
8 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 3 0 0 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 40

20

20

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти ће након одслушаног курса бити у стању да утврде основне услове у вођењу и употреби

ратне вештине при реализацији послова и задатака из области безбедности. Студенти ће бити

оспособљени за критичку анализу развоја оружане борбе кроз историју као и савремене начине

употребе војске у рату.

Практична настава: Вежбе - Студије случаја, дискусије, примери из праксе и окружења, семинарски

радови.

Овладавање теоријским основама физиономије савремених оружаних сукоба, са тежиштем на

анализама могућности њиховог настајања. Упознавање са стратегијама великих сила, војних савеза,

суседних земаља и недржавних актера. 

Садржај предмета

Теоријска настава

Ратна вештина кроз историју, Стратегије великих сила, војних савеза, суседних земаља и недржавних

актера; Рат, оружана борба, ратна вештина; Однос ратне вештине и науке одбране; Војска,

организација и употреба кроз историју; Историјски развој ратне вештине; Тип, орагнизација и

руковођење војском; Припрема војске за оружану борбу, Употреба војске и Стратегија одбране

Србије.

fon Klauzevic, K. (1951) O ratu. Beograd: Vojno delo

Спецификација предмета за књигу предмета

На предавањима обрадити битне садржаје методских јединица уз обавезне примере, с обзиром на

методолошку природу предмета. Вежбе реализовати након завршених предавања, индивидуалним

радом студената. Студентима давати припремљене задатке које ће на основу предавања и

литературе самостално решити. У току вежби студенте оспособити за самостално и практично

обављају рачуноводствено-финансијске послове.

Литература

Шарановић Ј. и др. Историја ратен вештине, ВИЗ, Београд, 2000.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ђурић Д., Ђукић С., Историјско компаративна анализа Колубарске битке, Војна академија, Београд, 

2014. године

Одбрана

/

/

нема

Зорић М. Мирјана, Барџић Д. Жикица Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Крстић Д. Далибор

Мастер академске студије

Стратегија ратне вештине

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


