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Циљ предмета 
Предмет Безбедност Србије има за циљ да студенте упути у контексте, чиниоце и одреднице безбедности Србије. Ради 
тога ће бити разложено безбедносно наслеђе Србије, те истраживана веза овог наслеђа са њеним безбедносним 
индентитетом и позицијом. Након тога следи анализа преовлађујућих дискурса и перцепција главних извора, носилаца 
и листе, како спољашњих тако и унутрашњих претњи њеној безбедности. Потом ће током анализе система и политика 
националне безбедности бити испитиване и процењиване способности државе Србије да својим грађанима испоручи 
одрживу безбедност. За ту сврху ће посебно бити разматране мисије, те надлежности и овлашћења сваког од државних 
апарата силе, као и улога осталих безбедносних актера. Том ће згодом бити праћени и разматрани главни токови 
стицања, расподеле и употребе политичке и безбедносне моћи. У прилог томе онда ће бити пропитане надлежности и 
овлашћења те процедуре и алатке за демократску цивилну контролу и јавни надзор сектора безбедности Србије. Затим 
ће бити изложени поступци за праћење и процену домета реформе месног сектора безбедности и затечених апарата 
државне силе. Претходни увиди ће служити као полазна основа за разматрање учешћа Србије у међународној 
безбедносној сарадњи као и за анализу њеног односа према савременим безбедносним интеграцијама. 

Исход предмета  
 Изучувањем овог предмета студенти треба да стекну теоријска и методолошка знања која ће им омогућити да 
самостално истражују, разумеју и тумаче безбедносне процесе у Србији. Тиме се код њих хоће развити знања и 
способности које су потребне за анализу текуће безбедносне динамике у Србији, те за критичко испитивање њене 
повезаности са темељним – националним, регионалним и глобалним – процесима и променама. Истом згодом се смера 
ка стварању чврстих - теоријских, методолошких и фактографских – ослонаца за ревалоризацију безбедносног наслеђа 
Србије, те за разумевање везе између тога наслеђа и њеног безбедносног идентитета. Стечена знања би требало да 
студенте опреме и оспособе за активно и вољно учешће у реформи сектора безбедности Србије, као и за допринос 
стављању свих безбедносних актера под делатну демократску цивилну контролу и јавни надзор. Они би истом 
приликом требало да буду оспособљени да рационално пропитују разлоге за укључивање Србије у савремене 
безбедносне интеграције, те да вреднују очекиване користи и/или штете. 

Садржај предмета 
1) Студије безбедности у Србији; 2) Национална безбедност Србије; 3) Безбедносно наслеђе Србије; 4) Безбедносна 
политика Србије; 5) Безбедносна сарадња и интеграције Србије; 6) Систем безбедности Србије; 7) Војска Србије; 8) 
Полиција Србије; 9) Обавештајно-безбедносне службе Србије; 10) Приватни сектор безбедности; 11) Реформа сектора 
безбедности Србије; 12) Демократска цивилна контрола сектора безбедности  
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 1   
Методе извођења наставе:  Настава се изводи у облику предавања и вежби. Вежбе подразумеваjу активну укљученост 
полазника у наставни процес у облику усмених презентација и студентских дебата. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Семинарски рад 30 писани испит 40 
Презентација 10   
Колоквијум 20   


