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Циљ предмета: 
Циљ изучавања предмета је идентификовање и разумевање битних премиса које условљавају обликовање безбедносне 
политике и њено спровођење путем система безбедности. 
Исход предмета:  
Упознавање са основним постулатима безбедносне политике на разним нивоима (глобални, државни и индивидуални), 
уз развијање компетенција за прогностичке анализе (на научно-стручној и оперативно-искуственој равни), ће 
омогућити артикулисање националне политике безбедности у складу са одговарајућим циљевима и принципима 
(елиминисање и смањење опасности ). Поред тога, веома је важно да студенти уоче друштвене, политичке, безбедносне 
и економске чиниоце који утичу на обликовање и утврђивање безбедносних стратегија. Очекује се да студенти који 
успешно заврше овај курс познају главне стратегијске правце у савременој безбедносној теорији и пракси и да познају 
чиниоце који утичу на креирање безбедносних стратегија. 

Садржај предмета: 
Главне теме које ће изучавати: детерминанте политике безбедности - глобални, државни и индивидуално-психолошки 
ниво анализе; безбедносни процеси и агенси промена у међународној политици безбедности; национална политика 
безбедности - циљеви и принципи; елементи националне политике безбедности: спољна политика, економска 
политика, политика одбране, политика унутрашње безбедности, социјална политика, политика у области образовања, 
науке, културе и других области друштвеног живота; демократска политика безбедности као (део политичке доктрине) 
еманација плурализма интереса између слободе и сигурности; секуритизација безбедности и њене импликације на 
приоритете политике безбедности (избор легитимних циљева и метода политике безбедности); политика безбедности 
као теоријско-методолошки оквир стратегије безбедности; појам и порекло стратегија безбедности; предмет и садржај 
стратегије безбедности; место стратегије безбедности у хијерахији правних аката; врсте стратегија безбедности; 
чиниоци стратегија безбедности; глобалне и регионалне безбедносне стратегије; стратегија националне безбедности 
Србије безбедности.  
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Број часова  активне наставе: 
4/60 

Предавања: 4 
 

Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Настава ће бити реализована кроз предавања, панел дискусије, расправе, консултације, 
есеје и семинарски рад. Тежиште наставе је на самосталном истраживачком раду студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Знање ће се проверавати кроз перманентно праћење рада студената и вредновање њиховог доприноса у дискусијама, 
кроз оцену есеја и семинарског рада и кроз оцену на усменом испиту 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 30 
Семинари 30   

Укупно: 70  30 

100 

 


