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СИСТЕМСИСТЕМ ЦИВИЛНЕЦИВИЛНЕ
ОДБРАНЕОДБРАНЕ

ПредметниПредметни наставникнаставник::
ДрДр ВладимирВладимир ЈаковљевићЈаковљевић, , редовниредовни

професорпрофесор
АсистентАсистент::дрдр ЈасминаЈасмина ГачићГачић

 
 

Назив и шифра предмета: 
СИСТЕМ ЦИВИЛНЕ ОДБРАНЕ – ФБ.2.16.О.ТМ

Статус предмета:
Обавезан предмет /теоријско-методолошки (ТМ)

Број ЕСПБ: 7.0.
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nn БројБрој часовачасова активнеактивне наставенаставе: : 5/755/75
nn ТеоријскаТеоријска наставанастава: 4/60: 4/60
nn ПрактичнаПрактична наставанастава: 1/15: 1/15

 
 
 
 
 

OРИЈЕНТАЦИОНА ПИТАЊА 
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 

СИСТЕМ ЦИВИЛНЕ ОДБРАНЕ 
 

1. Теоријско дефинисање појмова цивилна одбрана и цивилна заштита 
2. Уже и шире одређење појма цивилне одбране 
3. Суштина појма цивилно планирање за ванредне ситуације- ЦЕП 
4. Циљеви цивилне одбране 
5. Усмереност цивилне одбране 
6. Задаци цивилне одбране 
7. Друштвена условљеност и фазе развоја концепције и организације цивилне 

одбране 
8. Развој концепције и и организације цивилне одбране у Републици Србији 
9. Међународно-правни третман цивилне одбране 
10. Међународна организација цивилне заштите –ICDO 
11. Цивилна заштита у Европској унији 
12. Опредељујући фактори развоја цивилне одбране 
13. Дефинисање основних појмова-угрожавање, опасност, хазард, ризик, 

повредљивост, катастрофа, ванредна ситуација 
14. Класификација  и основне карактеристике масовних несрећа у миру и рату 
15. Последице катастрофичних угрожавања у миру и рату 
16. Природне  - елементарне непогоде 
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17. Сеизмолошке опасности (земљотреси и клизишта) 
18. Атмосферско-метеоролошке опасности 
19. Хидролошке опасности 
20. Техничко-технолошке опасности 
21. Опасности изазване јонизујућим зрачењем 
22. Опасности изазване хемијском контаминацијом - удеси у хемијској 

индустрији  
23. Пожари- дефинисање, узроци и врсте 
24. Шумски пожари-узроци и врсте 
25. Ратне опасности - оружје за масовно уништавање - нуклеарно, хемијско, 

биолошко оружје 
26. Генеричка подела нуклеарног оружја 
27. Запаљива нападна средства и материје 
28. Дефиниција,  подела и основне карактеристике хемијског оружја 
29. Дефинисање и основна подела бојних отрова 
30. Загушљивци- врсте, механизам дејства и прва помоћ 
31. Пликавци-подела, механизам дејства и прва помоћ 
32. Крвни бојни отрови-врсте, начин деловања, форме тровања и помоћ 
33. Нервно-паралитички бојни отрови-класификација, механизам дејства и прва 

помоћ 
34. Савремени безбедносни ризици и претње 
35. Цивилна одбрана у савременим стратегијским концептима одбране 
36. Положај цивилне одбране у савременим одбрамбено-заштитним системима 
37. Структура система цивилне одбране 
38. Организација и руковођење системом цивилне одбране 
39. Систематизација система цивилне одбране 
40. Цивилна одбрана у ситему одбране Републике Србије 
41. Опредељујући чиниоци развоја и изградње система цивилне одбране у 

Републици Србији 
42. Појам и елементи система  цивилне одбране 
43. Функције државе у погледу организације и изградње система цивилне 

одбране 
44. Права и обавезе грађана у ситему цивилне одбране 
45. Основне карактеристике система цивилне одбране - критеријуми 

валоризације њене поузданости 
46. Цивилна заштита у систему цивилне одбране 
47. Основни задаци цивилне заштите у систему цивилне одбране 
48. Основни елементи организације цивилне заштите 
49.  Полазне основе организовања и припремања цивилне заштите 
50. Организација и функционисање система осматрања и обавештавања у 

систему одбране Републике Србије 
51. Организација и функционисање службе осматрања и обавештавања 
52. Организација и задаци центра за обавештавање 
53. Организација и задаци осматрачких станица и јединица за узбуњивање 
54. Осматрачка мрежа редовних служби и делатности 
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55. Предузећа, организације и службе у ситему цивилне одбране-колективни 
обвезници цивилне одбране 

56. Улога и задаци предузећа у систему цивилне одбране 
57. Спортске и друштвене организације у систему цивилне одбране 
58. Место и улога Црвеног крста у систему цивилне одбране 
59. Неоружано супростављање у фрункцији цивилне одбране 
60. Облици неоружаног супростављања којима се онемогућавају борбена 

