
 

Прилог 5.2 Књига предмета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 



    Табела 5.2 Спецификација  предмета 

 
Студијски програм : Студије безбедности  

Назив предмета:  Академско писање 

Наставник: Драгана Литричин-Дунић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање, унапређење студентске вештине и примена знања о основним елементима академског писања  и 

техникама израде семинарских,стручних, научних и дипломских радова. 

Исход предмета  

Упознавање са академским писањем. Усвајање и примена знања, поступака и техника при писању семинарских, 

стручних, дипломских и других саопштења.  Стицање основних знања за декомпоновање одређених тематских 

садржаја. Припремање и упућивање у поступак  писања различитих саопштења у сфери наука безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предавања: Увод у предмет; Врсте саопштења; Планирање (осмишљавање и разрада идеје пре израде нацрта);  

Израда нацрта (декомпоновање теме); Организовање за писање; Елементи академског писања; Структура рада 

(насловна страна, текст, фонт, садржај, апстракт, уводни део, главни део, закључак, коришћена литература, 

резиме, цитирање и навођење извора, стилови цитирања, граматичка и техничка правила); Програми за писање 

текста и додаци; Презентација рада; Објављивање рада; Корекција; Рецензија. 

Практична настава  

Вежбе: Практична реализација сминарских радова, консултације, реализација одређених садржаја са тематиком 

предмета, самостално декомпоновање одређених тематских садржаја и практично презентовање тих садржаја. 

Литература  

1.  Boeglin, Martha.: Akademsko pisanje (korak po korak), Akademska knjiga, Novi Sad, 2010. 

2.  Шамић, М.: Како настаје научно дело, СВЈЕТЛОСТ, Сарајево, 1979. 

3.  Jurčić, A.,  Fejos, A., Dinić, M., Čupić, M.: Kako uspešno čitati i pisati (priručnik),  Biro za obrazovanje i kulturu 

Vlade SAD, 2010. (Dostupno na https://www.google.rs/?gws_rd=cr&ei=oJK0WLjqLomp6ATk9IfwDw#q=H+O+W++T 

+O ++R+E+A+D++A+N+D++W, 27.02.2017.) 

Број часова  активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и на њима се решавају практични задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе.  

Током реализације предмета студент је обавезан да изради семинарски рад на задату тему. Такође је обавезан и 

да презентује урађени семинарски рад. Провера знања се одвија кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је 

да  студент положи оба колоквијума. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 25   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Безбедност и здравље на раду 

Наставник: Елизабета  Ристановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање и оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у области безбедности и 

заштите на раду, међународне и националне регулативе и  практичног  решавања проблема безбедности  и 

заштите у радним срединама. 

Исход предмета  

Стицање знања и компетенције за процену професионалног ризика на различитим профилима радног места, 

опасности и штетности, општих мера заштите на раду, као и права, дужности и одговорности послодавца у складу 

са актуелном националном и међународном регулативом. Студент ће моћи да опише функционисање система 

безбедности и заштите на раду, идентификује субјекте и њихове улоге, а стећи ће и способност анализе и синтезе 

прикупљених информација и примене знања у пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Значај и улога безбедности и здравља на раду, опасности и штетности у радној средини и мере заштите. Хемијски, 

биолошки, радиолошки агенси,опасне материје, бука, вибрације, зрачења, елементарне непогоде  као фактори 

ризика по безбедност и здравље на раду.   Методологија процене професионалног ризика, управљање 

расположивим ресурсима у систему безбедности и заштите здравља.  Актуелна национална регулатива, 

регулатива ЕУ и ИЛО, обавезе и одговорности запослених и послодаваца. Израда извештаја о стању безбедности и 

заштите здравља, планова и техничке документације,  надзор у области безбедности и заштите здравља, 

експертизу незгода, повреда, удеса и вештачења. Образовање и управљање знањем из области заштите, 

обучавање, професионалну селекцију и развој  вештина за безбедан рад, успостављање и развој интегрисаног 

система менаџмента. 

Практична настава  

Упознавање са формом и садржајем правних аката система безбедности и здравља на раду.Анализа примера 

примене прописа. Семинарски радови: процена ризика и израда упутстава за безбедан рад у разним занимањима. 

Литература  

1. Ауторизована предавања предметног наставника    

2. Вера Божић Трефалт: Заштита на раду: безебедност и здравље на раду, Београд 2006. 

3. Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017.  

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе,интерактивне семинаре, мултимедијалне приказе,  студије случаја. 

Током реализације предмета студент је обавезан да присуствује настави и активно учествује у раду као и у 

планираним вежбама. Студент мора самостално да реализује и један семинар Све то преддставља услов за 

завршни испит који је усменог карактера. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Безбедност информационих система 

Наставник:  Велимир Дедић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање основних потребних теоријских и практичних  знања из заштите информационих система. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособњени да дефинишу, разумеју и препозанју основне претње којима су изложени 

информациони системи и ресурси уопште. Студенти ће бити у стању да примене тријаду сигурности на анализу 

ризика, биће у стању да демонстрирају функционисање једноставних шифарских система и умеће да класификују 

шифарске системе. Разумеће основне идеје симетричних шифарских система и бићеу стању да предлоће 

имплементацију ових система на исправан  начин у организацији. Препознаће претње мрежама и базама податакаи 

биће у стању да предложе адекватна техничка решења за заштиту. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теорисјки оквир, тријада сигурнисти, модели сигурниости, ризик, процена ризика, једначина сигурности, 

периметарска сигурност, основи криптографије, једноставни криптосистеми, супституцијски системи, напреднија 

криптогртафија, симетричмни системи, системи јавног и тајног кључа, сигурност мрежа, баријере, контрола 

приспупа, сигурност мрежа, протоколи и сигурност, сигурниост база података, е-пословање и сигурнист, мобилне 

мреже, етика у надзору, злонамерни софтвер, сигурност и кадрови. 

