
8 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 3 0 0 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

10 усмени испит 40

20

20

Мастер академске студије

Савремене стратегије безбедбности

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Матијевић Л. Миле, Барџић Д. ЖикицаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

практична настава

колоквијуми

семинари

Барџић Д. Жикица

Спецификација предмета за књигу предмета

На предавањима обрадити битне садржаје методских јединица уз обавезне примере, с обзиром на

методолошку природу предмета. Вежбе реализовати након завршених предавања, индивидуалним

радом студената. Студентима давати припремљене задатке које ће на основу предавања и

литературе самостално решити.

Литература

Станаревић,С.  (2018).Основе безбедности. Београд:Факултет безбедности. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Колинс, А.: Савремене студије безбедности, Политичка култура, Загреб, 2010.

Одбрана

/

/

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студентиће бити способни да у потпуности разумеју обележја и начин испољавања стратешких

безбедносних изазова. Усвојић езнања о различитим дисциплинарним приступима у изучавању

безбедносних изазова и криминалитета. Развиће способност ипромишљања о безбедносним

изазовима на начин да сагледају све аспектке њихових утицаја на позитиван и негативан исход.

Практична настава: Вежбе - Студије случаја, дискусије, примери из праксе и окружења, семинарски

радови.

Стицање знања за самосталан критички приступ проблемима стратешких безбедносних изазова,.

Спознаја екстерних и интерниих стратешких безбедносних изазова, криминалитета и

деликвенције и њихова системска идентификација, груписање као и сагледавање међузависност

и  могућности  предикција  њихових последица.

Садржај предмета

Теоријска настава

Стратегије великих сила, војних савеза, суседних земалја и недржавних актера; Тенденције у развоју

безбедности; Безбедност као израз финасијске моћи; Криминалитет и сродна делинквентна и

девијантна понашања. Управљање кризама и постконфликтна реконструкција; Неравномерни

демографски развој као претња безбедности у међународним односима; Криминалитет на

индивидуалистичком, глобалистичком и нивоу средњег обима; Изазови ризици и претње

националној безбедности и Стратегија одбране Србије.

Wiliams,  P. D.  (2012).   Uvod  u  studije  bezbednosti.  Beograd: JP  Službeni  glasnik  i  Univerzitet  u  

Beogradu  Fakultet bezbednosti. 

Игњатовић Ђ., Криминологија, Четрнаесто измењено издање, Правни факултет Универзитета у 

Београду,Београд,2018.


