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На почетку курса, студенти ће бити упознати са појмом безбедности као 
јавног добра и јавне политике. Посебно ће бити важно да студенти разу-
меју унутрашњу и међународну безбедност као јавно добро  а безбедносне 
политике као јавне политике. Након тога, студенти се упознају са систе-
мом националне безбедности, правним и стратешким оквиром безбедносних 
политика и процесом доношења одлука у овој области. Студенти ће затим 
бити упознати са спољном политиком, одбрамбеном политиком, политиком 
унутрашњих послова, обавештајном политиком, политиком сајбер безбед-
ности, реаговањем у ванредним ситуацијама као и безбедносним аспекти-
ма осталих јавних политика попут еколошке (безбедност животне средине) 
пољопривредне (безбедност хране) социјалне (безбедност на раду итд) и ос-
талих јавних политика.



Који су едукативни циљеви програма?
 � Упознавање са концептом и анализом безбедносне политике
 � Сагледавање система националне безбедности Републике Србије
 � Разумевање појединих безбедносних политика (војне, обавештајне, 

полицијске, спољне итд) у ширем контексту јавних политика у об-
ласти безбедности 

 � Упознавање са методама израде предлога практичне политике из об-
ласти безбедности.

 � Оспособљавање полазника за самосталну анализу безбедносних по-
литика.

Која знања ће стећи учесници?
 � Теоријска знања о безбедносној политици
 � Емпиријско познавање безбедносних политика Репиблике Србије
 � Разумевање безбедносних политика у ширем историјском, институ-

ционалном, политичком и међународном контексту

Реализатор: Филип Ејдус 

Садржај курса 
 � Безбедност као јавно добро  и јавна политика
 � Анализа безбедносне политике
 � Безбедносно наслеђе
 � Безбедносно окружење и интереси Републике Србије
 � Систем националне безбедности и демократско управљање
 � Изазови, ризици и претње националној безбедности
 � Одбрамбена политика
 � Унутрашњи послови
 � Обавештајна политика
 � Информациона безбедност
 � Безбедносна сарадња и интеграције 
 � Радионица за израду предлога практичне политике 
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