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Назив предмета: Безбедност Србије 
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Хаџић  Љ. Мирослав, вежбе изводи aсистент мр. Филип П. Ејдус 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Безбедност Србије представља стварносни и проблемски оквир, те носиви садржај овог курса. Ослонцем на претходна 
знања биће прво дискутовани чиниоци и одреднице њене безбедности. У анализу ће потом бити уведено безбедносно 
наслеђе, те истраживан његов утицај на безбедносни идентитет и позицију Србије. Након тога следи анализа главних 
извора, носилаца и листе, како спољашњих тако и унутрашњих,  претњи њеној безбедности. Потом ће се приступити 
целовитој процени  безбедносних капацитета Србије. За ту сврху биће анализиран статус овлашћених носилаца силе, као и 
развијеност и делотворност  процедура за демократску цивилну контролу и јавни надзор над њима. Тиме ће бити створене 
потребне претпоставке за праћење и процену домета реформе месног сектора безбедности и затечених оружаних снага. 
Претходни увиди творе плодоносну основу за кост-бенефит анализу безбедносне интеграције Србије у евроатлантску 
заједницу.  
Курсом се студенти хоће, теоријски и методолошки, оспособити за самостално разумевање, тумачење и истраживање 
темеља, димензија и актера безбедности Србије. 
Исход предмета  
Стицање довољних знања и способности за аналитичко повезивање и проблематизовање текућих безбедносних појава у 
Србији и базичних – националних, регионалних и глобалних – процеса и промена. Усвајање теоријских, методолошких и 
фактографских претпоставки за критичку ревалоризацију безбедносног наслеђа, те његов детерминишући утицај на 
безбедносни идентитет Србије. Стицање способности и знања за активно учешће у реформи сектора безбедности Србије, 
као и за стављање легалних апарата силе под демократску цивилну контролу и јавни надзор. Прибављање довољне 
аргументације за рационално пропитивање и вредновање разлога и очекиваних користи од безбедносне интеграције 
Србије у евроатлантску заједницу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концепт националне у безбедности у 21. веку; Одреднице и чиниоци безбедности Србије; Безбедносно наслеђе и нови 
безбедносни идентитет Србије ; Продужени боравак Србије у “безбедносној дилеми”; Главни извори и носиоци мањка 
личне и националне безбедности; Изазови, ризици и претње безбедности Србије; Безбедносне непознанице 
постконфликтног и  постауторитарног преображаја Србије; Безбедносни капацитети Србије; Уставни и друштвени статус 
државних и приватних апарата силе; Домети реформе сектора безбедности Србије; Изгледи за демократску цивилну 
контролу и јавни надзор сектора безбедности; Јавност Србије о безбедности; Србија у евроатлантским и безбедносним 
интеграцијама 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практичан рад: критичка анализа стратегије националне безбедности и/или одбране Србије; Провера знања (Одбрана 
семинарског рада) 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:  
2 часа 

Вежбе: 
2 часа 

Други облици наставе:  
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: предавања са расправом, вежбе, практичан рад, семинарски рад, индивидуално читање               
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10+10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    


