
Студијски програм:            Мастер академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕТЊЕ 
Наставник/наставници: др Зоран Драгишић, редовни професор; др Светлана Станаревић, ванредни 
професор; др Милан Липовац, доцент 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:  
Услов:  
Циљ предмета 
Основни циљ студијског програма је стицање знања о главним претњама по националну безбедност и 
процесима еволуције националне безбедности у XX и  XXI веку. Посебни циљеви студијског програма 
односе се на разумевање процеса препознавања претње по националну безбедност и процеса дефинисања 
стратегијских и доктринарних докумената на којима се заснива систем националне безбедности. 
Исход предмета  
Основни исход предмета су знања и способности студената да препознају различите врсте претњи 
националној безбедности. Посебни исходи предмета су знања о стратегијским и доктринарним 
документима којима држава дефинише претње по националну безбедност и способност студената да 
критички анализирају документе којима се дефинишу претње и конституише систем националне 
безбедности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Предмет Националне безбедносне претње изучаваће се кроз следећи садржај и 
структуру: Теоријски оквир за одређивање безбедносне претње националној безбедности; Стратегијско 
доктринарна документа у области националне безбедности; Оружана агресија као претња националној 
безбедности; различити облици и врсте тероризма као национална безбедносна претња; природне 
катастрофе; катастрофе изазване људском активношћу (еколошке, индустријске, хуманитарне); 
транснационални организовани криминал; оружје за масовно уништење; сајбер претње; информацијски рат; 
климатске промене и масовне миграције; 
Практична настава: Реализоваће се  кроз вежбе, радионице, панел дискусије, анализу и презентовање  
научних текстова из предметне области.   Разрада појединих сценарија националних безбедносних претњи   
биће усмерена на развијање способности студената да критички промишљају о овој врсти претњи. 
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Број часова  активне наставе 5/75 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 2/30 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, консултације, панел дискусије, семинари, анализе сценарија 

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   

 


