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Назив предмета: Стратешки безбедносни изазови 
Наставник/наставници: др Зоран Јефтић, ванредни професор; др  Петар Станојевић, ванредни 
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Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 5.0 
Услов:  
Циљ предмета 
Стицање знања за самосталан критички приступ проблемима стратешких безбедносних изазова,. 
Спознаја екстерних и интерниих стратешких безбедносних изазов и њихово системска 
идентификација, груписање као и сагледавање међузависност и могућности предикција њихових 
последица.  
Исход предмета  
Студенти ће бити способни да у потпуности разумеју обележја и начин испољавања стратешких 
безбедносних изазова  у међународним, регионалним  и националним оквирима. Усвојиће  знања о 
различитим дисциплинарним приступима у изучавању безбедносних изазова, али и разумети 
комплексност феномена изазова  у контексту савремених односа у међународној заједници Развиће 
способности промишљања о стратешким безбедносним изазовима на начин да сагледају све аспектке 
њихових утицаја на позитиван и негативан исход, а посебно за  развијање потенцијала да прерасту у 
ризике и претње. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Предмет Стратешки безбедносни изазови изучаваће се кроз следећи садржај и 
структуру: Увод у стратешке приступе безбедности; различита природа стратешких безбедносних 
изазова; Глобализација као стратешки безбедносни изазов; Безбедносни изазови у економској сфери 
Политичко – војне изазове; Социјални и изазови демократског развоја; Стратешки безбедносни 
изазови из сфере природе; Стратешки безбедносни изазови у техничко-технолошкој сфери  
Практична настава: Реализоваће се  кроз вежбе, радионице, панел дискусије, анализу и презентовање  
научни текстова из предметне области.   Разрада појединих сценарија безбедносних изазова у 
глобалним и регионалним оквирима биће усмерена на развијање способност студената да критички 
промишљају о стратешким безбедносним изазовима. 
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Број часова  активне наставе: 5/75 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 2/30 
Методе извођења наставе предавања, вежбе, практична настава, симулациона игре, колоквијум, 
семинарски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  



практична настава 5 усмени испт 60 
презентација  5 ..........  
семинар-и 25   

 