Практична настава 

Проигравање појмова са предавања, примери из праксе, лабораторијски рад на изради примера и демонстрацији 

рада криптосистема и осталих техничких решења. 

Литература  

1. Плескоњић, Мачек: Заштита рачунарских система и мрежа, Микрокњига 2014. 

Број часова  активне 

наставе: 5 
Теоријска настава:  2 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Виктимологија 

Наставник: Славица Динић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Изучавање појма, предмета и значаја викимологије као науке о жртвама злочина, предочити начине помоћи 

жртвама злочина, као и начин превенције од виктимизације. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за успешно сагледавање и препознавање проблема са којим се бави виктимологија, као 

и практична примена усвојених знања у препознавању и помоћи жртвама злочина. Уједно студенти стичу и знања 

за превентивно деловање и сфери виктимизације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и дефиниција виктимологије, Темељне детерминанте у виктимологији, Типологија Бениамина Меделсона, 

Аутентичност правде и накнада штете жртвама, Криминогени аспект жртава, Повезаност виктимологије са другим 

научним дисциплинама, Виктимогена диспозиција, Однос жртве према злочину, Насилнички криминалитет и 

жртве, Жртве и починитељи убиства, Утицај устројствал ичности. Алкохолизам и убиство, Виктимолошка 

димензија убиства, Жртве у акту чедоморства, Жртве самоубилачког акта, Психолошки аспект самоубиства, 

Жртве проституције и трговинебелим робљем, Жртве сексуалних деликата, Жртве саобраћаних деликата. 

Практична настава  

Продубљивање усвојеног знања и анализа значајнијих теоријских и практичних проблема, посете установама које 

се баве жртвама (Центар засоцијални рад, Сигурне куће, КЦ Војводине, Заштитник грађана и слично). 

Литература  

1. Ацо Бобић, Виктимологија, Нови Сад, 2016-скрипта    

2. Ненад Симовић. Основи виктимологије, Правни факултет Сарајево, 2002.    

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током предавања кроз интерактивни рад са студентима стичу се 

теоретска сазнања о виктимологији. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из појединих 

поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске наставе. Акценат 

се ставља на посете установама које се баве заштитом жртава и упознавање са делокругом њихових активности. 

Провера знања се одвија кроз колоквијум и семинарски рад. Услов за завршни испит је да  студент положи 

колоквијум, презентује семинарски рад и успешно реализује вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Еколошка безбедност 

Наставник: Снежана Штрбац 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање важности система еколошке безбедности у друштвеној заједници уз превентивне и реактивне мере у 

циљу спречавања еколошких ризика и подизање свести о значају еколошке безбедности у сваком сегменту 

друштвеног живота. 

Исход предмета  

Оспособљеност за разумевање и деловање у спречавању широког спектра безбедносних изазова и претњи по 

животну средину, адекватно коришћење природних ресурса и превенције загађивања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам глобалних безбедносних и еколошких ризика претњи. Улога међународне заједнице у решавању глобалних 

еколошких проблема са којима је суочена планета Земља (глобалне климатске промене, угрожавање 

биодиверзитета, пренасељеност, неадекватно коришћење природних ресурса). Еколошка безбедност - интегрисани 

систем одговоран на опасности. Спречавање и реаговање у еколошким акцидентима, природним и антропогеним. 

Стратегије и доктрине ЕУ и УН о еколошкој безбедности. Еколошки изазови који превазилазе класичне 

безбедносне изазове. Превентива и ублажавање негативних последица оружаних сукоба по животну средину. 

Нови глобални изазови на планети Земљи. Риск комуникација у различитим еколошким опасностима. 

Практична настава  

Разумевање узрока и услова за настанак безбедносних изазова и претњи, симулације сценарија ланца догађаја који 

доводе до последица (ванредних ситуација), студијске и стручне посете организацијама за праћење, изучавање и 

превенцију еколошких акцидената. 

Литература  

1. В. Радовић, Безбедност животне средине: Еволуција и савремени приступи, Универзитет Едуконс, Сремска 

Каменица, 2013.    

2. Људска безбедност, Тематски број - Еколошка и људска безбедност, IV/2 2006.   

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија кроз 

два колоквијума. Услов за завршни испит је да студент положи оба колоквијума и успешно реализује вежбе. 

Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Економија Европске уније 

Наставник: Мирослава Филиповић/Драган Голубовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студентима пруже основна знања из економских интеграција пре и након настанка ЕУ у 

облику у којем је данас, те да се упознају са актуелном материјом везаном за процес европских интеграција које 

су последњих 15 година доживеле значајну и драматичну трансформацију. 

