласник и Факултет безбедности 

Henrik Breitenbauch, Andre Ken Jakobsson, Defence Planning as Strategic Fact, Routledge, 2020 

Coling S. Gray, Strategy and Defense Planing, Oxford University Press ,2016. 

Coling S. Gray, Perspectives on Strategy, Oxford University Press ,2016. 

Elinor C. Sloan, Modern Military Strategy, Routledge, 2017. 

Jiseph Soeters, Patricia M. Shields and Sebastian Rietjens, Routledge Handbook of Research Methods in Military 

Studies, Routledge, 2014 

Herbert Butterfield, History and Human Relations (London: Collins, 1951), Chapter 1: ‘The Tragic Element in 

Modern International Conflict’. 

Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics (New Jersey: Princeton University Press, 

1976), Chapter 3: ‘Deterrence, the Spiral Model, and Intentions of the Adversary 

Keir A. Lieber, ‘Grasping the Technological Peace: The Offense-Defense Balance and International Security’, 

International Security, vol.25, no.1, 2000. 

Key Text: Adam Liff & John Ikenberry, ‘Racing Toward Tragedy? China’s Rise, Military Competition in the Asia 

Pacific, and the Security Dilemma’, International Security, vol.39, no.2, 2014. 

Andrew Brown & Laura Arnold, ‘The Quirks of Nuclear Deterrence’, International Relations, vol.24, no.3, 2010. 

Neil Cooper, ‘Putting Disarmament Back in the Frame’, Review of International Studies, vol.32, no.2, 2006. 

Robert Holmes, On War and Morality (Princeton: Princeton UP, 1989), Chapter 3: ‘Reason of the State, Military 

Necessity, and Domestic Security’. 

Esser Visser & Isabelle Duyvesteyn, ‘The Irrelevance of the Security Dilemma for Civil Wars’, Civil Wars, vol.16, 

no.1, 2014. 

Anna Leander, ‘The Power to Construct International Security: On the Significance of Private Military Companies’, 
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Millennium, vol.33, no.3, 2005 

Изборна: 
 
Alistair Ian Johnson, ‘Thinking About Strategic Culture’, International Security, vo.19, no.4, 1995. 
 
Laurie Nathan, ‘Domestic Instability and Security Communities’, European Journal of International Relations, 
vol.12, no.2, 2006. 
 
Erik Gartzke & Jon R. Lindsay, ‘Weaving Tangled Webs: Offense, Defense, and Deception in Cyberspace’, 
Security Studies, vol.24, no.3, 2015. 
 
Robert Trager & Dessislava Zagorcheva, ‘Deterring Terrorism: It Can be Done’, International Security, vol.30, no.3, 
2006. 
Број часова  активне наставе 24 Теоријска настава: 6 Практична настава: 18 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе,  презентације, колоквијуми, израда семинарског рада, радионице. 

Други облици наставе: студијске посете, симулације догађаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 10 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