дејства и друге активности евентуалног агресора 
61. Облици неоружаног супростављања усмерени на обезбеђење и подршку 

сопствених оружаних снага 
62. Планске припреме система цивилне одбране 
63. Израда војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље 
64. Израда планова одбране 
65. Садржај плана одбране Републике Србије 
66. Припреме државе и друштва у области цивилне одбране 
67. Припреме државних органа и институција политичке власти 
68. Припреме економског система 
69. Припреме производње и снабдевања 
70. Припреме великих техничких система –критичне инфраструктуре 
71. Припреме саобраћаја и веза за потребе цивилне одбране 
72. Јавне службе у систему цивилне одбране 
73. Припреме  здравства и социјалне заштите у функцији цивилне одбране 
74. Припреме система и институција васпитања и образовања 
75. Наука, научно-истраживачки рад и цивилна одбрана 
76. Култура, уметност и цивилна одбрана 
77. Систем јавног информисања и цивилна одбрана 
78. Припреме цивилне заштите 
79. Припреме службе осматрања и обавештавања 
80. Припреме и уређење територије за потребе цивилне одбране 
81. Појам и циљ мобилизације снага и средстава цивилне одбране 
82. Припреме и извршење мобилизације у систему цивилне одбране 
83. Организација и састав органа руковођења у систему цивилне одбране 
84. Обучавање и оспособљавање у систему цивилне одбране 
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ЛитератураЛитература
nn ВладимирВладимир ЈаковљевићЈаковљевић, , СистемСистем цивилнецивилне одбранеодбране,, ФЦОФЦО, , 

БеоградБеоград 2006.2006.
nn ЈасминаЈасмина ГачићГачић., ., ЦивилноЦивилно планирањепланирање заза ванредневанредне ситуацијеситуације, , 

ЈПЈП СлужбениСлужбени гласникгласник, , БеоградБеоград, 2008., 2008.
nn ВВ..ЈаковљевићЈаковљевић, , ШШ..ЂарматиЂармати, , ЦивилнаЦивилна заштитазаштита уу СРЈСРЈ, , ИПИП

„„СтудентскиСтудентски тргтрг““,,БеоградБеоград 1996.1996.
nn ШШ..ЂарматиЂармати, , ЂЂ..АлексићАлексић, , РазорнеРазорне силесиле, , РадничкаРадничка штампаштампа, , 

БеоградБеоград, 2004., 2004.
nn ЏЏ. . ВејлВејл., ., ЦивилнаЦивилна одбранаодбрана, , ВИНЦВИНЦ, , БеоградБеоград, 1991., 1991.
nn СтатегијаСтатегија националненационалне безбедностибезбедности РР..СрбијеСрбије
nn СтратегијаСтратегија одбранеодбране РР..СрбијеСрбије,,
nn ЗаконЗакон оо одбраниодбрани РР. . СрбијеСрбије ии његовењегове допунедопуне,,
nn ЗаконЗакон оо ванреднимванредним ситуацијамаситуацијама РР..СрбијеСрбије,,
nn Power point prezentacije Power point prezentacije –– предавањапредавања попо наставнимнаставним

јединицамајединицама..

 
 
 

 

 

ОценаОцена знањазнања ((максималнимаксимални
бројброј поенапоена 100)100)

55Укупно:

15Семинари

2×15Колоквијуми

5Практична настава

5Активност у току предавања

ПоенаПредиспитне обавезе
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45

45усмени испит

писмени испит

ПоенаЗавршни испит

 
 

 

 

ДодатнеДодатне напомененапомене

nn ПрисуствоПрисуство наставинастави ии вежбамавежбама обавезнообавезно
заза буџетскебуџетске ии самофинансирајућесамофинансирајуће
студентестуденте којикоји нисунису уу радномрадном односуодносу!!

nn ПрисуствоПрисуство сесе оверваоверва уу индексиндекс нана крајукрају
семестрасеместра ии додељујудодељују прописнипрописни поенипоени
5+5,5+5,

nn УрађенУрађен ии одбрањенодбрањен семинарскисеминарски радрад јеје
условуслов заза излазакизлазак нана завршнизавршни деодео
испитаиспита,,
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СеминарскиСеминарски радрад

nn ТемеТеме заза семинарскисеминарски радрад студентистуденти бирајубирају попо
сопственомсопственом нахођењунахођењу ии узуз консултацијеконсултације саса
асистентомасистентом,,

nn СеминарскиСеминарски радрад јеје обимаобима одод 11--20 20 страницастраница
куцаногкуцаног текстатекста саса прописаномпрописаном методологијомметодологијом
((насловнанасловна странастрана,,садржајсадржај, , уводувод, , првапрва целинацелина, , 
другадруга целинацелина, ..., , ..., закључназакључна разматрањаразматрања, , 
литературалитература ((сложенасложена попо азбучномазбучном редуреду),),

nn СемнарскиСемнарски радрад сесе оцењујеоцењује ии оценаоцена утичеутиче нана
крајњукрајњу оцнуоцну нана испитуиспиту. . 

nn СеминарскиСеминарски радрад нијеније ФОРМАЛНОСТФОРМАЛНОСТ!!