Исход предмета  

Након савладавања материје обухваћене овим предметом студенти ће бити оспособљени за критичко 

размишљање и разумевање разлога и мотива за настанак европских интеграција, питања везана за процесе и 

историјске разлоге настанка интеграција, користи и трошкове интеграција, основних политика Уније и свих 

битних питања која прате настанак Евопске уније каква је данас. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са историјатом свих облика економских интеграција пре настнка ЕУ; Упознавање са постепеним 

развојем институција усмерених на економски просперитет, Значај и улога кључних самита за које су везани за 

оснивање ЕУ у данашњем облику; Упознавање са елементима: Римских уговора, Луксембуршког компромиса и 

Хашке конвенције; Значај и улога институција Европске уније; Задаци и функције институција: Европска 

комисија, Савет министара, Европски парламент; Задаци и функционисање Европског савета, Еврпоске 

централне банке, Европске инвестиционе банке; Упознавање са функционисањем судова ЕУ; Хронолошки 

приказ односа Уније и земаља кандидата из Централне и Источне Европе; Искуства земаља кандидата на путу 

стицања пуноправног чланства у Унију; Основне карактеристике и обавезе из Уговора о стабилизацији и 

придруживању; Најзначајнији финансијски инструменти усмерени у процесу придруживања; Упознавање са 

предностима коришћења финансијских средстава из фондова; Значај предприступних фондова прегограничне 

сарадње. 

Практична настава  

Практични примери за сваку од ставки теоријске наставе. 

Литература:  

1. Димитријевић, Б., Мунитлак Ивановић, О. Економика европских интеграција, Факултет за услужни 

бизнис, Сремска Каменица, 2008. 

 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су интерактивне и на њима се пружају додатна објашњења а на 

примерима разрађују поједине области из теоријске наставе.  Провера знања се одвија кроз два колоквијума, који 

студентима могу да омогуће полагање испита и пре рока.  Завршни испит се састоји од писаног испита испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Енглески језик 1 

Наставник: Гордана Владисављевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Савладати употребу граматике, изговора, стручног и општег, говорног и писаног језиика, ради оспособљавања 

студената за комуникацију на енглеском језику, са акцентом на стручној терминологији као основи за коришћење 

литературе и праћење стручних и научних публикација. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени за активно служење енглеским језиком, као и за коришћење енглеске литературе 

из своје области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Modal verbs  of ability and obligation, Present Simple and Present Continuous Tense, verb and noun collocations,  

phrasal verbs, Past Simple and Past Continuous Tense, Going-to Future, conditionals, time clauses, passive voice, 

reported speech. 

Практична настава  

Увежбавање вештина: читање текстова (стручни текстови прилагођени нивоу знања), писање: email, memo, sales 

leaflet, report, letter; током вежбања конверзације, симулирају се реално пословно окружење и животне ситуације, 

као што су телефонирање, преговарање, држање презентације, учешће на састанку и конференцијама. 

Литература  

1. Cotton, D. et al. Longman Market Leader: Pre-Intermediate Business English.3rd ed. Edinburgh Gate, Harlow: 

Pearson Education Ltd, 2012. 

2. Murphy, R. English Grammar in Use. 4th ed. Cambridge: CUP, 2012. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, рад у паровима, самосталан рад, рад уз употребу аудио-

визуелних средстава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Енглески језик 2 

Наставник: Татјана Б. Милосављевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Савладавање структура и функција енглеског језика на средњем нивоу и ширење стручног речника кроз теме и 

ситуације из струке, уз даље развијање вештина го¬вора, читања, писања и разумевања на том језику. 

Исход предмета  

Комуникација на средњем нивоу енглеског језика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Језичке функције: писање елек¬тронских порука; ту¬мачење техничких података; пословни телефонски разговор; 

наручивање и куповина уређаја; писање радне биографије; јављање на конкурс.Граматичке структуре: поређење 

дужих и неправилних придева; односне, присвојне, неодређене и повратне заменице; прилози за начин; глаголска 

именица (gerund); глаголска времена Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous и Past Perfect; пасив; 

индиректни говор Лексика: речи и изрази неопходни за комуникацију на средњем нивоу знања енглеског језика са 

нагласком на ситуације из струке и теме које из ње произлазе, а дате су у уџбенику.  

 

Практична настава  

Практична настава подразумева вежбе којима се повећава степен асимилације теоријски обрађене грађе и знање 

језика на рецептивном и продуктивном нивоу. 

Литература  

1. Cotton, D. et al. Longman Market Leader: Pre-Intermediate Business English.3rd ed. Edinburgh Gate, Harlow: 

Pearson Education Ltd, 2012. 

2. Murphy, R. English Grammar in Use. 4th ed. Cambridge: CUP, 2012. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, рад у паровима, самосталан рад, рад уз употребу аудио-

визуелних средстава и интернета. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Информатика 

Наставник:  Велимир Дедић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање основних потребних теоријских и практичних  знања из примене информационих технологија. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособњени да дефинишу, разумеју и препозанју основне техничке појмове из савремене 

информатике. Студенти ће бити у стању да дефинишу, оцене и предложе примену информације која настаје 

обрадом података. Студенти ће бити оспособљени да исправно категоришу рачунаре, софтвер и мреже. Биће у 

стању да препозанју  основне потребе организације за ИТ и да предложе начине задовољења тих потреба. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у рачунарство и информатику, информација, мерење информације, обраде података, генерације и 

категорије рачунара, улазне јединице, излазне јединице, микропроцесори и сабирнице, меморија, системски 

софтвер, апликативни софтвер, мреже и телекомуникације, дигитализација, Шенонова теорема, рачунарске 

мреже, врсте мрежа, мрежни уређани, интернет. 

