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Циљеви предмета 

Циљ предмета је проширење и продубљење стечених знања из области 
безбедности са акцентом на системском мишљењу, упознавању са 
динамиком, структуром и начином функционисања система националне 
безбедности Републике Србије и других земаља, упознавању са 
кључним разликама између система националне безбедности 
тоталитарних/слабих и демократских држава, као и са системима 
безбедности на наднационалном нивоу. Имајући у виду динамичну 
природу безбедности у савременим условима, предмет треба да 
оспособи студенте за самостално уочавање кључних карактеристика 
модерних система националне безбедности и за препознавање промена 
у њиховој структури, као и интеракција са ближим и даљим окружењем. 
Такође, кроз развијање способности за примену системско-
структуралног приступа у анализи безбедносних потреба и интереса 
појединаца, колектива, државе и међународне заједнице, студенти се 
припремају за управљање организационим системима, мерама, 
пословима и активностима задовољења ових потреба и интереса. 

Исход изучавања 

Кроз усвајање градива, студенти стичу следећа знања и способности: 
повезивање појма безбедности са појмовима систем безбедности и 
национална безбедност; разликовање и описивање изазова, ризика и 
претњи Републици Србији; описивање институционалне основе система 
националне безбедности Републике Србије и других држава; 
разликовање надлежности појединачних подсистема, сегмената и 
субјеката система националне безбедности (војска, полиција, 
обавештајно-безбедносни систем, систем заштите и спасавања, 
недржавни системи безбедности, грађани); упоређивање других система 
безбедности са системом безбедности Републике Србије и препознавање 
кључних разлика између њих; анализирање динамике развоја система 
националне безбедности Републике Србије и других земаља; 
препознавање и аргументовано образлагање кључних карактеристика 
система националне безбедности тоталитарних/слабих и демократских 
држава у савременом свету; препознавање, описивање и разликовање 
наднационалних система безбедности. 

Садржај и структура 
предмета 

Теоријски основ система безбедности (појмовно одређење безбедности 
и сличних појмова; Безбедност као интерес и вредност; Национална и 
међународна безбедност; Политика и стратегија безбедности; Појам, 
елементи и обележја система безбедности); Организациони системи и 
системско мишљење; Примена системско-структуралног 
(организационо-функционалног) приступа у тумачењу безбедносних 
феномена (у анализи и решавању безбедносних проблема); Систем 
безбедности Републике Србије (историјски развој, нормативно и 
институционални основ, контрола и реформа сектора безбедности); 
Системи безбедности развијених земаља и земаља у окружењу; 
Системи безбедности тоталитарних/слабих и демократских држава; 
Наднационални системи безбедности (ОУН, ЕУ, НАТО, ОДКБ). 

 



 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 
I Безбедност и слични појмови 3 
II Безбедност као интерес и безбедност као вредност 3 
III Национална безбедност 3 
IV Међународна безбедност 3 
V Политика и стратегија безбедности 3 
VI Систем безбедности (појам) 3 

VII 
Општа теорија система као методолошки оквир за изучавање система 
безбедности 

3 

VIII 
Окружење као елемент организације, Функција и циљеви као елемент 
организације, Структура као елемент организације 

3 

IX Обележја система безбедности као организационих система 3 

X 
Полицијски систем (Структурално-функционална анализа, системска 
динамика) 

3 

XI 
Примена системског приступа у анализи и решавању безбедносних 
проблема корпорација 

3 

XII 
Структура и начин функционисања Заједничке безбедносне и 
одбрамбене политике 

3 

XIII 
Установе Европске уније од значаја за Заједничку безбедносну и 
одбрамбену политику 

3 

XIV 
Глобална стратегија за спољну и безбедносну политику, Унутрашња 
безбедност као стуб европске безбедности 

3 

XV ЕУ и заштита критичне инфраструктуре 3 

 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I Упознавање с предметом и начином реализације вежби  1 

II 
Структура система безбедности Републике Србије (унутрашњи и 
међународноправни основ; субјекти, актери и елементи) 

1 

III 
Уставни и стратегијско-доктринарни оквир система безбедности 
Републике Србије 

1 

IV Управљачка структура система безбедности Републике Србије 1 

V 
Подсистеми система безбедности Републике Србије (извршни и 
функционални део, безбедносна структура) 

1 

VI Структура система безбедности Републике Србије (извршни део) 1 
VII Колоквијум (Теоријски основ система безбедности) 1 
VIII Обавештајно-безбедносни систем Републике Србије 1 
IX Полицијски систем Републике Србије 1 

X 
Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике 
Србије 

1 

XI Остали подсистеми од значаја за безбедност Републике Србије 1 
XII Корпоративна безбедност 1 
XIII Нормативноправни оквир приватне безбедности у Републици Србији 1 

XIV 
Реформа сектора безбедности Републике Србије (концепт реформе 
сектора безбедности, реформа служби безбедности, полиције и 
оружаних снага) 

1 

XV 
Демократска и цивилна контрола сектора безбедности Републике 
Србије (парламентарна контрола, извршна контрола, судска контрола, 
независни државни органи, контрола од стране јавности) 

1 

 



Облици извођења наставе 

Предавања, вежбе са презентацијама и дискусијама, 
колоквијум (припрема, спровођење и оцењивање), 
индивидуално читање литературе. 

