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Циљеви предмета 

Упознавање студената са приступом безбедности у чијем фокусу 
се налазе фактори који утичу на квалитет живота грађана. 
Разумевање потребе за пребацивањем акцента са безбедности 
територије и институција на безбедност грађана која треба да 
буде основно мерило при процени безбедности одређеног 
простора и/или заједнице. 

Исход изучавања 
Способност јасног и целовитог сагледавања савременог 
друштвеног и политичког окружења из перспективе 
проблематизовања индивидуалне безбедности. 

Садржај и структура 
предмета 

Теоријска настава: Курс промовише мултидисциплинарни 
приступ безбедности и истиче бројне компоненте људске 
безбедности истражујући њене импликације у различитим 
областима. Курс обухвата упознавање студената са 
дефиницијама појма људска безбедност, његовим различитим 
концептуализацијама и операционализацијама, његовим 
историјатом и бројним димензијама, укључујући у првом реду 
парадигме људских права и одрживог развоја. 

Практична настава: У практичном делу наставе студенти имају 
прилику да стечена теоријска знања продубљују решавањем 
хипотетичких задатака за превазилажење ситуација које 
угрожавају безбедност људи. 

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

часова 

I 

Презентација структуре предмета и плана рада. Упознавање са 
безбедносном архитектуром у условима глобализације. Утицај 
научно технолошког прогреса и глобализације људских 
активности на политички амбијент и економске процесе на 
локалном и глобалном нивоу. 

3 

II 
Ограничена сувереност националних држава и концепт 
глокализације. Глобалне друштвене мреже – глобална заједница у 
настајању. 

3 

III Безбедност људи у условима глобализације:  3 



- Глобални ризици и претње 
- Локални извори угрожавања безбедности људи. 

IV 
Безбедност vs. сигурност. Галтунгов концепт структурног насиља. 
Концепт виталног језгра. 

3 

V 
Нова безбедносна парадигма: у потрази за алтернативом – 
раскорак између праксе и теорије. 
Историјат настајања концепта људске безбедности. 

3 

VI Основне теоријске поставке концепта људске безбедности. 3 

VII 
Операционализација концепта људске безбедности. Мерење и 
квантификација стања људске безбедности. 

3 

VIII 
Димензије људске безбедности: економска безбедност; безбедност 
исхране. 

3 

IX 
Димензије људске безбедности: безбедност здравља, Еколошка 
безбедност. 

 

X 
Димензије људске безбедности: лична безбедност, безбедност 
заједнице, политичка безбедност. 

3 

XI 

- Значај образовног система за реализацију концепта људске 
безбедности. 

- Постојећи правно-институционални оквир у функцији 
реализације концепта људске безбедности у Србији:  Устав, 
Стратегија националне безбедности и закони Републике Србије 

3 

XII 
- Улога војске у реализацији концепта људске безбедности 
- Улога полиције у реализацији концепта људске безбедности 

3 

XIII 
Значај локалне самоуправе за реализацију концепта људске 
безбедности.  

3 

XIV 
Постојећи правно-институционални оквир у функцији реализације 
концепта људске безбедности у Србији: 

- Остала законска решења 

3 

XV Перспектива концепта људске безбедности. 3 
 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I Глобално друштво ризика. 1 
II Национална моћ у условима глобализације. 1 
III Промена природе извора угрожавања безбедности људи. 1 
IV Врсте структурног насиља 1 

V 
Околности настајања и промоције концепта људске 
безбедности. 

1 

VI Разлике у приступу: UNDP- Јапан – Канада - Норвешка 1 
VII Индекс људске безбедности. 1 
VIII Први тест 1 
IX Утицај трансферних цена на стање људске безбедности  1 
X Еколошки отисак  1 
XI Индикатори стања у образовном систему 1 
XII Закон о војсци и Закон о полицији 1 
XIII Закон о локалној самоуправи 1 



XIV Однос државна – људска безбедност. 1 
XV Други тест 1 

 

Облици извођења наставе Предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски радови,  

Начин оцењивања на 
предмету 

Активност на часовима (предавања и вежбе) 20 
поена • Колоквијуми 30 поена (2x15) • Завршни 
испит 50 поена. 
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БЕЗБЕДНОСТ – глобални контекст и 
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економија и одрживи развој, Београд: 
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Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Ивица Ђорђевић 
Е-mail: djivica@gmail.com 
Консултације: уторак од 10,00 до 12,00 

 
ИСПИТНА ПИТАЊА 
ХУМАНА БЕЗБЕДНОСТ 
 
1. Друштвено историјски контекст настајања концепта људске безбедности. 
2. Пад Берлинског зида – симболичне и практичне консеквенце. 
3. Појам глобализације и основне карактеристике процеса. 
4. Глобално друштво ризика. 
5. Научно - технолошки прогрес: позитивни и негативни аспекти процеса. 
6. Тачеризам и реганизам као форме неоконзервативизма. 
7. Разлози за неуспех Друштва народа. 
8. Услови настанка ОУН. 
9. Распад СССР-а и ефекти на међународне односе. 
10. ММФ, СТО и СБ као стубови медјународног привредног и финансијског система. 
11. ТНК као носиоци савремене глобализације. 
12. Промена садржаја појма суверенитет кроз историју. 
13. Државни суверенитет у условима глобализације 
14. Одређење појма национална држава. 
15. Рад државних институција у условима глобализације. 
16. Механизам трансферних цена у контексту смањивања буџетских прихода. 



