
 

 

 
 
 
 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Бро јкредита 

Фонд 
часова 

НБ.4.39/4 изборни VIII ЕСПБ: 5 45+15 

 

 

 
Циљеви предмета 

Упознавање са основама стратешког управљања ресурсима 
одбране, одлучивања и моделовања у систему одбране, и 
саспецифичностима менаџмента у систему одбране. Посебан 
акценат се ставља на управљање пројектима у систему 
одбране и намена менаџмента по питањима одбране на свим 
државним нивоима Републике Србије. 

 
Исход изучавања 

Трајно усвајање знања и овладавање знањима о 
Проблематици менаџмента у систему одбране Републике 
Србије. 

 
 

 
Садржај и структура 
предмета 

Теоријска настава: Стратешко управљање ресурсима 
одбране, основе одлучивања и моделовања у систему 
одбране, специфичности менаџмента у систему одбране, 
управљање пројектима одбране, менаџмент у државним 
институцијама и у ВојсциСрбије. 
 
Практична настaва: Решавање практичних задатака по 
специфичним активностима менаџмента у систему одбране 
Србије. ПосетаМинистарству одбране и Генералштабу 

 
П Р Е Д А В А Њ А 
Недеља Тематска јединица Број часова 
1. Менаџмен у систему националне безбедности 3 
2. Менаџмент, руковођење и лидерество 3 
3. Појам менаџмента у системуодбране 3 
4. Врсте менаџмента у систему одбране 3 
5. Функција, надлежности и структура Министарства одбране 3 
6. Стратешки менаџмент у систему одбране 3 
7. Планирање и програмирање у министарству одбране 3 
8. Менаџмент људским ресурсима у министарству одбране 3 
9. Менаџмент материјалним ресурсума у министарству 

одбране 
3 

10. Мисије и задаци ВојскеСрбије 3 
11. Руковођење и командовање 3 
12. Контрола у систему одбране 3 
13. Место у улога цивила у менаџменту система одбране 3 
14. Родно питање у систему одбране 3 
15. Права и дужности министарстава, органа државне управе и 

других органа у области одбране 
3 

 
 
 
 
 

 

План рада на наставном предмету 
 
Назив предмета : Mенаџмент у систему одбране 



В Е Ж Б Е 
Недеља Тематска јединица Број часова 

1. Структура система националне безбедности и врсте 
менаџмента 

1 

2. Основне функције менаџмент процеса у системуодбране; 1 

3. Организација и структура система одбране 1 
4. Посета Сектору за политику одбране МО 1 

5. Одбрамбена администрација 1 
6. SWOT aнализа система одбране 1 
7. Колоквијум 1 

8. Управљање кадровима у систему одбране - посетаСектору 
за људске ресурсе МО 

1 

9. Управљање финансијама у систему одбране 1 
10. Извршни део система одбране 1 
11. Заједнички “бизнис модел одбране“ 1 
12. Инспекторат одбране у контроли система  одбране 1 
13. Управаљање одбрамбеним пројектима 1 
14. План одбране 1 
15. Колоквијум 1 

 
 

 

Облици извођења наставе 

Предавања, вежбе, два колоквијума, израда 
семинарског рада, радионице. 
Други облици наставе: студијске посете, симулације 
догађаја 

Начин оцењивања на 
предмету 

Предиспитне обавезе: активности студента, практична 
настава, колоквијуми и семинарски  40 бодова. 
Завршни испит: до 60 бодова 

Литература 
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Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Наставник: ПрофесорЗоранЈефтић 
E-mail: jefticz@ymail.com; 
Демонстратор: Михајло Копања 
Е-mail: kopanja.fb@gmail.com 
 
Консултације: уторак 10,00-11,30 

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 

 
1. Дефинисање и појaм менаџментa 
2. Садржај  менаџмента  
3. Менаџмент као процес - функција планирањаи  и организације 
4. Менаџмент као процес – функција вођења и контроле 
5. Типови менаџментa  
6. Однос менаџмента и руковођења 
7. Појам и типови менаџера 
8. Појам и структура система националне безбедности 
9. Начела функционисања и управљања система националне безбедност 
10. Елементи политике националне безбедности  
11. Појам система одбране 
12. Карактеристике система одбране 
13. Циљеви и задаци система одбране 
14. Структура система одбране – управљачки део 
15. Организациона структура Министарства одбране 
16. Надлежности Министарства одбране  
17. Функције старешина у Министарству одбране 
18. Структура система одбране – извршни  део 
19. Организациона структура Војске Србије 
20. Трансформација Војске Србије 
21. Генералштаб Војске Србије – састав и надлежности 
22. Појам менаџмента у одбране 
23. Класификација менаџмента у систему одбране 
24. Одбрамбена администрација и место генералштаба у јавној аминистрацији 
25. Заједнички „бизнис модел“ одбране 
26. Административна подручја политике одбране и начелна структура 

генералштаба 
27. Права и дужности  министарстава у области одбране  
28. Права и дужности  органа државне управе и других органа у области одбране  
29. Организација и надлежности Сектора за политику одбране 
30. Функције и надлежности Управе за стратегијско планирање 
31. Стратешки менаџмент – општа шема стратешког менџмента  у систему 

одбране и приказ анализе окружења 
32. Стратешки менаџмент – формулиусање стратегије  
33. Стратешки менаџмент – планирање ( дугорочно, средњорочно и краткорочно- 

шема) 
34. Организација Војске Србије и планирање развоја војске засновано на способности  
35. Организација и надлежности Управа за организацију и Управа за међународну 

војну сарадњу  
36. Садржај научноистраживачке делатности у одбрани  
37. Организација научноистраживачке делатности у одбрани 
38. Управљање научноистраживачком делатностношћу  у одбрани 
39. Организација и  реализција научноистраживачке делатности 
40. Контрола реализације научноистраживачке делатности 
41. Организација и надлежности Сектора за буџет и финансије 



42. Планирање у Министарству одбране  
43. Програмирање у Министатству одбране 
44. Буџетирање и извршење у Министарству одбране 
45. Опште надлежности у спровођењу планирања, програмирања, буџетирања и 

извршења 
46. Организација и надлежности Сектора за људске ресурсе  
47. Менаџмента људским ресурсима ( појам,мисија, визија и циљеви ) 
48. Области управљања људским ресурсима 
49. Планирање људских ресурса 
50. Организациона и кадровска структура Министарства  одбране и Војске Србије 
51. Прибављање и селекција кадра 
52. Развој људских ресурса- обука, школовање  и усавршавање 
53. Развој људских ресурса- развој каријере официра и подофицира 
54. Развој људских ресурса- професионалних војника, цивилних лица и државних 

службеника 
55. Учешће кадра у мировним операцијама 
56. Оцењивање и припрема  кадра за излазак из система одбране  
57.  Примена међународних стандарда у управљању људским ресурсима   
58. Организација и надлежности Сектора за материјалне  ресурсе  
59. Организација и надлежности Управе за општу логистику и Управе за 

одбрамбене технологије 
60. Организација и надлежности Управа  за инфраструктуру  и Управе за 

снабдевање 
61. Менаџмента материјалних ресурса у систему одбране 
62. Органи управе у саставу Министарства одбране – ВБА и ВОА 
63. Инспекторат одбране 
64. Методологија остваривања функције Инспектората одбране 
65. Организација и надлежност Управе за односе са јавношћу 
66. Управа за војно здравство 
67. Универзитет одбране 
68. Посебне организационе јединице Министарства одбране 
69. Уже Организационе јединице Министарства Одбране 

 


