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Услов: 
Циљ предмета 
Стицање нових и продубљивање постојећих знања о глобалним безбедносним претњама које се у 
савременим околностима испољавају на различите начине и које је потребно проучавати, разумевати и 
објашњавати кроз мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ. 
Исход предмета  
Познавање и разумевање основних појмова везаних за глобалну безбедност и глобалне безбедносне претње. 
Познавање и разумевање кључних карактеристика појединачних глобалних безбедносних претњи и 
могућност њиховог објашњења кроз мултидисциплинарни приступ.Упознавање са основним 
карактеристикама  различитих глобалних безбедносних претњи и с тим у вези разумевање механизама 
њиховог настанка и деловања. Оспособљеност за анализу медијског извештавања о глобалним 
безбедносним претњама и утицај на перцепцију јавности у вези са тим (морална паника, страх од 
злочина).Оспособљеност за анализу деловања различитих субјеката на међународном и националном нивоу 
у контексту сузбијања глобалних безбедносних претњи. Студенти ће такође бити оспособљени за 
самостално проналажење јавно доступних база података за истраживања савремених глобалних 
безбедносних претњи (оружаних сукоба, тероризма и сл), њихову примену и тумачење доступних података. 
Садржај предмета 
Теоријска настава - целине: 
1. Глобализација безбедности и динамика глобалне безбедности  2. Савремени оружани сукоби (нови 
ратови, асиметрично ратовање, хибридно ратовање, истраживање савремених сукоба, последице оружаних 
сукоба) 3.Револуција у војним пословима (нове технологије и трка у наоружању) 4. Пролиферација оружја 
за масовно уништење 5. Нове глобалне здравствене претње – пандемије заразних болести, биотероризам, 
биолошко и хемијско оружје, болести преносиве храном, природне катастрофе, хемијски или радио-
нуклеарни инциденти 6. Климатске промене (последице климатских промена као глобална претња 
безбедности) 7. Појмовно одређење тероризма и организованог криминалитета (кривичноправно и 
криминолошко дефинисање) 8. Циљевии узроци тероризма (различити облици терористичког деловања) 9. 
Делатности организованог криминалитета – трговина дрогом, трговина људима, трговина оружјем и 
муницијом, трговина нуклеарним материјалом, трговина заштићених животињских врста, илегална 
трговина културним добрима, фалсификовање новца и прање новца 10. Миграције и криминалитет 11. 
Медијска слика глобалних безбедносних претњи 12. Улога различитих међународних и националних 
субјеката у контроли и сузбијању глобалних безбедносних претњи. 
Практична настава: 
Критично читање и представљање научних текстова,  Дискусије, Анализе студија случаја, Претрага и 
употреба јавно доступних база података, Анализа стратешких и других докумената, Анализа медијског 
извештавања о глобалним безбедносним претњама, Презентације радова. 
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Број часова  активне наставе    5/75 Теоријска настава:   3/45 Практична настава:   2/30 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације, семинари, радионице, панелдискусије. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   

 