17. Макијавелијев приступ суверенитету. 
18. Хобсов Левијатан. 
19. Локов и Русоов допринос теорији суверенитета. 
20. Држава у теорији Карла Маркса. 
21. Однос реалиста према држави. 
22. Недостаци система ОУН. 
23. Порозност националних граница. 
24. Димензије савремене државе према Михаелу Цирну. 
25. Ефекти примене неолибералног концепта на демократске процесе. 
26. Концепт глокализације. 
27. Проблеми локалних заједница у условима глобализације. 
28. Национална моћ. 
29. Чиниоци националне моћи. 
30. Идентитет као чинилац националне моћи. 
31. Територија и природни амбијент као чиниоци националне моћи. 
32. Геополитички чиниоци националне моћи. 
33. Политички систем као чинилац националне моћи. 
34. Обавештајна компонента националне моћи. 
35. Демографија, економија и технолошки аспекти националне моћи. 
36. Војна компонента националне моћи. 
37. Садржај појма безбедност. 
38. Промена природе извора угрожавања безбедности људи. 
39. Актуелни извори угрожавања безбедности. 
40. Међудржавни сукоби као извор угрожавања безбедности. 
41. Промена структуре конфликата по врстама. 
42. Идеолошки извори угрожавања безбедности. 
43. Глобализација Вс. Глобализам. 
44. Еколошки проблеми као облик угрожавања безбедности. 
45. Концепт еколошког отиска. 
46. Опасности од (изазови) ГМО. 
47. Глобализација криминалних активности. 
48. Тероризам као глобални феномен. 
49. Промена у начину дејстава терористичких организација. 
50. Недостаци система који погодују експанзији терористичких организација. 
51. Локални извори угрожавања безбедности. 
52. Могући безбедносни ефекти корупције. 
53. Основни узрочници конфликата на локалном нивоу. 
54. Мотиви за приступање бандама према истраживању Светске банке.  
55. Галтунгов концепт позитивног мира. 
56. Секуритизација и десекуритизација у контексту људске безбедности. 
57. Концепт меке безбедности. 
58. Недостаци и ограничења државноцентричног концепта безбедности. 
59. Концепт социјеталне безбедности. 
60. Религија и род у концепту људске безбедности. 
61. Однос концепата људске, државне и социјеталне безбедности. 
62. Структурно насиље и људска безбедност. 
63. Животна средина у концепту људске безбедности. 



64. Милитаризација области безбедности. 
65. Заштита као саставни део концепта људске безбедности. 
66. Одређење појма виталног језгра у концепту људске безбедности. 
67. Људско испуњење као део концепта људске безбедности. 
68. Историјат настанка концепта људске безбедности. 
69. Друштвено историјски услови који су довели до усвајања концепта људске 
безбедности као једног од приоритета УНДП. 
70. Главни елементи УНДП дефиниције људске безбедности. 
71. Концепт слободе од потреба Кинга и Мареја. 
72. Однос војне и људске безбедности. 
73. Приступ људској безбедности у активностима Светске банке. 
74. Регионализација безбедносних процеса. 
75. Карактеристике јапанског приступа људској безбедности. 
76. Канадско – норвешки приступ људској безбедности. 
77. Главне замерке критичара концепта људске безбедности. 
78. Извори угрожавања и претње Људској безбедности. 
79. Непосредне безбедносне претње у концепту људске безбедности. 
80. Посредне – структурне претње у концепту људске безбедности. 
81. Принцип супсидијарности у концепту људске безбедности. 
82. Однос људске безбедности и људског развоја. 
83. Место људских права у концепту људске безбедности. 
84. Утицај научно-технолошког развоја на еколошку сферу у контексту људске 
безбедности. 
85. Нова улога државе у условима технолошке глобализације. 
86. Ефекти развоја информационо-комуникационих технологија на безбедност људи. 
87. Место међународних институција у остваривању глобалне безбедности. 
88. Значај међународних стандарда за безбедност људи у условима глобализације. 
89. Приватизација безбедности у контексту теорија људској безбедности. 
90. Утицај научно-техничког прогреса на економску безбедност људи. 
91. Оптималан модел изградње глобалног друштва (узети у обзир: институције, 
технолошки јаз, демократске традиције). 
92. Безбедносни аспекти биотехнологија. 
93. Еугенетика као безбедносни изазов. 
94. Извори података за утврђивање стања људске безбедности. 
95. Информације које добијамо из статистике о националном развоју и шта сазнајемо из 
индекса људског развоја. 
96. Значај постојања индекса људске безбедности. 
97. Информације које добијамо из индикатора о стању економске безбедности. 
98. Индикатори на основу којих стичемо увид у стање еколошке безбедности. 
99. Индикатори који нам дају информације о стању безбедности у области здравља и 
исхране. 
100.Индикатори који служе за сагледавање стања у области социјалне безбедности. 
101.Веза између образовања и безбедности. 
102.Политичка и институционална безбедност (друштвени и политички фактори 
безбедности). 
103.Индикатори личне и колективне безбедности. 
104.Људска безбедност: изазов за међународно право. 



105.Унутрашњи конфликти и хуманитарне интервенције. 
106.Безбедност као људско право. 
107.Људска права као суштина људске безбедности.  
108.Људска безбедност, људска права и не-државни чиниоци. 
109.Позитивна достигнућа институција њихова улога у заштити основних људских права. 
110.Услови при којима оружане снаге имају позитивну улогу у стратегији заштите. 
111.Значај невладиног сектора - организација за људски развој и људска права. 
112.Простор за манипулацију невладиним сектором.  


