
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Основи безбедности 

Наставници: др Светлана Станаревић, ванредни професор; мс Милица Радишић, сарадник у настави 

Статус предмета: обавезни / теоријско-методолошки (ТМ) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање и усвајање основних знања о безбедности и сигурности, развијање способности и вештина за 

ефективну примену стечених знања, размену знања и кључних категорија у пољу безбедности и сигурности, 

саморефлексију и самовредновање у односу на дефинисане вредности и интересе од значаја за безбедност, 

самосталан критички приступ проблемима и питањима безбедности и сигурности, као и угрожавања 

појединца, друштва, државе и међународне заједнице. 

Исход предмета  

Након што одслушају предвиђени програм за предмет Основи безбедности, студенти ће бити способни да 

прикажу основно знање (опишу, дефинишу, разумеју и критички анализирају опште појмове) из области 

безбедности, укључујући историјски развој концепта безбедности и мултидисциплинарне и 

интердисциплинарне приступе у изучавању безбедности. Такође, као исход учења, очекује се да студенти 

примене и активно користе стечена знања у конкретној пракси суочавања или профилисања различитих 

појава и/или феномена (облици и носиоци угрожавања, изазови, ризици и претње) у односу на поље 

безбедности и поље сигурности; самовреднују и самопроцењују сопствене ставове, размишљања и мотивације 

у односу на референтне вредности и интересе од значаја за безбедност; вреднују активности и понашања 

различитих субјеката у сложеним ситуацијама безбедносне праксе и имају развијену способност синтезе тј. 

стварања - као могућност повезивања корпуса знања о безбедности кроз различите нивое анализе безбедности, 

од појединачног до глобалног. Коначно, студенти ће бити оспособљени да критички сагледају, процењују и 

предлажу стратешке приступе и размишљања при дефинисању безбедносних политика и постављању 

агенде/дневног реда на основу утврђених приоритета, у односу на безбедносне проблеме и питања (од 

националног до локалног нивоа). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у наставно-научну дисциплину Основи безбедности I; Суочавање са питањем - Да ли је безбедност 

академска/научна дисциплина?; Поддисциплине науке о безбедности; Предмет изучавања Основа 

безбедности; Увод у наставно-научну дисциплину Основи безбедности II; Безбедност кроз оквире других 

научних дисциплина (интердисциплинарни и мултидисциплинарни приступи у изучавању безбедносних 

појава); Различите методе и технике изучавања безбедности; Основна одређења безбедности, функције и 

принципи; Сродни појмови и категорије у пољу безбедности и сигурности; Вредности и интереси од значаја 

за безбедност; Референтни објекти и субјекти у безбедности; Држава, међународне организације и други 

субјекти од значаја за безбедност; Неки савремени безбедносни проблеми (глобални, регионални, национални 

и локални ниво); Средства и начини за очување безбедности; Политике и стратегије у безбедности са 

основним елементима система безбедности; Закључна разматрања. 

Практична настава  

У оквиру уводних предавања фокус је на домаћим задацима и анализама задатих текстова за читање, 

проналажењу примера истраживања безбедносних појава и феномена кроз мултидисциплинарне и 

интердисциплинарне приступе, затим отварање и вођење дискусије на тему различитих одређења концепта 

безбедности и сродних појмова и категорија, рад по групама, у пару, или индивидуално када су у питању 

обраде тема везаних за вредности и интересе од значаја за безбедност у односу на индивидуални, групни, 

национални, европски, глобални ниво анализе; обрада неких савремених безбедносних проблема уз 

коришћење медијских садржаја, видео пројекција, документарних емисија и прилога, веб садржаја или 

анимација; припрема и израда колоквијума. 
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Број часова  активне наставе  

4/60 

Теоријска настава 

3/45 

Практична настава 

1/15 

Методе извођења наставе 

Предавање са дискусијом, вежбе и практичан рад, коришћење различитих медија за приказивање, 

истраживање и обраду појединих безбедносних феномена, групни рад, менторски рад кроз укључивање 

студената завршних година или са виших нивоа студија, колоквијум (припрема, спровођење и оцењивање), 

индивидуално читање литературе и индивидуални рад кроз израду домаћих задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испит 70 

колоквијуми 15   

семинарски рад /   

есеј /   

 