Практична настава 

Проигравање појмова са предавања, примери из праксе, лабораторијски рад уз савладавање стандардних 

програма за обраду текста и израду презентација и колаборативни рад (Ворд, Ексел, Гугл драјв). 

Литература  

1. Дедић, В: Информатика, скрипта за припрему испита, 2016.    

2. Турбан: Увод у информационе системе, Датастатус, 2009.    

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Предавања и лабораторијске вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Корпоративна безбедност 

Наставник:  Самед Каровић/Ивица Николић  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са различитим аспектима и активностима у сфери Корпоративне безбедности уз поштовање 

принципа друштвено одговорног пословања. 

Исход предмета  

Способност аналитичког сагледавања друштвених основа са позиције изграђене безбедносне конфигурације 

друштва и својстава безбедносног менаџмента у корпорацији, који се односи на адекватан степен заштите 

корпорације у глобалног друштвеној заједници. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студенти се упознају са теоријско - методолошким основама и својствима корпоративног безбедносног 

менаџмента као научне обласи која се бави феноменима карактеристичним за гловалну друштвену заједницу 

(различитим врстама претњи и опасности). Посебно се изучавају функције планирања, руковођења, контроле и 

управљања променама и ризицима у корпорацијама, различитим врстама организовања службе безбедности у 

корпорацији и израдом неопходних планских докумената у корпорацији, у складу са актуелном законском 

регулативом. 

Практична настава 

У практичном делу наставе студенти усвојена теоријска знања практично примењују у анализи различитих 

облика организације служби безбедности у корпорацијама. 

Литература:  

1. Триван, Д.: Корпоративна безбедност, уџбеник, Досије студио, Београд, 2012.   

2. Триван, Д.: Корпоративни аспекти безбедности, Графослог, Београд, 2011.    

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија 

кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да  кадет положи оба колоквијума и успешно реализује вежбе. 

Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Пословне комуникације 

Наставник:   Слађана Чабрило 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Студенти на предмету треба да се упознају са основним карактеристикама, особинама и природом пословног 

комуницирања и његовим различитим реализацијама, те да савладају и усвоје основне 

технике и вештине комуницирања. 

Исход предмета  

Савладавањем градива предмета студенти стичу теоријска и практична знања из комуникологије и пословног 

комуницирања. Студенти треба да разумеју значај комуникација и вештине преношења информација и порука у 

савременом корпоративном пословању. По завршеном предавању студенти ће бити у стању да разумеју значај 

размене пословних информација и увођење модерне технологије у  

ефикасно пословно и тржишно комуницирање са клијентима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у изучавање вештине и природе људског комуницирања. Разматрање и усвајање основних појмова и 

елемената комуникативног процеса и ближе упознавање различитих кодова, метода, нивоа и видова 

комуницирања. Теоријско одређење пословног комуницирања. Технике и методе пословног комуницирања и 

преношења информација. Основни видови саопштавања. Вербална и невербална комуникација. Корпоративно 

комуницирање. Примена информационих технологија у пословном комуницирању. Технике и методе наступања 

у медијима. Технике и методе наступања на радију и телевизији. Контакт са штампом. Промотивне активности и 

оглашавање. Пословни бонтон. Пословна коресподенција. Пословни морал.  

Практична настава  

Bежбе ће се фокусирати на практичне примере и студије случаја из пословног комуницирања на нашем, 

регионалном и глобалном тржишту. Организоваће се дебате на одређене  теме, 

 које ће помоћи студентима да доносе закључке и предузимају конкретне одлуке. 

Литература:  

1. Суботић, Д.: Пословна етика и вештине комуницирања, Институт за политичке студије, те.  

2. Микић, А.: Уметност комуницирања, Научноистраживачки центар, Београд, 2007.  

3. Баљ, Б.; Чучковић, А.; Бреу, А.; Марић, А.: Пословна етика, Економски факултет, Суботица, 2011.  

4. Чанак, Н.: Комуникологија и тимски рад, Факултет за спорт и туризам, нови Сад, 2011.  

5. Чокорило, Р.: Пословне комуникације (социјално-психолошке детерминанте), Алфа Граф, Нови Сад, 2008. 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања и вежбе, консултације, студије случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Кривично право 

Наставник:  Славица Динић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета - развијање научних сазнања, академских вештина и практичних способности у тумачењу и 

примени међународних и националних правнних прописа у области кривичног права.  

Исход предмета  

Очекује се да студенти: 1) схвате појам, предмет, историјски развој, изворе, структуру и функцију кривичног 

права, 2) усвоје знања о основним појмовима, принципима и институтима општег и посебног дела кривичног 

права – кривично дело, кривица, саучесништво, кривична санкција, 3) развију способности да 

аргументовано,креативно и компетентно дискутују са другима о питањима из области кривичног права, 4) 

развију способности систематичног приступа проблемима у области кривичног права као и да понуде критичке и 

аргументоване одговоре у овој области, 5) овладају кључним терминима, појмовима и институтима у области 

кривичног права. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод у Кривично право 2. Појам кривичног дела и радња кривичног дела 3. Предвиђеност у закону 4. 

Противправност  5. Кривица 6. Припремање и покушај кривичног дела 7. Кривичне санкције и Казне 8. Мере 

упозорења, Мере безбедности 9. Правне последице осуде, Рехабилитација и давање података из казнене 

евиденције, Амнестија и помиловање, Застарелост 10. Кривичне санкције према малолетницима 11. Кривична 

дела против живота и тела 12. Кривична дела против полне слободе, брака и породице, интелектуалне својине, 

имовине, привреде 13. Кривична дела против здравља људи, Кривична дела против животне средине, опште 

сигурности људи и имовине, безбедности јавног саобраћаја, безбедности рачунарских података 14. Кривична 

дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије, Кривична дела против државних органа 15. 

