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Циљеви предмета 

 
Циљ изучавања наставних садржаја из  предмета Систем цивилне 
одбране огледа се у усвајању знања о актуелним и могућим моделима 
одбрамбеног организовања цивилних структура државе и друштва у 
циљу успешног функционисања државних органа, органа аутономних 
покрајина и јединица локалне самоуправе, привредних друштава и 
других правних лица, заштите и спасавања и обезбеђења услова за 
живот и рад грађана и задовољења потреба снага одбране у ванредном 
и ратном стању. 

Исход изучавања 

 
Изучавањем наставних садржаја овог предмета, студенти стичу општа и 
стручна знања о функционалном и институционалном начину 
организовња Система цивилне одбране Републике Србије, његовој 
структури и методологији управљања истим у миру и ванредном стању 
укључујући и сам рат.. 

Садржај и структура 
предмета 

 
Цивилна одбрана - појмовно одређење; развој, мисија, циљеви, задаци, 
структура, организација, управљање и систематизација савремених 
система цивилне одбране; систем цивилне одбране Србије; појам, 
циљеви, функције, задаци,  организација и структура система цивилне 
одбране у Р.Србији;  методологија управљања, планирања и 
припремања система цивилне одбране; обучавање и оспособљавање у 
систему цивилне одбране и правци даљег развоја система цивилне 
одбране код нас и у свету. 

 
 

П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Теоријака разматрања и појмовно одређење цивилне одбране – ужа и 
шира схватања појма цивилна одбрана, циљеви, функције и тежишна 
усмерења система цивилне одбране. 

3 

II 
Друштвена условљеност, етапе развоја, и опредељујући фактори развоја 
и изградње савремених система цивилне одбране.   

3 

III 
Место система цивилне одбране у систему одбране Републике Србије. 
Стратегијска и доктринарна опредељеност. 

3 

IV 
Систем цивилне одбране Републике Србије- теоријска и правна 
полазишта; мисија,  циљеви, функције и задаци 

3 

V Организација и структура система цивилне одбране Р.Србије 3 
VI Управљање системом цивилне одбране Р.Србије 3 



VII Прва провера знања – први колоквијум 3 

VIII 
Ненасилна цивилна одбрана- појмовна разграничења(цивилни отпор, 
неоружани отпор), облици и принципи спровођења 

3 

IX 
Припреме ситема цивилне одбране – садржај припрема и начин њиховог 
организовања и спровођења. 

3 

X 
Планирање у систему одбране; Методологија израде процене 
безбедносних изазова, ризика и претњи и њен садржај; Методологија 
израде плана одбране и садржај плана одбране Р.Србије 

3 

XI 
Планске припреме  државних органа, органа аутономних покрајина и 
јединица локалне самоуправе. Процена њиховог функционисања у 
ванредном и ратном стању и израда плана. 

3 

XII 

Планске припреме привредних друштава и других правних лица: 
припреме великих техничких система, припреме саобраћаја и веза, 
припреме снабдевања оружаних снага, становништва и других субјеката 
система одбране. 

3 

XIII 

Планске припреме јавних служби и делатности: припреме здравствене и 
социјалне заштите; припреме система информисања; образовања и 
васпитања; уметности културе; научноистраживачког рада. Припреме 
цивилне заштите и службе ОиО, припреме становништва и уређење 
територије. 

3 

XIV 
Обучавање и оспособљавање у систему цивилне одбране; Перспективе и 
правци  даљег развоја система цивилне одбране. 

3 

XV Друга провера знања- други колоквијум   3 
 

В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Терминолошка разграничења појмова цивилна одбрана, 
цивилна заштита, цивилно планирање за ванредне 
ситуације. 

1 

II 
Место цивилне одбране у савременим стратегијским 
концептима одбране 

1 

III 
Структура савремених система цивилне одбране; Органи 
руковођења и систематизација система цивилне одбране 

1 

IV 
Нормативно-правно исходиште система цивилне одбране 
Републике Србије.  

1 

V 

Организациона структура Министарства одбране Р.Србије и 
надлежност појединих организационих целина за 
организовање, планирање и контролу система цивилне 
одбране.  

1 

VI 
Привредни субјекти и друге институције и органи 
(владиног и невладиног сектора) од посебног значаја за 
систем одбране Р.Србије.  

1 

VII Прва провера знања – први колоквијум 1 
VIII Цивилно-војна сарадња 1 
IX Планирање у систему одбране          1 

X 
Појам, значај, садржај и израда процене војних и невојних 
изазова, ризика и претњи по безбедност земље.  

