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ПРАВО ОДБРАНЕ 

    Испитна питања: 

    1. Појам 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 
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    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  

    Литература: 

    Зоран Вучинић, Право одбране, Факултет безбедности-ЈП Службени гласник, Београд, 
2009. 

          

         Начин полагања испита:  

    Испит се полаже усмено. Целокупна материја подељена је на три дела. Први део чине 
питања од 1-15, други део питања од 16-30, а трећи део питања од 31-40. Студент може сва 
три дела положити у току семестра у ком се одржава настава. Термини полагања одређују се 
у складу са договором и морају се поштовати. 

    Студенти  на завршном испиту полажу део, односно делове  које нису положили у току 
семестра.  
  

 


