
Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Системи одбране 

Наставник/наставници: др. Вања Роквић, ванредни професор 

Статус предмета: Обевезан/ теоријско-методолошки (ТМ) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају и усвоје знања из области студија одбране, са акцентом на системе 

одбране. Студенти ће се упознати са трендовима савремених оружаних сукоба и карактеристикама нових 

ратова; оспособити се за самосталну анализу утицаја промена у безбедносном окружењу на организацију и 

функционисање система одбране; разумети однос војних трошкова и наоружања са сукобима; упознати се са 

трансформацијом војних савеза у периоду након Хладног рата; као и са динамиком, организацијом и начином 

функционисања система одбране Републике Србије и других држава.  

Исход предмета  

Кроз усвајање градива, студенти ће моћи да анализирају савремено безбедносно окружење и утицај нових тзв. 

асиметричних претњи на природу ратовања, организацију и функционисање система одбране (превасходно 

оружаних снага). Студенти ће моћи да објасне однос војних трошкова и наоружања са сукобима и да укажу 

на значај контроле наоружања уз навођење конкретних примера. Студенти ће моћи да објасне и критички 

разматрају трансформацију војних савеза након Хладног рата, и објасне разлог зашто се Р Србија определила 

за концепт војне неутралности. Моћи ће да упореде различите системе одбране и да у односу на њихов 

политички систем и положај државе у међународној заједници наведу кључне карактеристике њихових 

система. Студенти ће моћи да објасне организацију и функционисање система одбране Р Србије и наведу 

факторе који су утицали на његову реформу.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са карактеристикама, трендовима и тенденцијама, као и родном димензијом савремених 

оружаних сукоба; упознавање са везом војних трошкова и наоружања са оружаним сукобима; начином 

решавања сукоба и карактеристикама мировних операција;  упознавање са индивидуалним и интегративним 

приступом у организовању и функционисању система одбране; као и организацијом и функционисањем 

систем одбране Републике Србије. 

Практична настава 

У практичном делу наставе  студенти имају прилику да стечена знања примене на конкретним примерима из 

праксе.; да разматрају одређене студије случаја и анализирају релевантна стратешко-доктринарна 

документа; дискутују о темама из области система одбране; представљају своје радове. 

Литература  

Обавезна: Роквић, В. (2017). Системи одбране. Београд: Факултет безбедности. 

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

Routledge.  

Број часова  активне наставе:3/45  Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум, дискусије и семинарски радови/есеји. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

30 Завршни испит  
Поена 

70 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 



Колоквијум-и 20   

Семинарски радови/есеји/дискусије 
10 

  

 