Остала кривична дела. 

Практична настава 

У практичном делу наставе студенти усвојена теоријска знања практично примењују у анализи различитих 

случајева у пракси. 

Литература  

1. Стојановић, З.: Кривично право (општи део), уџбеник, Правна књига, Београд, 2009.  

2. Стојановић, З., Длић, Н.: Кривично право (посебни део), уџбеник, Правна књига, Београд, 2014. 

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија 

кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да  студент положи оба колоквијума и успешно реализује 

вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Кризни менаџмент 

Наставник:  Самед Каровић/Вилмош Тот   

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања из области теорије и праксе кризног менаџмента у систему безбедности, да могу 

успешно  анализирати, процењивати и предвиђати кризе и учествовати у тражењу одговора на насталу кризу и 

разрешење кризе. 

Исход предмета  

Развијати код студената уверење у могућност успешног разрешења кризе и адекватан избор решења у процесу 

одлучивања у различитим врстама криза. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; 1. Теоријске основе кризе;  2. Извори и порекло криза; 3. Модерне кризе; 4. Управљање кризом; 

5. Области критног менаџмента; 6. Фазе кризног менаџмента; 7. Кризно комуницирање;  8. Кризни менаџмент у 

специфичним ситуацијама; 9. Модели кризног понашања; 10. Кризни план; 11. Одлучивање у кризама; 

12.Стабилизација стања након кризе; 13. Управљање и квантификација ризика у процесу доношења  одлука; 14. 

Неке врсте посебних криза. 

Практична настава 

1.Теоријске основе кризе; извори и порекло криза. 2. Модерне кризе; 3.Управљање кризом; 4.Решавање криза 

као процесна функција кризног менаџмента; 5.Реаговање на кризне опасности; 7. Процеси кризе и кризни 

менаџмент; 8. План кризног комуницирања;  10. Кризни менаџмент у специфичним ситуацијама; 11. Кризни 

план;  13Одлучивање у кризама; 12. Кризни аспекти одлучивања;  13. Стабилизација стања након кризе; 14. 

Управљање ризиком; 15. Војна помоћ у кризним ситуацијама; 16.Неке врсте посебних криза. 

Литература  

1. Каровић, С.: Кризни менаџмент, уџбеник,  Медија центар ''ОДБРАНА'', Београд, 2013.  

2. Новак, Б.: Кризно комуницирање, Биноза прес, Загреб, 2001.    

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија 

кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да  студент положи оба колоквијума и успешно реализује 

вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Кривично-процесно право 

Наставник: Славица Динић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Оспособљеност студената за правилно разумевање примене прописа у откривању и расветљавању кривичних 

дела и заштити основних права и слобода човека. 

Исход предмета  

Студент би требало да покаже детаљно познавање тока: кривичног поступка (предистражни, главни, поступак по 

правним лековима); поступка за опозивање условне осуде; поступка за изрицање јединствене казне; поступка за 

ублажавање казне осуђеном сараднику; скраћеног поступка; поступака за изрицање мера безбедности 

медицинског карактера; поступка према малолетницима; поступка изрицања судске опомене; поступка за 

изрицање мере безбедности одузимања предмета; поступка за одузимање имовинске користи; поступка у коме се 

појављује оштећено малолетно лице; поступка за пуштање на условни отпуст. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основи кривичног процесног права 2. Основна начела кривичног процесног права 3. Основне 

кривичнопроцесне функције и субјекти који их врше 4. Предмет кривичног поступка и докази у кривичном 

процесном праву 5. Кривичнопроцесне радње 6. Основне карактеристике општег кривичног поступка, са 

посебним освртом на предистражни поступак 7. Истрага 8. Споразуми јавног тужиоца и окривљеног  9. 

Оптужење 10. Главни претрес и пресуда 11. Поступак по правним лековима 12. Поступци преиначења 

правноснажне судске) 13. Посебни кривични поступци и посебне модификујуће кривичнопроцесне одредбе 14. 

Поступци којима се уређују друга питања повезана са кривичноправном проблематиком 15. Међународна 

кривичноправна помоћ и међународна сарадња у кривичним стварима. 

Практична настава  

Продубљивање и провера усвојеног знања кроз конкретне примере и законска решења. Посебни облици наставе: 

Присуствовање судском поступку (упознавање са начином функционисања кривичног суда). 

Литература  

1. Шкулић, М.: Кривично процесно право, уџбеник,  Правни факултет Универзитета у Београду (Центар за 

издаваштво и информисање) и Досије студио, Београд, 2014.  

2. Бејатовић, С.: Кривично процесно право, уџбеник, Службени гласник, Београд, 2014.  

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија 

кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да  студент положи оба колоквијума и успешно реализује 

вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности  

Назив предмета: Криминалистичка методика 

Наставник:  Славица Динић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је разумевање начина извршења савремених појавних облика појединих кривичних дела, као и 

развијање знања, способности и вештина студената за практичну примену криминалистичких метода 

проналажења и обезбеђења личних и материјалних доказа и њихово стручно оперативно коришћење, с циљем 

спречавања, откривања, разјашњавања и доказивања појединих категорија и појединачних кривичних дела, као 

и примену у криминалистичкој обради конкретног кривичног дела. 