Начин оцењивања на 
предмету 

предиспитне обавезе:  40 поена (активности током 
наставе 20, колоквијум 20). 
испит: до 60 поена. 

Литература 

обавезна Кековић, З. и Димитријевић, И. (2017). 
Системи безбедности са системом 
безбедности Републике Србије. Београд: 
Факултет безбедности. 

допунска Стратегија националне безбедности 
Републике Србије (2019). Београд: Влада 
Републике Србије. 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Наставник: проф. др Зоран Кековић 
Е-mail: zorankekovic@yahoo.com  
Консултације: уторак од 11,00 до 13,00 часова 
Сарадник: асистент Иван Димитријевић 
Е-mail: ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs  
Консултације (јесењи семестар): петак од 13,00 до 
14,30 часова 
Консултације (пролећни семестар): понедељак од 
13,00 до 14,30 часова 

 



ИСПИТНА ПИТАЊА 
СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ 
 
I ТЕОРИЈСКИ ОСНОВ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ 
 
1. Безбедност и слични појмови (историјска перспектива) 
2. Безбедност и слични појмови (као однос, стандард, појмовни корелати) 
3. Безбедност као интерес и безбедност као вредност 
4. Национална безбедност (проширени и традиционални концепти безбедности) 
5. Национална безбедност (безбедносна дилема, државна безбедност) 
6. Национална безбедност (промена агенде и карактера претњи) 
7. Међународна безбедност 
8. Политика и стратегија безбедности (безбедносна политика, политика националне 

безбедности, политика безбедности ЕУ) 
9. Политика и стратегија безбедности (теоријски концепти, политичка концепција 

безбедности) 
10. Политика и стратегија безбедности (стратегије од значаја за безбедност) 
11. Систем безбедности (појам) 
12. Општа теорија система као методолошки оквир за изучавање система безбедности 
13. Окружење као елемент организације 
14. Функција и циљеви као елемент организације 
15. Структура као елемент организације и разликовање структуре система од агрегата 
16. Обележја система безбедности као организационих система (сложеност) 
17. Обележја система безбедности као организационих система (интеракција) 
18. Обележја система безбедности као организационих система (динамизам, принцип 

полуге) 
19. Обележја система безбедности као организационих система (отвореност, ентропија, 

адаптација) 
20. Обележја система безбедности као организационих система (регулација) 
21. Обележја система безбедности као организационих система (хијерархија и 

диференцијација) 
22. Обележја система безбедности као организационих система (еквифиналитет и трајање 

система) 
23. Обележја система безбедности као организационих система (друга обележја и односи 

између обележја система) 
 
II СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
1. Структура система безбедности (унутрашњи правни основ) 
2. Структура система безбедности (међународни правни основ) 
3. Структура система безбедности (субјекти/актери, елементи) 
4. Уставни оквир система безбедности 
5. Стратегијско-доктринарни оквир (Увод, Стратегија националне безбедности) 
6. Стратегијско-доктринарни оквир (Увод, Стратегија одбране, Стратегијски преглед и 

Бела књига) 
7. Стратегијско-доктринарни оквир (Увод, Национална стратегија заштите и спасавања) 
8. Стратегијско-доктринарни оквир (Увод, Национална стратегија за борбу против 

корупције) 
9. Стратегијско-доктринарни оквир (Увод, Стратегија полиције у заједници) 
10. Управљачка структура система безбедности (Увод, Народна скупштина) 



11. Управљачка структура система безбедности (Увод, Председник, Влада) 
12. Управљачка структура система безбедности (Увод, Савет за националну безбедност) 
13. Подсистеми система безбедности (извршни и функционални део, безбедносна 

структура) 
14. Обавештајно-безбедносни систем (Увод, ЗоОУСБ) 
15. Обавештајно-безбедносни систем (Увод, БИА) 
16. Обавештајно-безбедносни систем (Увод, сарадња БИА и МУП) 
17. Обавештајно-безбедносни систем (Увод, ВБА, ВОА) 
18. Обавештајно-безбедносни систем (Увод, Биро за координацију, спољна политика) 
19. Полицијски систем (Развој полиције као гране државне управе) 
20. Полицијски систем (Примена системског приступа у функционисању полиције) 
21. Полицијски систем (Увод, Закон о полицији, главе I-IV) 
22. Полицијски систем (Увод, Закон о полицији, главе V-VIII) 
23. Полицијски систем (Увод, Закон о полицији, главе IX-XIII) 
24. Полицијски систем (Структурално-функционална анализа, системска динамика) 
25. Систем одбране (Увод, Закон о одбрани, Закон о Војсци Србије) 
26. Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Увод, Институционални 