 
 

НасловнаНасловна странастрана семинарскогсеминарског
радарада

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

МИСИЈЕ СИСТЕМА ЦИВИЛНЕ ОДБРАНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
(семинарски рад)

МЕНТОР:                                                               СТУДЕНТ:
Име и презиме и бр. Инд.

ДР Владимир Јаковљевић,
Редовни професор

БЕОГРАД, 2010
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КолоквијумиКолоквијуми
nn КолоквијумиКолоквијуми сусу обавезниобавезни заза свесве студентестуденте;;
nn РадеРаде сесе двадва колоквијумаколоквијума којикоји укупноукупно носеносе 30 30 поенапоена уу
делуделу предиспитнихпредиспитних обавезаобавеза;;

nn СвакоСвако питањепитање нана колоквијмуколоквијму сесе бодујебодује аа цеоцео тесттест имаима
укупноукупно 100 100 поенапоена. . 

nn ПозитивнаПозитивна оценаоцена јеје одод 51 51 поенапоена..
nn 5151--60 = 6;  660 = 6;  6××15=9.0 15=9.0 поенапоена;;
nn 6161--70=  7;  770=  7;  7xx15=10,5 15=10,5 поенапоена;;
nn 7171--80=  8;  880=  8;  8××15=12.0 15=12.0 поенапоена;;
nn 8181--90=  9;  990=  9;  9××15=13,5 15=13,5 поенапоена;;
nn 9191--100=10; 10100=10; 10××15=15 15=15 поенапоена. . 

 
 

nn ДаДа биби студентстудент изашаоизашао нана завршнизавршни деодео испитаиспита морамора радитирадити обаоба
колоквијмаколоквијма ии иматиимати одбрањенодбрањен ии оцењеноцењен семинарскисеминарски радрад;;

nn СтудентСтудент којикоји имаима положенаположена обаоба клоквијумаклоквијума ии семинарскисеминарски радрад нана
завршномзавршном испитуиспиту можеможе поправитипоправити оценуоцену уколикоуколико сматрасматра дада
поседујепоседује вишивиши нивониво знањазнања одод оценаоцена добијенихдобијених нана колоквијмуколоквијму ии
семинарскомсеминарском радураду;;

nn СтудентСтудент којикоји имаима негативненегативне оценаоцена нана обаоба колоквијумаколоквијума илиили ихих
нијеније радиорадио, , нана завршномзавршном испитуиспиту полажеполаже комплетнокомплетно градивоградиво;;

nn СтудентСтудент којикоји имаима положенположен самосамо једанједан колоквијумколоквијум нана завршномзавршном
испитуиспиту полажеполаже градивоградиво изиз колоквијумаколоквијума нана комекоме јеје добиодобио
негативнунегативну оценуоцену, , припри чемучему сесе заза коначнуконачну оценуоцену узимаузима уу обзиробзир
оценаоцена саса позитивногпозитивног коловијумаколовијума ии оценаоцена семинарскогсеминарског радарада;;

nn РезултатиРезултати колоквијумаколоквијума важеваже додо крајакраја школскешколске годинегодине уу којојкојој јеје
студентстудент слушаослушао предавањапредавања ии полагаополагао испитиспит!!

nn ПонављањаПонављања колоквијумаколоквијума неманема!!

 



страна 9 од 9 

ЗавршниЗавршни испитиспит

nn ЗавршниЗавршни испитиспит носиноси 45 45 поенапоена, , распоређенихраспоређених
нана 3 3 питањапитања попо 15 15 поенапоена..

nn СвакоСвако питањепитање сесе оцењујеоцењује ии множимножи саса бројембројем
поенапоена. . ДобијеномДобијеном збирузбиру поенапоена саса завршногзавршног
испитаиспита сесе додаједодаје бројброј поенапоена саса предиспитнихпредиспитних
обавезаобавеза ии нана основуоснову прописанепрописане методологијеметодологије
оцењивањаоцењивања студентустуденту сесе уу индексиндекс пишепише бројброј
бодовабодова ии коначнаконачна оценаоцена;;

nn СтудентСтудент којикоји изиз објктивнихобјктивних разлогаразлога((запослензапослен) ) 
илиили некихнеких другихдругих заза којекоје имаима ваљаневаљане доказедоказе, , 
полажеполаже завршнизавршни испитиспит којикоји носиноси 100 100 поенапоена, , 
узуз урађенурађен семинарскисеминарски радрад..

 
 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ: Код предметног наставника одржавају се уторком од 11-

13 и средом од 10 до 12 часова. 

 

 

                                                                    ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК 

 

                                                                 Проф. др Владимир Јаковљевић         