Исход предмета  

Постизање адекватног нивоа знања, способности и вештина за закониту, стручну и професионалну примену 

криминалистичких правила и метода у поступку откривања, разјашњавања и доказивања појединих категорија и 

појединих кривичних дела, а посебно за проналажење и обезбеђење личних и материјалних доказа и њихово 

стручно оперативно коришћење. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод у предмет Криминалистичке методике 2. Методика откривања и доказивања кривичних дела против 

живота и тела 3. Методика откривања и доказивања 4. Методика откривања и доказивања кривичних дела 

против полне слободе, брака и породице 5. Методика откривања и доказивања кривичних дела против 

интелектуалне својине 6. Методика откривања и доказивања  кривичних дела против имовине 7. Методика 

откривања и доказивања кривичних дела против привреде 8. Методика откривања и доказивања кривичних дела 

против здравља људи и против животне средине 9. Методика откривања и доказивања кривичних дела против 

опште сигурности људи и имовине 10. Методика откривања и доказивања кривичних дела против безбедности 

рачунарских података 11. Методика откривања и доказивања кривичних дела против Републике Србије 12. 

Методика откривања и доказивања кривичних дела против државних органа 13. Методика откривања и 

доказивања: кривичних дела против јавног реда и мира 14. Методика откривања и доказивања кривичних дела 

против човечности 15. Методика откривања и доказивања фингираних кривичних дела и фингираних догађаја 

Практична настава 

Анализа окончаних криминалистичких обрада појединих кривичних дела. 

Литература  

1. Бошковић, М.: Криминалистика методика, уџбеник,  Полицијска академија, Београд, 2005.  

2. Маринковић, Д., Лајић, О.: Криминалистичка методика, Криминалистичко полицијска академија, 

Београд, 2016.     

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Провера знања се одвија кроз два колоквијума.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Криминологија са пенологијом 

Наставник:  Славица Динић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање знања o: криминалитету, његовим појавним обележјима и факторима; историјском развоју и 

обележјима друштвеног реаговања на криминалитет; карактеристикама репресивног реаговања на 

криминалитет, теоријским утемељењима и практичним дометима савремених настојања у области његове 

превенције; развоју пенологије као начне дисциплине; теоријама о кажњавању; појави и развоју казне лишења 

слободе и казнених установа; савременим алтернативама казни затвора и стандардима у области извршења 

кривичних санкција. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за успешно сагледавање и препознавање проблема криминалитета и предузимању 

свих неопходних мера у спречавању ширења ове асоцијалне појаве. Такође, стицања знања из области 

ресоцијализације осуђених лица током издржавања кривичне санкције, као и сагледавања могућности њиховог 

адекватног постпеналног прихвата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, предмет криминологије, њене битне црте као научне дисциплине, њен значај и однос са другим 

кривичним наукама; Методи криминологије; Теорије у криминологији; Феноменолошка димензија криминалне 

појаве; Насилнички криминалитет; Имовински криминалитет; Криминалитет белог оковратника и криминалитет 

корпорација; Организовани криминалитет; Политички криминалитет; Саобраћајни криминалитет;Компјутерски 

криминалитет; Виктимолошка димензија криминалне појаве; Видови реакције друштва на злочин; Појам и 

предмет пенологије, Теорије о кажњавању; Појава и развој казне лишења слободе; Установе за извршење казне 

лишења слободе; Савремена оспоравања казне затвора и алетрнативе казни затвора; Међународни стандарди.  

Практична настава 

Продубљивање усвојеног знања и анализа значајнијих теоријских и практичних проблема, посете установама за 

извршење кривичних санкција и установама које се баве превенцијом криминалитета као асоцијалне појаве 

(полиција, судови, институти за криминолошка истраживања и слично). 

Литература  

1. Бобић Ацо, Друштвене промене и затворска заједница, Матица српска, Панос, 2012.  

2. Бошковић Мило, Криминологија, Универзитет у Новом Саду, Правни факултет, 2012.  

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава:  2 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током предавања кроз интерактивни рад са студентима стичу се 

теоретска сазнања о проблему криминологије и пенологије и њиховним појавним облицима кроз историјски 

развој. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из појединих поглавља, пружају додатна 

објашњења и на примерима разрађују поједине области из наставе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 50 

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Маркетинг 

Наставник: Тијана Ђурковић Марић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Изучавање основа маркетинга, упознавање са савременим функционисањем тржишног механизма, 

инструмената  маркетинг  микса  (производ,  цена,  дистрибуција  и  промоција),  схватање  значаја преласка 

савремених  тржишно  орјентисаних  компанија  са  производа  на  купце  (потрошаче), упознавање са свим 

активностима  и процесима у оквиру маркетинг функције, као и са потребним образовним и осталим 

карактеристикама успешног маркетинг менаџера. 

Исход предмета  

Оспособљавање  студената  за  самостално  планирање,  организовање,  вођење  и   контролисање маркетинг 

активности  у  оквиру  тржишно  орјентисаних  фирми,  као  и  за  успешну  координацију инструмената  

маркетинг  микса  (производ,  цена,  дистрибуција,  промоција)  у  циљу  придобијања (задржавања) купаца 

(потрошача) и остваривања позитивног пословног резултата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Природа маркетинга, глобално маркетинг окружење, основне карактеристике маркетинг активности, планирање 

маркетинг   активности,   организовање   маркетинг   активности,   вођење   маркетинг активности, контрола 

маркетинг активности, размевање понашања купаца (потрошача), маркетинг истраживања  и  информациони  

систем,  сегментација  тржишта,  таргетирање  и  позиционирање, менаџмент производа и бренда, стратегија 

формирања цене, интегрисане маркетинг комуникације, менаџмент  дистрибуције,  основне  маркетинг  

стратегије,  офф  –  лине    и  он  –  лине  маркетинг стратегије. 

