Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
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Правни основи безбедности
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Ћеранић, В. Предраг
Наставник/сарадник (за вежбе)
Ћеранић, В. Предраг
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
нема
Циљ проучавања предмета је да студент стекне основна знања и способности за самосталан
приступ разумевању правних основа безбедности, као и да усвоји основна знања потребна за
проучавање теорије система безбедности и тумачење безбедносних процеса и
творевина.Такође, циљ је да студент овлада основним појмовима у области безбедности;
Циљ
врстама, носиоцима и облицима угрожавања и угрожености; улози, функцијама и делатностима
предмета
система безбедности; улози државе у остваривању безбедности; структури система државне
безбедности и искуствима других земаља у организацији и функционисању система
безбедности.
Оспособљавање студената да схвате улогу правног основа система безбедности у
идентификовању, превентивном деловању и ефикасном реаговању на савремене изазове,
ризике и претње
безбедности и да самостално анализирају безбедносне појаве, процесе и догађаје, са
Исход
становишта: услова у
предмета
којима су настали; мотива, циљева и сврха њиховог дешавања; субјеката угрожавања и
субјеката заштите од угрожавања; начина, метода, активноси и укупних ефеката њиховог
деловања.
Садржај предмета
Садржај предмета обухвата разумевање појма, теорије, основних обележја и структуре
система безбедности,
динамичка својства основних детерминанти система безбедности, основне видове
безбедности, традиционалне и савремене замисли безбедности. Правни основи безбедности
као наставно-научна дисциплина; Безбедност као функција државе; Теорија система
безбедности-активности, мере, снаге, функција; Правно тумачење угрожавања безбедностиизвори, облици, носиоци; Положај и проблеми безбедности наше земље у савременом свету;
Теоријска
Систем безбедности наше земље-правни основ, ,структура, безбедносне мере; Законодавни
настава
оквир за рад служби безбедности наше земље; Институције међународне сарадње на пољу
безбедности Интерпол, Еуропол, НАТО, Партнерство за мир; Организовани криминал, промет
дрога и оружја и компјутерски криминал као безбедносни проблем и правни оквир за њихово
сузбијање; Законски основ за рад обавјештајних служби; Тероризам као савремена друштвена
појава – правна регулатива која омогућава супротстављање тероризму; Усклађеност система
безбедности са стандардима Европске уније. Систем безбедности као део друштвеног система
Практична и корелација са другим (под)системима.
Практичан рад на вежбама, израда есеја, одбрана семинарског рада
настава
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3
2
Методе
Предавања са power point презентацијама, дискусија, израда есеја, колоквијуми, завршни испит
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испит
30
колоквијуми
2x20
семинари
10

