Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Одбрана
Изборно подручје (модул)
нема
Врста и ниво студија
Мастер академске студије
Назив предмета
Стратегије националне одбране
Наставник (за предавања)
Барџић Д. Жикица,
Наставник/сарадник (за вежбе)
Крстић Д. Далибор
Наставник/сарадник (за ДОН)
/
Број ЕСПБ
8 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
/
Стицање знања и теоријско-методолошких основа за тумачење савремених безбедносних појава и
процеса и разумевања стратегијске стварности, ради доприноса у решавању стратегијских проблема
безбедности и одбране на руководећим и управљачким пословима за које се студенти припремају
Циљ
овим матер студијама.
предмета
Стицање знања о теоријским основама безбедности и стратегије као научне дисциплине, развоју
војне мисли и развоју доктринарних модела стратегије. Овладавање формом и логиком стратешког
Исход
промишљања у анализи и решавању стратегијских проблема.
предмета
Садржај предмета
Теоријска настава
Историјски развој стратегије великих сила, војних савеза, суседних земаља и недржавних актера;
Управљање кризама и постконфликтна реконструкција; Безбедносне снаге војних савеза, сила и
суседа; Развој цивилно – безбедносних односа; Планирање у државној управи; Систем ОНО и ДСЗ
СФРЈ и савремени безбедносни односи; Стратегија националне безбедности Србије; Стратегија
Теоријска
одбране Србије; Организација система безбедности Србије и Цивилна заштита.
настава
Практична
настава
(вежбе,
Практична настава:Вежбе. Студије случаја, дискусије, примери из праксе и окружења, семинарски
ДОН,
радови
студијски
истраживачки рад)
Литература
Димитријевић, В., Стојановић, Р.: Међународни односи, Службени лист СРЈ, Београд, 1996.
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2
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
0
2
0
0
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.

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
10
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
10
колоквијуми
20
семинари
20

поена

40