1 

XI Израда и садржај плана одбране републике Србије 1 



XII Садржај планова одбране субјеката планирања  1 

XIII 

План мера приправности; план мобилизације, План 
функционисања цивилне заштите, осматрања, 
обавештавања и узбуњивања. План телекомуникационо-
информатичког обезбеђења и заштите (криптозаштите) 
информација 

1 

XIV 

План организације и функционисања државних 
органа;План задатака и обавеза привредних друштаава, 
других правних лица и предузетника за вршење производње 
и услуга од значаја за одбрану земље 

1 

XV Друга провера знања- други колоквијум   1 
 
 
 

 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, консултације, стручне посете  

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе:  45 поена (активност током наставе 5, 
практична настава 10,  колоквијуми 2X20,  
испит: 45 поена; 

Литература 
 
 

обавезна Владимир Јаковљевић, Систем цивилне одбране, 
ФЦО, Београд 2006. 
В.Јаковљевић,  Цивилна заштита у Републици 
Србији,  Факултет Безбедности, Београд 2011 

допунска Ј. Гачић, Цивилно планирање за ванредне ситуације, 
Службени гласник Р.Србије, Београд 2008 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Владимир Јаковљевић 
Е-mail: vjakov@fb.bg.ac.rs 
Консултације: уторак од 11,00 до 13,00 
 

 
 
 

ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА 
 
 

1. Теоријско дефинисање појма цивилна одбрана – ужа и шира схватања 
2. Цивилна одбрана и / или цивилна заштита – разграничење појмова 
3. Друштвена условљеност и етапе развоја цивилне одбране 
4. Опредељујући фактори развоја цивилне одбране  
5. Циљеви, функције, задаци и усмереност цивилне одбране 
6. Место цивилне одбране у савременим стратегијским концептима одбране 
7. Структура савремених система цивилне одбране; 
8. Органи руковођења и систематизација система цивилне одбране 



9. Ненасилна цивилна одбрана- појмовна разграничења(цивилни отпор, неоружани отпор),  
10. Облици и принципи спровођења ненасилне цивилне одбране 
11. Место система цивилне одбране у систему одбране Р. Србије 
12. Нормативно-правна уређеност система цивилне одбране у Р.Србији 
13. Систем цивилне одбране Републике Србије- теоријска и правна полазишта 
14. Мисије,  циљеви, функције и задаци система цивилне одбране Р.Србије 
15. Основне каратеристике система цивилне одбране – критеријуми валоризације поузданог 

функционисања 
16. Функције државе у погледу организовања и изградње система цивилне одбране 
17. Права и обавезе привредних субјеката и других правних лица у систему цивилне 

одбране 
18. Права и обавезе органа локалне самоуправе у систему цивилне одбране 
19. Права и обавезе служби јавних делатности у систему цивилне одбране 
20. Права и обавезе грађана у систему цивилне одбране 
21. Организација и структура система цивилне одбране Р.Србије 
22. Место цивилне заштите у систему цивилне одбране  
23. Циљеви, функције и елементи организације цивилне заштите 
24. Систем осматрања, обавештавања и узбуњивања 
25. Привредни субјекти и друге институције и органи (владиног и невладиног сектора) 

од посебног значаја за систем одбране Р.Србије 
26. Управљање системом цивилне одбране Р.Србије 
27. Организациона структура Министарства одбране Р.Србије и надлежност појединих 

организационих целина за организовање, планирање и контролу система цивилне 
одбране 

28. Припреме ситема цивилне одбране – садржај припрема и начин њиховог организовања и 
спровођења 

29. Припреме  државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе 
30. Припреме привредних друштава и других правних лица 
31. Припреме великих техничких система – сегменти припрема ВТС  
32. Припреме саобраћаја и веза, припреме снабдевања оружаних снага, становништва и других 

субјеката система одбране. 
33. Припреме јавних служби и делатности 
34. Припреме здравствене и социјалне заштите 
35. Припреме система информисања 
36. Припреме система образовања и васпитања 
37. Припреме цивилне заштите и службе ОиО 
38. Планирање у систему одбране 
39. Појам, значај, садржај и израда процене војних и невојних изазова, ризика и претњи 

по безбедност земље. 
40. Израда и садржај плана одбране републике Србије 
41. План мера приправности 
42. План мобилизације 
43.  План функционисања цивилне заштите, осматрања, обавештавања и узбуњивања.  
44. План телекомуникационо-информатичког обезбеђења и заштите (криптозаштите) 

информација 
45. План организације и функционисања државних органа 



46. План задатака и обавеза привредних друштава, других правних лица и 
предузетника за вршење производње и услуга од значаја за одбрану земље 

47. Садржај планова одбране субјеката планирања 
48. Обучавање и оспособљавање у систему цивилне одбране 

 
  


