
Студијски програм:            Мастер академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: СИСТЕМ ЕКОЛОШКЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник/наставници: др Владимир Јаковљевић, редовни професор, др Јасмина Гачић, ванредни 
професор, др Петар Станојевић, ванредни професор, мр Јелена Ћесаревић, асистент 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5.0 
Услов:  
Циљ предмета: Упознавање са савременим системом еколошке безбедности у контексту одрживог 
развоја квалитета живота, интегритета животне средине, спречавања и реаговања на еколошке ризике и 
процесе уз превенцију и спречавање негативних последица по животну средину. Стицање знања о 
институционалном оквиру еколошке безбедности европских земљама и Републике Србије. 
Исход предмета  
Оспособљеност за праћење, сагледавање и решавање широког спектра безбедносних изазова, ризика и 
претњи, пре свега опасности по животну средину са политичким, економским, социјалним и другим 
импликацијама везаним за коришћење природних ресурса, лепезу загађивања и др. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Савремено поимање глобалних еколошких безбедносних изазова, ризика и претњи. Импликације 
деградације животне средине. Еколошка криза у свету и одговор међународне заједнице. Еколошка 
безбедност и одрживи развој. Стратегије и доктрине о еколошкој безбедности ЕУ. Међународни извори 
помоћи за добро управљање у области еколошке безбедности. Еколошки криминалитет. Еколошки 
тероризам. Последица оружаних сукоба по животну средину. Безбедност сукоба – извесност еколошких 
ратова. Превентива и санација негативних еколошких безбедносних изазова, ризика и претњи.  Систем 
заштите животне средине у Републици Србији (правни , функционални и институционални аспект). 
Инструменти за спровођење националне политике у области еколошке безбедности. Едукација у области 
еколошке безбедности.  
Практична настава 
Рад у групи и радионице; анализе институционалног оквира еколошке безбедности у појединим земљама; 
активности међународних организација на пољу еколошке безбедности. 
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Број часова  активне наставе: 5/75 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 2/30 
Методе извођења наставе: Интерактивна настава предавања, презентације и анализе студија случаја, 
дискусије на тему актуелних и савремених еколошко-безбедносних питања у Републици Србији, региону 
и свету. Презентација семинарских радова, консултације и усмени испит. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 60 
колоквијум-и  ..........  
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