Студијски програм: Дипломске академске студије - Master – Студије наука безбедности
Назив предмета: БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
Наставник:
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др Зоран Јефтић, доцент
др Светлана Станаревић, доцент

Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5.0
Услов:

Циљ предмета:
Циљ изучавања овог предмета је да се студенти упознају са свим суштинским карактеристикама
безбедносног система Србије, као и најважнијим безбедносним ризицима и изазовима у домаћем и
међународном окружењу. Поред тога, студенти треба да се упознају са елементима структуре
система националне безбедности Србије и правним прописима и стратегијско-доктринарним
документима којима је овај систем конституисан.
Исход предмета:
Детаљно познавање свих елемената система националне безбедности Србије и способност да се
критички промишљају решења која су примењена.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Појам и порекло система националне безбедности, структура система националне безбедности,
детерминанте система националне безбедности, улога војске у систему националне безбедности
Србије, улога полиције у систему националне безбедности, обавештајно-безбедносни сектор,
службе за реаговање у ванредним ситуацијама и кроз студијске посете државним органима из
области националне безбедности.
Практична настава:
Практична настава се одвија кроз анализу позитивних правних прописа којима се конституише
систем националне безбедности Србије и кроз студијске посте појединим секторима безбедности на
нивоу Републике и Града Београда.
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Број часова активне наставе:

5/75

Теоријска настава: 3/45

Практична настава: 2/30

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
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