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Назив предмета : Право одбране 

 

Шифра 

предмета Статус предмета Семестар Број кредита Фонд часова 
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Изборни 

предмет/стручно-

апликативни 

(СА) 

VIII 5 45+15 

Циљеви предмета 
Упознавање студената са правним прописима којима је уређен систем 

одбране земље. 

Исход изучавања 
Стицање знања о правној регулативи којом се уређују друштвени 

односи у области одбране земље. 

Садржај и структура 

предмета 

Теоријска настава 

Обухвата објашњење: појма, предмета, друштвеног циља и 

материјалних и формалних извора права одбране; правила која уређују 

структуру система одбране и његових подсистемских елемената; 

правила која дефинишу надлежност у овој материји, односно која 

прописују права, обавезе и одговорност субјеката система одбране. 

Практична настава 

Утврђивање и провера познавања градива излаганог у оквиру 

теоријске наставе. 

П Р Е Д А В А Њ А 

Недеља Тематска јединица број часова 

1.недеља 
Појам, предмет, друштвени циљ и формални извори права 
одбране 

3 

2.недеља Појам, друштвена функција и стратегије остваривања функције 
система одбране (индивидуална и колективна одбрана) 

3 

3.недеља Важнији војни савези у 19. и 20. веку 3 

4.недеља Србија и питање војног савезништва (1804-1918) 3 

5.недеља Колективна одбрана у систему ОУН 3 

6.недеља Одбрамбене активности 3 



7.недеља Одбрамбене мере 3 

8.недеља Послови одбране 3 

9.недеља Надлежност законодавне и извршне власти у систему одбране 3 

10.недеља 

Надлежност органа аутономне покрајине, јединица локалне 

самоуправе, судова, тужилаштва и штабова за ванредне 

ситуације 

3 

11.недеља Правни положај Војске у систему одбране 3 

12.недеља Правни положај грађана у систему одбране 3 

13.недеља Правни положај привредних друштава, других правних лица и 
предузетника у систему одбране 

3 

 

14.недеља 

Правни аспекти одговорности у систему одбране (кривична, 
прекршајна, дисциплинска, материјална) 

3 

 

 

3 

 15.недеља 

Планови одбране и финансирање система одбране 

 

  

 

 

 

В Е Ж Б Е  

Недеља Тематска јединица број часова 

1.недеља Давање потребних упутстава студентима у вези са вежбама, 
консултацијама и полагањем завршног дела испита 

1 

2.недеља 
Појам, предмет, друштвени циљ и формални извори права 
одбране, појам, друштвена функција и стратегије остваривања 
функције система одбране 

1 

3.недеља 
Важнији војни савези у 19. и 20. веку, Србија и питање војног 
савезништва Србије (1804-1918), колективна одбрана у систему 
ОУН 

1 



4.недеља Одбрамбене активности, одбрамбене мере, послови одбране 1 

5.недеља Прва усмена провера знања 1 

6.недеља Надлежност законодавне и извршне власти у систему одбране 1 

7.недеља Надлежност органа аутономне покрајине и јединица локалне 
самоуправе 

1 

8.недеља Надлежност судова, тужилаштва и штабова за ванредне 
ситуације 

1 

9.недеља Правни положај Војске у систему одбране  1 

10.недеља Правни положај грађана у систему одбране 1 

11.недеља Правни положај привредних друштава, других правних лица и 
предузетника у систему одбране 

1 

12.недеља Правни аспекти одговорности у систему одбране (кривична, 
прекршајна, дисциплинска, материјална) 

1 

13.недеља Планови одбране 1 

14.недеља 
 
 
 

Финансирање система одбране 1 

 

15.недеља 

Друга усмена провера знања 1 

 
  

 

 

Облици извођења наставе 

 

 

 

 

Предавања, консултације, вежбе 

Начин оцењивања на 

предмету 

 

 

предиспитне обавезе:  60 поена (активност током наставе 

20, колоквијуми 2 х 20) 

испит: 40 поена 



Литература 

 

 

Обавезна 1. Зоран Вучинић, Право одбране, ЈП 

Службени гласник, Београд, 2009. 

Допунска 1. Зоран Вучинић, Основи система одбране – 
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Подаци о наставницима и 

сарадницима на предмету 

Проф. др Божидар Бановић 

E-mail: banovicb@fb.bg.ac.rs  

Консултације: Понедељак 11,00-13,00 

Проф. др Ивана Симовић-Хибер 

E-mail:  ivanassss@hotmail.com  

Консултације: уторак  од 12:00 до 13:30 

Доц. др Александра Илић 

E-mail: aleksandra.ilic@fb.bg.ac.rs  

Консултације:  

 

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА 

1. Појам, предмет и друштвени циљ права одбране 

2. Унутрашњи формални извори права одбране 

3. Међународноправни извори права одбране 

4. Појам и друштвена функција система одбране 

5. Стратегије функционисања система одбране 

6. Неке опште карактеристике војних савеза 

7. Војни савези од почетка 19. века до краја првог светског рата 

8. Војни савези од краја Првог до краја Другог светског рата 

9. Војни савези после Другог светског рата 

10. Србија и питање војног савезништва 



11. Колективна одбрана у систему ОУН 

12. Структура система одбране 

13. Одбрамбене активности 

14. Одбрамбене мере 

15. Послови одбране 

16. Надлежност законодавне власти у систему одбране 

17. Надлежност шефа државе у систему одбране 

18. Надлежност владе у систему одбране 

19. Надлежност министарства одбране 

20. Надлежност генералштаба 

21. Надлежност органа државне управе 

22. Појам, функција и употреба војске 

23. Организација, структура и састав војске 

24. Попуна војске 

25. Начела службе у војсци 

26. Посебна овлашћења и дужности војних лица 

27. Стања у служби професионалних војних лица 

28. Престанак професионалне војне службе 

29. Цивилна лица у служби Војске Србије 

30. Надлежност за решавање о односима у служби 

31. Општа обавеза грађана у систему одбране 

32. Врсте обавеза грађана усистему одбране 

33. Производи и услуге од посебног интереса за одбрану 

34. Објекти од посебног значаја за одбрану 

35. Научноистраживачки рад од значаја за одбрану 

36. Стандардизација и типизација од значаја за одбрану 



37. Обавезе посебних правних лица у одбрани 

38. Врсте одговорности у систему одбране 

39. Планирање у систему одбране 

40. Финансирање у систему одбране 