Практична настава  

Студије случајева везане за основе маркетинга, принципе маркетинга, функционисање тржишног механизма, 

инструменте маркетинг микса. 

Литература  

1. Ракић, Беба, Маркетинг, Мегатренд, Београд, 2008.  

2. Милосављевић Момчило, Основи маркетинга, Економски факултет, Београд, 2004.  

3. Kotler Filip, Principles of Marketing, European edition, 2005.  

4. Kotler Filip, Marketing Menadžment, Data status, 2006.  

5. Jobber David, Fahy John: Основи маркетинга, Дата Статус, Београд, 2006. 

Број часова  активне наставе: 7 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, студија случаја, дискусионе групе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 15 усмени испт 10 

колоквијум-и 45 ..........  

семинар-и 5   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм : Студије безбедности   

Назив предмета: Међународна безбедност 

Наставник:  Леонас Толваишис 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања из области међународне безбедности, припрема за критичко анализирање и 

систематику научна сазнања, процењивање безбедносне ситуације на међународном нивоу, препознавање 

безбедносне изазове и учествовање у тражењу одговора на безбедносне ризике и претње. 

Исход предмета  

Методолошки припремити студенте за самостални истраживачки и практичан рад, развити вештине и 

оспособити их за учешће у процесу одлучивања у у области међународне безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам безбедности 2. Студије безбедности3. Традиционални теоријски приступи и школе: реализам, 

либерализам. 4. Алтернативни приступи 5. Копенхашка школа студија безбедности. 6. Савремени безбедносни 

изазови, ризици и претње 7. Војна безбедност. 8. Међународно право оружаних сукоба. 9. Политичка 

безбедност. 10. Односи међународне и глобалне безбедности са другим концептима безбедности. 11. Људска 

безбедност 12. Регионална и европска безбедносна архитектура. 13. Глобална безбедност у контексту 

међународних односа. 14. Међународне организације. 

Практична настава 

1. Појам безбедности 2. Стратешке и алтернативне студије 3. Реализам, либерализам. 4. Социјални 

конструктивизам, неолиберални институционализам. 5. Теорија обезбеђивања 6. Оружје за масовно 

уништавање, тероризам, 7. Рат и његове врсте 8. Разоружање и контрола наоружања. 9. Снага државе, политичке 

претње безбедности. 10. Односи са националном, појединачном, социјеталном безбедношћу. 11. Односи са 

другим секторима безбедности 12. Појам људске безбедности, однос са државном безбедношћу. 13. Регионална 

безбедност Југоисточне Европе. 14. Међународноправни систем УН. 16. Утицај глобализације и 

деглобализације. 16. Безбедносна политика САД, ЕУ, Русије, Кине. 

Литература  

1. Ејдус, Ф.: Међународна безбедност: теорије, сектори и нивои, уџбеник,  Службени гласник, Београд, 

2012. 

2. Бајагић, М.: Међународна безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Службени гласник, 

Београд, 2012.    

3. Липовац, М., Живојиновић, Д.: Међународна безбедност: теоријски приступи: увод у студије 

безбедности, Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, 2014.    

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Међународни односи 

Наставник:  Мирослава Филиповић  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Преглед традиционалних и савремених теорија међународних односа, њихових узрока,чинилаца и законитости. 

Предмет истражује чиниоце и показатеље процеса глобализације и даје спону између теорије и реалног стања 

међународних односа у савременом свету. Акценат је на областима и сегментима њиховог успостављања, на 

различите аспекте међународне и националне безбедности, као и најважније процесе и актере у домену 

међународне безбедности и повезаних проблема данашњице. 

Исход предмета  

Стицање основних знања и компетенција у погледу праћења и разумевања појава у домену међународних 

односа, узрочно-последичних веза између појава на националном и међународном нивоу, креирања и 

имплементације инструмената и мера безбедносне политике, посебно везано за проблеме сукоба, претњи, 

тероризма и других повезаних проблема. Развијање вештина као што су идентификација и коришћење извора 

података у области међународних односа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Појам науке о међународним односима, 2. Природа науке о међународним односима, 3. Међународна 

политика, 4.Теорије међународних односа, 5. Чиниоци међународних односа, 6. Глобализација-'узроци и 

манифестације, 7. Међузависност и глобализација, 8. Војна стратегија и техника, 9. Различити аспекти 

безбедности у међународним односима 10. Субјекти међународних 11. УН, НАТО, ОЕБС, 12. Рат у 

међународним односима, 13. Транс- национални тероризам, 14. Европска унија- заједничка спољна и 

безбедносна политика, 15. Будућност међународних односа.  

Практична настава 

Примери из реалног окружења у време одржавања наставе, у складу са сваком одредницом теоријске наставе. 

Литература  

1. М. Филиповић „Увод у међународне односе“, избор текстова, Универзитет Едуконс, 2012.  

2. Проф. др Владимир Првуловић „Савремени међународни односи“, Мегатренд универзитет, Београд, 2008. 

