
8 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1

2
3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 3

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Национална безбедност  

Спецификација предмета за књигу предмета

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и на њима се решавају 
задаци из појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују 
поједине области из теоријске наставе.

Литература
С. Мијалковић, Национална безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 
2009. године.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Љ. Стајић, Основи безбедности, Полицијска академија, Београд, 2004. године.
Стратегија националне безбедности Републике Србије

ПРАВО
Право унутрашњих послова

Студијски програм 

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након завршетка овог предмета студент ће вршити прогностичке анализе у пракси од значаја 
за креирање безбедносне праксе путем државне политике и стратегије националне 
безбедности, поред тога студенти ће бити оспособљени за самостални практичан рад,

Реализацију вежби. Вежбе су аудиторне и на њима се решавају задаци из појединих целина, 
пружају додатна објашњења и на примерима решавају садржаји из теоријске наставе. 
Специфичности реализације вежби се огледају у раду студената на анализи конкретних 
безбедносних ризика и претњи и предлагању модела њиховог решавања (израда 
безбедносних процена); анализа међународних и националних стратегијских докумената од 
значаја за безбедност и анализа модела сарадње у решавању проблема безбедности 
Републике Србије.

Стицање основних знања о теоријско-методолошким, безбедносним и нормативним 
постулатима на којима почивају савремени системи националне безбедности као и припрема 
за критичко анализирање, процењивање безбедносне ситуације на националном нивоу, 
препознавање безбедносне изазове и учествовање у тражењу одговора на безбедносне 
ризике и претње.

Садржај предмета
Методолошке основе националне безбедности; Безбедност; Угрожавање безбедности; 
Теоријски оквир савременог концепта националне безбедности; Угрожавање националне 
безбедности; Систем безбедности на наднационалном ниво; Институције међународне 
сарадње на пољу унутрашње безбедности; Национални систем безбедности; Национални 
систем безбедности Репуплике Србије. 
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