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Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Цивилно-војни односи   

Наставник: др Зоран Јефтић, ванредни професор 

Статус предмета: обавезни / научно-стручни (НС) 

ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је да се студенти упознају са местом и улогом војске у политичком систему и односима 

у које војска ступа са цивилним институцијама државе и друштва. Поред тога, посебан циљ предмета је да се 

студенти упознају са моделима који се у савременим демократијама примењују ради цивилне и демократске 

контроле оружаних снага и моделима доброг управљања системом одбране, са посебним освртом на 

Републику Србију.  Уједно циљ предмета је развијање теоријске основе цивилно-војних односа, али и 

способности критичног мишљења према постојећим теоријама  и могућност сагледавања  будућег развоја 

стратегије.   

Исход предмета  

Након реализоване наставе студенти ће бити у могућности  да објасне место и улогу војске у политичком 

систему и односе у које војска ступа са цивилним институцијама државе и друштва Усвојиће теоријска знања  

о моделима који се у савременим демократијама примењују ради цивилне и демократске контроле оружаних 

снага и моделима доброг управљања системом одбране. Студенти ће у потпуности овладати моделом 

цивилно-војних односа, демократском контролом и начином управљања системом одбране Републике Србије. 

Студенти ће развити способност да препознају савремене проблеме цивилно-војних односа и развију 

теоријску основу и способности за препознавање образаца за перципирање будућег развоја цивилно-војних 

односа. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру теоријске наставе студенти ће обрадити следеће теме: Појам цивилно-војних односа; настанак  и 

порекло цивилно-војних односа; теорије о улози војске у друштву; појам цивилне и демократске контроле 

војске; парламентарна контрола војске; буџетска контрола војске; управна контрола војске; судска контрола 

војске; војска и медији; цивилно друштво и војска. Оптимизација управљања системом одбране; Цивилно-

војни односи Републике Србије..  

 

Практична настава 

Посета Народној скупштини републике Србије; посета Министарству одбране и Генералштабу; симулација 

седнице Одбора за одбрану и безбедност Народне Скупштине; симулација предлагања војног буџета, дебате 

о различитим тема из предметне области  

Литература  

Обавезна:  

Јефтић, Роквић, Младеновић, (2014) Основе цивилно-војних односа, Факултет безбедности  

Хантингтон, С., (2004),  Војник и држава, Центар за студије Југоисточне Европе, Београд, Факултет 

политичкх наука Универзитета у Београду,Дипломатска академија МСП, Београд 

 

Допунска: 

Jeftić, Z.,  Đorđević I, (2018). „The Significance of Huntington s Strategic Thought in the Development of Civil-

Military Relations”. Asymmetry and strategy  - thematic collection of articles. Ministry of Defence of the Republic 

of Serbia University of Defence Strategic Research Institute & National Defence School, 571-587 

Rokvić, V. Jeftić, Z. ( 2015 ).  The Serbian Armed Forces as the Postmodern Military. Serbian Political Thought. 

1/2015. 71-91 

Број часова  активне наставе: 3/45 Теоријска настава: 2/30 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 
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активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 60 

Колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   

 




