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Др Милан Мијалковски, ванредни професор 
 
Предмет: ДОКТРИНЕ ОДБРАНЕ 
 
I  Испитна питања 

1. Националне вредности (виталне државне вредности) и трајни национални циљеви 
2. Корелација између националних вредности, интереса и циљева 
3. Значај и карактер конститутивних елемената државе 
4. Предмет доктрине одбране 
5. Међузависност објекта и субјекта безбедности и субјетка угрожавања безбедности 

државе 
6. Облици ангажовања државе на заштити виталних државних вредности 
7. Набројати и објаснити циљева изучавања Доктрине одбране 
8. Појам (дефиниција) одбрана 
9. Појам (дефиниција) доктрина 
10. Појам (дефгиниција) стратегија 
11. Појам (дефиниција) доктрина одбране државе 
12. Појам (дефиниција) стратегија одбране државе 
13. Доктрина одбране државе у смислу прошлост-садашњост-будућност 
14. Појам и могуће последице доктринарства 
15. Чиниоци доктрине одбране државе: појам и суштина 
16. Спољни чиниоци доктрине одбране државе 
17. Унутрашњи чиниоци доктрине одбране државе (УЧДОД) 
18. УЧДОД: политички чиниоци 
19. УЧДОД: економски чиниоци 
20. УЧДОД: географски чиниоци 
21. УЧДОД: демографски чиниоци 
22. УЧДОД: војни чиниоци 
23. Међузависност чинилаца доктрине одбране државе 
24. Принципи изградње доктрине одбране државе (ПИДОД) 
25. ПИДОД: принцип примарни утицај политике 
26. ПИДОД: принцип обезбеђење од изненађења 
27. ПИДОД: принцип јединства напора 
28. ПИДОД: принцип кредибилности 
29. ПИДОД: принцип оригиналности 
30. ПИДОД: принцип успостављања и(или) јачања савезништва 
31. Елементи доктрине одбране државе 
32. Појам велике силе, успешне и неуспешне државе 
33. Објаснити значење појма „нови светски поредак“ 
34. Основне карактеристике Стратегије националне безбедности (СНБ) Сједињених  

Америчких Држава (САД) из 2002. и 2006. године 
35. СНБ САД  (2010): стратегијски приступ – окружење САД 
36. СНБ САД (2010): начини обезбеђивања националних интереса невојном 

ангажованошћу 
37. СНБ САД (2010): начини обезбеђивања националних интереса војном ангажованошћу 
38. Доктрина НАТО: Нови стратегијски концепт – 1991и 1999. 
39. Доктрина НАТО: Нови стратешки коцепт -2010  
40. Основни теоријски документи из области одбране Руске Федерације (РФ) у 21. веку 
41. Услови у којима је усвојена Стратегија националне безбедности(СНБ)  РФ до 2020. 

године 
42. Основне чињенице о СНБ РФ до 2020. године 
43. СНБ РФ до 2020. године: национални интереси и стратешки национални циљеви 
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44. Обезбеђивање  националне безбедности РФ према СНБ до 2020. године: национална 
одбрана, претње националној безбедности, побољшање квалитета живота, 
организационе, нормативно-правне и информационе основе реализације СНБ. 

45. Војна доктрина РФ из фебруара 2010. 
46. Основне чињенице о стратегијама националне безбедности (националне вредности, 

облици угрожавања, остваривање национ алне безбедности): Албаније, Црне Горе, 
Македоније, Бугарске, Румуније, Мађарске, Хрватске и Босне и Херцеговине 