оквир) 
27. Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Увод, Закон о ванредним 

ситуацијама) 
28. Систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Увод, Закон о заштити од 

пожара) 
29. Систем заштите животне средине (Увод, Закон о заштити животне средине) 
30. Остали подсистеми од значаја за безбедност (Правосудни систем) 
31. Остали подсистеми од значаја за безбедност (Инспекцијски органи) 
32. Остали подсистеми од значаја за безбедност (Царински систем) 
33. Остали подсистеми од значаја за безбедност (Локална самоуправа) 
34. Остали подсистеми од значаја за безбедност (Безбедност и здравље на раду) 
35. Остали подсистеми од значаја за безбедност (Организације цивилног друштва) 
36. Корпоративна безбедност (Појмовно одређење и садржај) 
37. Корпоративна безбедност (Корпоративна безбедност као пословна функција) 
38. Корпоративна безбедност (Корпоративна безбедност као организациони систем) 
39. Корпоративна безбедност (Правни аспекти корпоративне безбедности) 
40. Примена системског приступа у анализи и решавању безбедносних проблема 

корпорација 
41. Нормативноправни оквир приватне безбедности (Увод, Закон о приватном 

обезбеђењу) 
42. Нормативноправни оквир приватне безбедности (Увод, Закон о детективској 

делатности) 
43. Концепт реформе сектора безбедности 
44. Реформа сектора безбедности у Србији (службе безбедности, полиција, оружане снаге) 
45. Демократска и цивилна контрола (Увод, Парламентарна контрола) 
46. Демократска и цивилна контрола (Увод, Контрола од извршне власти, Судска 

контрола) 
47. Демократска и цивилна контрола (Увод, Уставни суд, Независни органи, Јавност) 

 
 
 
 
 



III УПОРЕДНИ СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ 
 
1. Појам тоталитарних режима 
2. Тоталитаризам и службе безбедности 
3. Појам ауторитарних режима 
4. Појам слабих држава 
5. Чиниоци који обликују безбедност слабих држава (структурни фактори) 
6. Чиниоци који обликују безбедност слабих држава (економско-социјални фактори) 
7. Чиниоци који обликују безбедност слабих држава (политички фактори) 
8. Безбедносне структуре слабих држава 
9. Систем безбедности фашистичке Италије 
10. Систем безбедности нацистичке Немачке 
11. Систем безбедности Совјетског Савеза 
12. Типови демократских држава и њихов значај за системе безбедности 
13. Карактер безбедносних претњи у демократским државама 
14. Систем безбедности Сједињених Америчких Држава 
15. Систем безбедности Руске Федерације 
16. Систем безбедности Савезне Републике Немачке 
17. Систем безбедности Уједињеног Краљевства 
18. Систем безбедности Републике Француске 
19. Системи безбедности држава Западног Балкана 
20. Наднационалност, колективна безбедност, колективна одбрана и сарадња у 

безбедности 
21. Систем колективне безбедности УН (Увод, Настанак, циљеви и унутрашња структура) 
22. Систем колективне безбедности УН (Увод, Улога УН у решавању криза) 
23. Систем колективне одбране и заједничне безбедности НАТО (Северноатлантски 

уговор) 
24. Систем колективне одбране и заједничне безбедности НАТО (након завршетка 

хладног рата) 
25. Систем колективне одбране и заједничне безбедности НАТО (Стратешки концепт 

2010) 
26. Остали системи колективне одбране и безбедности (Варшавски уговор) 
27. Остали системи колективне одбране и безбедности (ОУКБ, ШОС) 
28. Остали системи колективне одбране и безбедности (ОЕБС) 
29. Развој европског безбедносног и одбрамбеног идентитета до 1992. године 
30. Развој Заједничке спољне и безбедносне политике Европске уније (1992-данас) 
31. Правни и институционални оквир безбедносне и одбрамбене политике ЕУ 
32. Структура и начин функционисања Заједничке безбедносне и одбрамбене политике 
33. Установе Европске уније од значаја за Заједничку безбедносну и одбрамбену 

политику 
34. Мисије и операције управљања кризама 
35. Глобална стратегија за спољну и безбедносну политику 
36. Унутрашња безбедност као стуб европске безбедности 
37. ЕУ и заштита критичне инфраструктуре 
38. ЕУ као систем колективне безбедности 


