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Студијски програм: Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Стратешке студије 

Наставник/наставници: др Зоран Јефтић, ванредни професор; др Владимир Ајзенхамер, доцент; мс Михајло 

Копања, сарадник у настави 

Статус предмета: изборни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Сазнајни циљеви предмета подразумевају упознавање студената са: теоријом и праксом стратегије, као вида 

војно-политичке артикулације расположивих ресурса са задатим циљевима; историјским развојем стратегије 

и стратешког мишљења, од зачетака, преко новековног преображаја, па све до савремених трендова и 

теоретичара; практичним аспектима стратегијског и одбрамбеног планирања; развојем модерног ратоводства; 

утицајем технологије на савремено вођење рата. 

Процесни циљеви предмета подразумевају развој: свести о значају стратегијске културе; способности 

препознавања узрока рата и услова мира; вештине сагледавања односа и утицаја политике, међународних 

односа и безбедносних студија на стратегију; умеће препознавања савремених проблема стратешких студија 

у контексту савремених безбедносних изазова; праксе формулисања, израде и имплементације стратегија, 

стратешких планова и доктрина. 

Јединствени циљ предмета је да код студената створи претпоставке за усвајање и надоградњу постојећих 

теорија; предуслове за критичко промишљање постојећег фонда знања из области стратегије и стратешких 

студија; као и могућност сагледавања будућег развоја ове дисциплине. 

Исход предмета 

Након реализоване наставе студенти ће: бити у могућности да објасне праксу историјског развоја 

стратегије и стратешке мисли; усвојити теоријска знања о стратегијским теоријама и стратегијској култури, 

неопходна за њихову критичку анализу; бити способни да идентификују узроке рата и услова мира, као и 

елементе развоја модерног ратоводства; бити у могућности да што потпуније позиционирају стратегију у 

оквирима интеракције политике, међународних односа и безбедносних студија; бити упознати са основама 

утицаја технологије на ратоводство и стећи знања о стратегијском и одбрамбеном планирању; развити 

способност да препознају савремене проблеме стратешких студија у контексту савремених безбедносних 

изазова; надоградити теоријске основе и унапредити способност за препознавање стратешких образаца. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: У оквиру теоријске наставе студенти ће обрадити следеће теме: Историја примене 

стратегије од антике до Наполеона, развој модерног ратоводства, основне стратегијске теорије, узрок ратова 

и достизање мира, основни елементи стратегијске културе, политика и употреба војске, технологија и 

ратоводство, стратегија и одбрамбено планирање, друго нуклеарно доба, конвенционална моћ и савремено 

ратовање, геополитика простор и стратегија, савремени безбедносни изазови, критика осврт на стратешке 

студије, нове агенде за безбедност и стратегију и будући развој стратешких студија. 

Практична настава: Посета Министарству одбране, Сектору за политику одбране и Управи за стратешко 

планирање. Дебате на тему развоја стратешких и одбрамбени документа. Пракса у Институту за стратешке 

студије. 
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Број часова активне наставе 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

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

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 30 

практична настава 5 усмени испт 10 

Колоквијум-и 40   

семинар-и 10 ..........  




