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Циљ предмета 
Анализом кључних промена у мишљењу и практиковању – личне, националне, регионалне и глобалне – безбедности 
студенти ће на организован и систематски начин бити уведени у науку о безбедности. У том склопу ће проверавати збиљску 
и теоријску одрживост ове научне дисциплине. Следи потом расправа о главним изворима и носиоцима мањка безбедности у 
савременом друштву. То води ка анализи војних и невојних претњи безбедности. У центру пажње ће бити тероризам и други 
облици угрожавања безбедности. Завршни део програма намењен је пропитивању капацитета модерног друштва за достизање 
одрживе безбедности. Темељи за то биће постављени разматрањем међузависности безбедности и друштвеног развоја. 
Посебно ће бити анализирани измењени однос друштва и оружаних снага (државних и приватних апарата силе), те потреба за  
реформом сектора безбедности. Следи потом провера изгледа за стављање оружаних снага под демократску цивилну 
контролу и јавни надзор. Све то води ка дебати о (не)могућности изолованог достизања безбедности у глобализованом свету, 
односно потреби безбедносне сарадње и интеграције. 
Исход предмета  
Похађањем овог курса студенти стичу уводна теоријска и методолошка знања о измењеној замисли и разноврсној и 
разнозначној стварности безбедности. То треба да их оспособи за анализу конкретних безбедносних феномена у контексту 
базичних – националних, регионалних и глобалних - друштвених процеса и текућих промена. Усвајање другачијег мишљења 
безбедности ће им омогућити поуздано разумевање вишеструке међузависности између друштвеног развоја и способности 
датог друштва да постигне и очува одрживу безбедност. Све то би требало да увећа њихове способности за самостално 
разумевање, истраживање и тумачење савремених  феномена безбедности. Утолико их програм овог курса подстиче да знања 
стечена на другим курсевима трансферишу у поље безбедности. Уједно, успешним овладавањем садржајима овог курса 
студенти стичу неопходна знања и способности за даље а продубљено студирање ужих области науке о безбедности.   
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Порекло и захват концепта безбедности; Напуштање безбедносне дилеме; Нивои безбедности: лична, национална, 
регионална, глобална; Димензије безбедности: војна, политичка, економска, социјетална, еколошка; Извори и носиоци 
небезбедности: стари и нови ратови, асиметрични сукоби; Безбедносни изазови, ризици и претње; Нове претње безбедности: 
тероризам; Нове претње безбедности: организовани криминал, пролиферација оружја за масовно уништење, трговина 
људима, корупција, пандемије; Безбедност и развој; Друштво и оружане снаге; Реформа сектора безбедности; Демократска 
цивилна контрола и јавни надзор сектора безбедности; Безбедносна сарадња и интеграција 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: (Одбрана семинарског рада) 
Литература  
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Број часова  активне наставе недељно  Остали часови 
Предавања:  

2 часа 
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Други облици наставе:  
 

Студијски 
истраживачки рад:   

Методе извођења наставе: Уводна предавања са расправом, Вежбе и практичан рад, Тест – припрема, израда и оцењивање, 
Семинарски рад, Индивидуално читање литературе   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
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практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    


