
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије - Студије наука 

безбедности 

Назив предмета: Правни основи безбедности 

Наставници: др Младен М. Милошевић, ванредни професор, др Божидар Бановић, редовни 

професор, др Александра Илић, доцент 

Статус предмета: обавезан предмет / академско-образовни (АО) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање уводних и основних теоријских знања  о  држави,  праву и прописима 

који регулишу систем националне безбедности. Садржај предмета је конципиран тако да се 

студентима пруже знања о појму државе и њеним основним елементима и обележјима, 

државној организацији, појму и карактеристикама права, правној норми, правном акту, 

материјалним и формалним изворима права, субјекту и објекту права и другим најважнијим 

појмовима опште правне теорије. Циљ предмета је да се студентима омогући стицање 

темељних знања из области теорије државе и права, али и да се они упознају са правним 

нормама које регулишу области националне и приватне безбедности. Кроз садржај програма, 

студенти се упознају са релевантним изворима права у овим областима и стичу знање о правној 

уређености система безбедности али и присутним правним празнинама, као и недоречености 

и међусобној неусаглашености одредаба појединих закона и других општих аката. 

Исход предмета  

Овладавање знањима потребним за даље студирање и опште академско образовање и 

упознавање са прописима у области националне и приватне безбедности, одбране, ванредних 

ситуација и цивилне заштите. Након успешног савладавања садржаја предмета, студенти 

познају и разумеју појмове државе, права, правне норме и правног акта, правног поретка и 

правног система, уставности и законитости, субјекта и објекта права, а овладавају и 

терминологијом и конкретним знањима у области правног уређења националне и приватне 

безбедности. Студенти стичу компетенције неопходне за разумевање и савладавање садржаја 

предмета са којима се сусрећу на каснијим годинама студија, попут Кривичног права, 

Кривичног процесног права, Криминологије, Криминалистике, Политичког система, 

Тероризма и организованог криминала, Корпоративне безбедности и других. Савладавањем 

садржаја програма, студенти добијају фундаментална знања о држави и праву и упознају 

правну димензију система националне и приватне безбедности. Студенти стичу и конкретна 

знања о најважнијим изворима права националне и приватне безбедности и овладавају 

њиховим кључним институтима чиме започиње њихова припрема за самостално тумачење и 

примену прописа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру теоријске наставе студенти изучавају следеће садржаје: појам државе као 

организације и заједнице; конститутиивни елементи државе (територија, становништво и 

суверена власт); државна  власт (сувереност  и  легитимност);  појам  и  врсте државних органа;  

државна службена лица (државни службеници и неслужбеници); технократија и бирократија; 

главне врсте власти у држави (легислатива, егзекутива и судство); правна  држава  и  владавина  

права, подела власти; појам  и  врсте  друштвених норми (морал,  обичај, традиција, техничке 

норме и стандарди, право); појам права (дескриптивне и прескриптивне дефиниције права);  

правни  поредак;  правне  норме – појам и врсте; повезивање правних норми у правни поредак; 

општи појам правног акта; материјални и нормативни правн акти; општи и појединачни правни 

акти; формални и фактички извори права –  устав,  закони, међународни уговори, подзаконски  

акти,  акти аутономног права, обичаји, судски прецеденти, судска пракса, правна  наука; 

појединачни  правни  акти (потпуни  и  непотпуни:  правни  посао,  управни  акт, указ  и  судски  

акт); појам и врсте правног односа; састав правног односа; врсте правних овлашћења и правних 

обавеза; злоупотреба правних овлашћења; субјекти  права (физичка  и  правна  лица), објекти 

права;  фактички елементи правног поретка (правне чињенице и правне радње); уставност и 



законитост, санкције због незаконитости правних аката; правноснажност, извршност и 

ступање на снагу правних аката; правни систем: појам, елементи и врсте, правне установе, 

правне гране, правне области, правни подсистеми, национални, међународни и наднационални 

правни систем; право Европске уније; најважнији прописи у области одбране и војних служби 

безбедности; прописи у области ванредних ситуација (процена угрожености и израда планова 

заштите и спасавања); прописи у области националне безбедности; правна регулатива домена 

приватне безбедности; правни прописи у области детективске делатности; људска права и 

законска регулатива система безбедности. 

Практична настава: 

У практичном делу наставе, кроз вежбе и студијски истраживачки рад, студенти имају прилику 

да стечена теоријска знања продубе и прагматизују, као и да стичу вештине везане за анализу 

и тумачење одредаба најважнијих законских и других прописа у домену националне и 

приватне безбедности, одбране и заштите. 

Литература  

1. Драган Митровић, Увод у право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2017. 

2. Зоран Драгишић, Систем националне безбедности Републике Србије, Универзитет у 

Београду-Факултет безбедности, 2011. 

Број часова  активне наставе 

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари, презентације, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

практична настава 15 усмени испт  

колоквијум-и 1х30 ..........  

семинар-и    

 

 

 



План извођења наставе 
На часовима вежби ће се обнављати градиво са предавања, читати изворна литература 
(дискусије о главним 
проблемима) и полагати колоквијуми. 
 

Наставна недеља Тема 

1. недеља Држава као организација и заједница 

2. недеља Елементи државе (територија, становништво, 

суверена власт) 

3. недеља Државни органи и државна службена лица; 

технократија и бирократија 

4. недеља Прескриптивне и дескриптивне дефиниције права 

5. недеља Право и остале врсте друштвених норми (морал, 

обичај, традиција, техничке норме и стандарди) 

6. недеља Појам и врсте правних норми; повезивање норми 

у правни поредак 

7. недеља Општи пјам правног акта, материјални и 

нормативни акти, општи и појединачни правни 

акти 

8. недеља Формални извори права – појам, стварање и врсте 

9. недеља Устав и закони, међународни уговори, 

подзаконски акти 

10. недеља Аутономно право, обичај, судски прецедент и 

судска пракса, правна наука 

11. недеља Појединачни правни акти (указ, управни акт, 

правни посао и судски акт) 

12. недеља Субјект и објект права, појам и врсте правног 

односа, правне обавезе и правна овлашћења, 

злоупотреба правног овлашћења, правне 

чињенице и правне радње 

13. недеља Уставност и законитост; људска права и 

безбедност 

14. недеља Најважнији прописи у области ванредних 

ситуација и одбране 

15. недеља Најважнији прописи у области националне и 

приватне безбедности 

 




