
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Увод у студије безбедности 

Наставник: др Милан Липовац, доцент 

Статус предмета: обавезни / теоријско-методолошки (ТМ) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је увођење студената у студије безбедности као научне дисциплине, кроз анализу кључних 

промена у промишљању безбедности (личне, националне, регионалне, глобалне). У склопу увођења у 

дисциплину студенти ће стећи основна знања о настанку и развоју студија безбедности, различитим 

тематским областима и диференцираним нивоима истраживања, основним теоријским приступима и 

безбедносним праксама. 

Исход предмета 

Усвајање и овладавање комплексним теоријским оквиром студија безбедности, поређење и разликовање 

посебних теоријских приступа, усвајање кључних безбедносних појмова и њихово операционализовање, 

развијање критичког односа и утврђивање недостатака конкретних теоријских приступа у студијама 

безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам безбедности (порекло појма, концепт безбедности, изазови, ризици и претње, перцепција претњи, 

савремене безбедносне претње) 

Развој студија безбедности (интелектуални темељи студија безбедности, стратешке студије, алтернативне 

струје, у периоду и након Хладног рата, покретачке снаге студија безбедности) 

Традиционални приступи у студијама безбедности (реализам, либерализам) 

Алтернативни приступи у студијама безбедности (социјални конструктивизам, критичке теорије, 

феминистички приступи и постструктурализам) 

Копенхашка школа студија безбедности (теорија секуритизације, секторски приступ и теорија регионалног 

безбедносног комплекса) 

Војна безбедност (војна безбедност у периоду и након Хладног рата, одређење рата и врсте ратова, 

међународно право оружаних сукоба, пролиферација, разоружање и контрола наоружања) 

Политичка безбедност (снаге државе, безбедносне претње у политичком сектору, тероризам) 

Економска безбедност (одређење економске безбедности, претње у економском сектору) 

Социјетална безбедност (социјетални сектор и претње у социјеталном сектору безбедности) 

Еколошка безбедност (еколошки сектор и претње, секуритизација животне средине) 

Нивои анализе у студијама безбедности (проблем акције и структуре и нивои анализе у студијама 

безбедности) 

Људска безбедност (историјат односа државе и људске безбедности, концепт и критика људске 

безбедности) 

Национална безбедност (концепт националне безбедности, национални интерес и национални идентитет, 

моћ и снага, однос националне и међународне безбедности) 

Регионална безбедност (регион и студије безбедности, регионалне безбедносне организације, европска 

безбедносна архитектура) 

Глобална безбедност (међународни систем, глобализација и међународна безбедност) 

Практична настава 

Појам безбедности (анализа и критика концепта) 

Развој студија безбедности (покретачке снаге: часописи, институти, високошколске установе...) 

Традиционални приступи у студијама безбедности (критика традиционалних теоријских приступа) 

Алтернативни приступи у студијама безбедности (критика алтернативних теоријских приступа) 

Копенхашка школа студија безбедности (критика теоријских приступа који су развијани у оквиру 

Копенхашке школе) 

Војна безбедност (класификација ратова, ново оружје за 21. век) 

Политичка безбедност (најпознатији терористички напади у периоду и након хладног рата) 

Економска безбедност (претње и секуритизујући актери у економском сектору) 

Социјетална безбедност (претње и секуритизујући актери у социјеталном сектору) 

Еколошка безбедност (претње и секуритизујући актери у еколошком сектору) 

Нивои анализе у студијама безбедности 

Људска безбедност (представљање различитих димензија људске безбедности) 



Национална безбедност (Стратегија националне безбедности Републике Србије из 2009. године) 

Регионална безбедност (регионалне безбедносне организације значајне за Републику Србију, Западни 

Балкан) 

Глобална безбедност (претње глобалној безбедности и провајдери, оружје за 21. век) 
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Број часова  активне наставе: 3/45 Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања са дискусијом, вежбе и практичан рад, колоквијум (припрема, спровођење и оцењивање), 

семинарски рад, индивидуално читање литературе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 писмени испит - 

практична настава  усмени испит 60 

колоквијуми 20   

 