47. Стратегија националне безбедности Републике Србије (СНБ РС): појам 
48. СНБ РС: безбедносно окружење 
49. СНБ РС: глобално окружење 
50. СНБ РС: регионално окружење 
51. СНБ РС: безбедност Републике Србије 
52. СНБ РС: изазови, ризици и претње безбедности 
53. СНБ РС: национални интереси у области безбедности 
54. СНБ РС: основна ипредељења политике националне безбедности 
55. СНБ РС: циљеви политике националне безбедности 
56. СНБ РС: основна начела политике националне безбедности 
57. СНБ РС: елементи политике националне безбедности 
58. СНБ РС: спољна политика 
59. СНБ РС: економска политика 
60. СНБ РС: политика одбране 
61.  СНБ РС: политика унутрашње безбедности 
62. СНБ РС: политика заштите људских и мањинских права 
63. СНБ РС: социјална политика 
64. СНБ РС:политика у другим областима друштвеног живота 
65. СНБ РС: систем националне безбедности 
66. СНБ РС: структура система националне безбедности 
67. СНБ РС: управљање системом националне безбедности 
68. СНБ РС: савет за националну безбедност 
69. СНБ РС: начела функционисања  система националне безбедности 
70. Стратегија одбране Републике Србије (СО РС): појам 
71. СО РС: одбрамбени интереси републике србије 
72. СО РС: основна опредељења политике одбране Републике Србије 
73. СО РС: стратегијски концепт одбране 
74. СО РС: управљање системом одбране 
75. СО РС:  начела функционисања система одбране 
76. СО РС: ресурси одбране 
77. СО РС: планирање одбране 
 
II  Литература 
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2010. године, Годишњак Факултета безбедности 2010, Београд, стр. 66-78. 
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III Начин полагања 
 У складу са Правилником о полагању испита и оцењивања на испиту Факултета 
безбедности, провера знања студената из наставних садржаја предмета „Доктрине 
одбране“, остварује се кроз предиспитне обавезе (колоквијуми и активности у току 
предавања) и усмени завршни испит. 
 Предиспитне обавезе (провера знања) се реализују кроз два колоквијума и 
активностима у току предавања. 
 Први колоквијум се реализује након завршених предавања и активности у  току 
предавања наставних целина у уџбенику под насловом „Увод у предмет“, Настанак и 
развој доктрине одбране“ и „Чиниоци, основе, принципи и елементи доктрине одбране“, 
а други колоквијум, се реализује након  завршених предавања и вежби наставних целина 
у уџбенику под насловом „Доктрине одбране великих сила и НАТО –а“, „Доктрине 
одбране неких земаља“ и „Доктрине( стратегије) Републике Србије“. 
 Колоквијум садржи три питања и вреднује се са укупно 30 поена, уколико је одговор 
еквивалентан оцени 10 (десет), 29 поена за оцену 9 (девет), 28 поена а оцену 8 (осам), 27 
поена за оцену 7 (седам), 26 поена за оцену 6 (шест) и 20  и мање поена за оцену 5 
(пет).Максималан број  колоквијума је 60 поена (30 + 30), а минималан број је 40 поена 
(20 +20). 
 Колоквијум се реализује у трајању од два школска часа (90 минута), на  питања се 
одговара у писаној форми, а постигнути успех (оцена) саопштава се  најкасније у року од 
седам дана. Студент има право да  након обавештења о оцени, оствари увид у свој рад. 
Независно од постигнутог успеха на колоквијуму, студент има право да у току текућег 
семестра  једанпут понови колоквијум. Постигнути успех (укупан број поена) важи само 
за текућу школску годину. 
 Активности у току предавања представљају  континуални облик провере присутности, 
мотивисаности, стучности и креативне ангажованости студента у настави на часовима 
вежбе, на којима се разматрају конкретна питања. Студент кроз активности у току 
предавања, може остварити максимално 10 (десет) поена. 
 Студент који успешно испуни наведене облике предиспитних обавеза, може  
обезбедити највише 70 поена. 
 Завршни усмени  испит полаже сваки студент, независно од броја остварених поена 
током предиспитних обавеза. Међутим, студент који је  током предиспитних обавеза 
остварио 52 поена и више, на усменом испиту  одговара само на два питања из тематске 
целине „Стратегија националне безбедности и Стратегија одбране Републике Србије“, 
док студент који је остварио  мање од наведеног броја поена, одговара на три  питања из 
целокупног наставног градива.  

Студент завршни испит полаже усмено на питања  која добије (извуче од укупног 
броја комбинација). Усмени одговор може припремити и у писаној форми, који излаже 
усмено. Укупан број остварених поена на завршном испиту зависи од квалитета одговора, 
односно од 50 до 100 поена. Збрајањем поена са предиспитних обавеза и усменог 
одговора, установљава се коначна оцена.   

 


