
 

Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Систем националне безбедности Србије 

Наставници: др Зоран Драгишић, редовни професор; мс Милица Радишић, сарадник у настави 

Статус предмета: обавезни / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Основни циљ изучавања предмета је да студенти стекну знања о структури, функционисању и нормативном 

уређењу система националне безбедности Србије. Посебни циљеви предмета односе се на разумевање 

функционисања сваког посебног државног органа, и других организација, који творе систем националне 

безбедности Србије. Поред тога, посебни циљеви се односе на разумевање функционалних веза које постоје 

међу државним органима и другим организацијама у системском одговору на безбедносне изазове, ризике и 

претње националној безбедности Србије.  

Исход предмета 

Основни исход изучавања овог предмета су знања студената о структури и функционисању система 

националне безбедности Србије као целине и посебном функционисању сваког подсистема. Посебни исходи 

огледају се у способности студената да  разумеју значај и улогу сваког државног органа и друге организације 

у функционисању система националне безбедности. На основу ових знања и способности студенти стичу 

компетенције за разумевање и практичну примену доктринарних, законских и подзаконских аката којима се 

конституише систем националне безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефинисање система националне безбедности; Настанак и порекло система националне безбедности; 

Структура националне безбедности Србије; Изазови, ризици и претње националној безбедности Србије- 

стратегијски поглед; Управљачки део система националне безбедности Србије; Улога Народне скупштине у 

систему националне безбедности Србије; Улога владе Србије у систему националне безбедности; Улога 

председника републике у систему националне безбедности Србије; Савет за националну безбедност; Извршни 

део система националне безбедности; Систем одбране; Војска Србије у систему националне безбедности; 

Мисије Војске Србије; Цивилна одбрана; Систем унутрашње безбедности; Модели организације полиције; 

Организација полиције у Србији; Надлежности полиције и полицијски послови; Комунална милиција; Сектор 

за ванредне ситуације; Систем за реаговање на ванредне ситуације у Републици Србији; Безбедносно-

обавештајни систем Србије-настанак и развој; Безбедносно-обавештајни систем Републике Србије; 

Безбедносно-обавештајна Агенција; Војно-безбедносна Агенција; Војно-обавештајна Агенција; Улога 

аутономних покрајина у систему националне безбедности; улога општина у систему националне безбедности; 

заштита критичних инфраструктура  и улога привредних друштава у њиховој заштити; улога грађана у 

систему националне безбедности- војна, радна, материјална и обавеза учешћа у цивилној заштити.  

Практична настава 

Анализа уставних одредби које се односе на националну безбедност; Буџетирање система националне 

безбедности и процес доношења буџета; Анализа Стратегије националне безбедности Републике Србије; 

Анализа политике националне безбедности Србије; Анализа стратегије одбране Републике Србије; Анализа 

Закона о одбрани; Анализа Закона о Војсци Србије; Анализа Закона о употреби Војске Србије и других снага 

одбране у мултинационалним операцијама изван граница Републике Србије; Анализа Закона о полицији; 

Анализа Закона о комуналној милицији; Анализа закона о ванредним ситуацијама; Анализа Закона о основама 

уређења служби безбедности у Републици Србији; анализа Закона о војној, радној и материјалној обавези.    
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Број часова  активне наставе: 3/45 Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, анализа стратегијских и законских текстова и дискусије, групне студентске презентације са 

дискусијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања - писмени испит - 

практична настава 10 усмени испит 60 

Колоквијум 30   

    

 




