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Назив предмета: Обавештајно-безбедносни системи 

 

Шифра предмета Статус 
предмета 

Семестар Број кредита 
Фонд 
часова 

СБ.3.27/4.И.СА Изборни VI 6 45+15 

 

Циљеви предмета 

Циљ предмета је проширење и продубљење стечених знања из области 
обавештајног рада, функционисања обавештајно-безбедносних система 
и структуре савремених служби безбедности, са фокусом на упознавању 
са динамиком развоја, структуром и начином функционисања 
обавештајних и безбедносних служби Републике Србије, великих сила и 
земаља у окружењу. Предмет треба да оспособи студенте за самостално 
уочавање кључних карактеристика модерних обавештајних и 
безбедносних служби и за препознавање промена у њиховој структури, 
као и интеракција са ближим и даљим окружењем. 

Исход изучавања 

Кроз усвајање градива, студенти стичу следећа знања и способности: 
повезивање појма обавештајног рада појмом националне безбедности; 
разликовање и описивање карактеристика савремених обавештајно-
безбедносних система; описивање институционалне основе 
обавештајно-безбедносних система Републике Србије и других држава; 
разликовање надлежности појединачних сегмената и субјеката 
обавештајно-безбедносног система; упоређивање других обавештајно-
безбедносних система са обавештајно-безбедносним системом 
Републике Србије и препознавање кључних разлика између њих; 
анализирање динамике развоја обавештајно-безбедносних система 
Републике Србије и других земаља. 

Садржај и структура 
предмета 

Важни појмови за схватање обавештајно-безбедносног система државе; 
Појам, улога и функције обавештајно-безбедносног система државе; 
Елементи обавештајно-безбедносног система државе; Функционисање 
обавештајно-безбедносног система државе; Појам обавештајне службе; 
Место, улога и врсте обавештајних служби; Начелна организацијска 
структура савремених обавештајних служби; Основни облици деловања 
обавештајних служби; Појам, настанак и развој безбедносне службе; 
Место, улога и врсте безбедносних служби; Начелна организацијска 
структура безбедносне службе државе; Основни облици деловања 
безбедносних служби државе; Обавештајно-безбедносни систем 
Сједињених Америчких Држава; Обавештајно-безбедносни систем 
Руске Федерације; Обавештајно-безбедносни систем Републике 
Албаније; Обавештајно-безбедносни систем Републике Бугарске; 
Обавештајно-безбедносни систем Републике Мађарске; Обавештајно-
безбедносни систем Републике Хрватске; Безбедносно-обавештајни 
систем Републике Србије. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

I Важни појмови за схватање обавештајно-безбедносног система државе 3 
II Појам, улога и функције обавештајно-безбедносног система државе 3 
III Елементи обавештајно-безбедносног система државе 3 
IV Функционисање обавештајно-безбедносног система државе 3 
V Појам обавештајне службе 3 
VI Место, улога и врсте обавештајних служби 3 
VII Начелна организацијска структура савремених обавештајних служби 3 
VIII Основни облици деловања обавештајних служби 3 
IX Појам, настанак и развој безбедносне службе 3 
X Место, улога и врсте безбедносних служби 3 
XI Начелна организацијска структура безбедносне службе државе 3 
XII Основни облици деловања безбедносних служби државе 3 
XIII Намена и задаци безбедносно-обавештајног система Републике Србије 3 
XIV Руковођење безбедносно-обавештајним системом Републике Србије 3 
XV Службе безбедности Републике Србије 3 

 
 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I Основни појмови (обавештајни рад, процес, информација) 1 
II Обавештајне студије (настанак, развој, најзначајнији аутори) 1 
III Обавештајни процес (обавештајни циклус – развој и критика) 1 
IV Обавештајна анализа – методе и технике 1 
V Обавештајна анализа – писање обавештајних извештаја 1 
VI Врсте прикупљања обавештајних података 1 
VII Отворени извори података у обавештајном раду 1 
VIII Обавештајни рад и људска права 1 
IX Обавештајно-безбедносни систем Републике Србије (контрола и надзор) 1 
X Колоквијум 1 
XI Обавештајно-безбедносни систем Сједињених Америчких Држава 1 
XII Обавештајно-безбедносни систем Руске Федерације 1 
XIII Обавештајно-безбедносни систем Уједињеног Краљевства 1 
XIV Обавештајно-безбедносни системи земаља у окружењу 1 
XV Одбране есеја/семинарских радова 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Облици извођења наставе 

Предавања, вежбе са дискусијама, колоквијум 
(припрема, спровођење и оцењивање), семинарски 
рад/есеј (припрема и одбрана), индивидуално читање 
литературе. 

Начин оцењивања на 
предмету 

предиспитне обавезе:  40 поена (активност током 
наставе 10, колоквијум 20, семинарски рад 10). 
испит: до 60 поена. 
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Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Зоран Драгишић 
Е-mail: zoran.dragisic@yahoo.com  
Консултације: понедељак од 15,00 до 17,00 
Асистент Иван Димитријевић 
Е-mail: dimitrijevic@fb.bg.ac.rs   
Консултације: четвртак од 13,00 до 15,00 

 


