Naziv predmeta: STUDIJE POLITIKE BEZBEDNOSTI I BEZBEDNOSNE STRATEGIJE
Cilj predmeta:
Cilj izučavanja predmeta je identifikovanje i razumevanje bitnih premisa koje uslovljavaju
oblikovanje bezbednosne politike i njeno sprovođenje putem sistema bezbednosti.
Ishod predmeta:
Upoznavanje sa osnovnim postulatima bezbednosne politike na raznim nivoima (globalni,
državni i individualni), uz razvijanje kompetencija za prognostičke analize (na naučno-stručnoj i
operativno-iskustvenoj ravni), će omogućiti artikulisanje nacionalne politike bezbednosti u
skladu sa odgovarajućim ciljevima i principima (eliminisanje i smanjenje opasnosti ). Pored
toga, veoma je važno da studenti uoče društvene, političke, bezbednosne i ekonomske činioce
koji utiču na oblikovanje i utvrđivanje bezbednosnih strategija. Očekuje se da studenti koji
uspešno završe ovaj kurs poznaju glavne strategijske pravce u savremenoj bezbednosnoj
teoriji i praksi i da poznaju činioce koji utiču na kreiranje bezbednosnih strategija.
Sadržaj predmeta:
Glavne teme koje će izučavati: determinante politike bezbednosti - globalni, državni i
individualno-psihološki nivo analize; bezbednosni procesi i agensi promena u međunarodnoj
politici bezbednosti; nacionalna politika bezbednosti - ciljevi i principi; elementi nacionalne
politike bezbednosti: spoljna politika, ekonomska politika, politika odbrane, politika unutrašnje
bezbednosti, socijalna politika, politika u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i drugih oblasti
društvenog života; demokratska politika bezbednosti kao (deo političke doktrine) emanacija
pluralizma interesa između slobode i sigurnosti; sekuritizacija bezbednosti i njene implikacije
na prioritete politike bezbednosti (izbor legitimnih ciljeva i metoda politike bezbednosti);
politika bezbednosti kao teorijsko-metodološki okvir strategije bezbednosti; pojam i poreklo
strategija bezbednosti; predmet i sadržaj strategije bezbednosti; mesto strategije bezbednosti
u hijerahiji pravnih akata; vrste strategija bezbednosti; činioci strategija bezbednosti; globalne
i regionalne bezbednosne strategije; strategija nacionalne bezbednosti Srbije bezbednosti.
Preporučena literatura:
1. Kegley W. C, Wittkoph E, Worlds Politics, Trends and Transformation, Thomson
Wadsworth, Belmont, USA, 2006
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Press, 2007
4. Dragišić Z., Demokratska rekonstrukcija sistema nacionalne bezbednosti Srbije, FB, 2001.
5. Bebeler A., V. Cvrtila, S. Tatalović, Suvremeni sistemi nacionalne sigurnosti, FPZ, Zagreb,
2003.
6. Hejvud E., Politika,Clio, Beograd, 2004.
7. Kovač M., Strategijska doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti, Svet Knjige,
Beograd,2003.
Metode izvođenja nastave: Nastava će biti realizovana kroz predavanja, panel diskusije,
rasprave, konsultacije, eseje i seminarski rad. Težište nastave je na samostalnom
istraživačkom radu studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Znanje će se proveravati kroz permanentno praćenje rada studenata i vrednovanje njihovog
doprinosa u diskusijama, kroz ocenu eseja i seminarskog rada i kroz ocenu na usmenom ispitu
Predispitne obavezve
Poena
Završni ispit
Poena
aktivnost u toku predavanja
20
pismeni ispit
praktična nastava
20
usmeni ispit
30
Seminari
30
Ukupno:
70
30