3. Ч. Кегли, Ј. Виткоф „Светска политка“ Прометеј, Београд, 2006.    

4. Игор Јанев „Међународни односи и спољна политика“ Институт за политичке студије, Београд, 2003. 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из појединих поглавља, 

пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске наставе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 20 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 20 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Методика обавештајног рада 

Наставник:  Самед Каровић/Изток Подбрегар 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање знања из области теорије и праксе обавештајне активности и њене реализације у систему националне 

безбедности, као и знања из примене свих савремених метада рада обавештајних установа. 

Исход предмета  

Развијати код студената уверење у могућност успешног практиковања савремених достигнућа теорије и праксе 

обавештајне активности у области националне безбедности и спољне политике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Историјски развој обавештајних активности 2. Обавештајна активност 3. Контраобавештајна активност 4. 

Процес обавештајне активности 5. Обавештајна активност, политичке институције и друштво 6. Обавештајна 

служба 7. Методологија и методика 8. Методи обавештајне активности 9. Методи прикупљања обавештајних 

информација 10. Научни методи у обавештајном истраживању 11. Субверзивни садржаји: Психолошко – 

пропагандна дејства, Идеолошко – политичка индоктринација, Тајно помагање (опозиционих) политичких 

субјеката, Коришћење политичке агентуре, Шпијунажа, Специјалне операције, Изазивање и управљање 

друштвеним кризама. 

Практична настава 

1. Место и улога обавештајне активности 2. Упоредна анализа обавештајног цилуса и креирање модела 

обавештајног циклуса; 3. Упоредна анализа контраобавештајне активности и креирање модела 

контраобавештајне активности 4. Упоредна анализа правно-политичког и организационог оквира савремених 

обавештајних и контраобавештајних служби; 5. Анализа модела контроле и надзора обавештајно-безбедносних 

установа у свету; 6. Агентурни метод 7. Прикупљање обавештајних информација 8. Упоредна анализа 

успостављених облика обавештајне сарадње; 9. Технички метод. 

Литература  

1. Бајагић, М.: Методика обавештајног рада, уџбеник,  Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 

2010.    

2. Johnson, Loch K. (ed), Strategic Intelligence (Volumes 1-5), Westport, Connecticut, London: Praeger Security 

International, 2007.    

3. Bajagić, M., Uloga i značaj tehničkog metoda (Technical Intelligence) u prikupljanju obaveštajnih informacija 

(kumulativna vojnotehnička informacija). Beograd: Vojno tehnički institut, Vol. 46, Br. 3, 2011.  

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из појединих поглавља, 

пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске наставе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Национална безбедност 

Наставник:  Самед Каровић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања и способности за самосталан и критички приступ проблемима безбедности 

угрожавања појединца, државе и међународне заједнице, као и овладавање знањем имплементације менаџмент 

приступа у изучавању безбедносних феномена. 

Исход предмета  

Разумевање основних појмова узрока као и последица манифестних облика настајања угрожавајућих појава, као 

и мера и активности државе и појединца на њиховом отклањању, а највише са националног и општељудског 

аспекта безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У овом делу наставе студенти се упознају са теоријско - методолошким својствима менаџмент приступа 

националној безбедности. То обухвата изучавање теоријске конвергенције менаџмента и концепцијских основа 

безбедности као и модела примене теоријских знања у пракси. Модел менаџмента националне безбедности 

обухвата упознавање са институционалним, људским и социјалним ресурсима унапређења националне 

безбедности у светлу рада институција цивилног сектора друштва и институција јавне управе. Систем 

безбедност наше земље - теорија, структура, безбедносне мере. Безбедносно - обавештајне службе наше земље.  

Практична настава 

У практичном делу наставе примењују усвојена теоријска знања у анализи институционалне реформе друштва, 

а нарочито у области националне безбедности. 

Литература  

1. Мијалковић, С.: Национална безбедност, уџбеник, Криминалистичко - полицијска академија, Београд, 

2015.    

2. Савић, А.: Национална безбедност, Криминалистичко - полицијска академија, Београд, 2007. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија 

кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да  студент положи оба колоквијума и успешно реализује 

вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 40 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Основе безбедности 

Наставник:  Самед Каровић/Славица Динић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Cтицање основних знања и способности за самосталан критички приступ проблемима безбедности и 

угрожавања појединца, друштва и државе. Cтуденти ће бити оспособљени да успешно примене своје знање у 

будућем раду у области безбедности. 

Исход предмета  

Основни исход изучавања предмета подразумева да студенти буду оспособљени да процењују мере и 

активности државе и појединца на отклањању и ублажавању безбедносних ризика и претњи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; 1. Предмет Основа безбедности; 2. Појам безбедности; 3. Различита одређења безбедности; 4. 

Национална безбедност; 5. Међународна безбедност; 6. Појединачна безбедност; 7. Социјетална безбедност; 8. 

Нове установе међународне безбедности; 9. Сарадња у безбедности; 10. Глобална безбедност; 11. Савремени 

изазови безбедности; 12. Савремене претње безбедности; 13. Тероризам; 14. Организовани криминал.  

Практична настава 

1.Теоријске основе безбедности; 2. Безбедност као потреба, вредност и интерес; 3. Безбедност као стање, 

делатност и функција; 4. Безбедност као систем; 5. Схватања националне безбедности; 6. Концепт међународне 

безбедности; 7. Равнотежа снага; 8. Ширење истраживачког поља безбедности; 9. Безбедносна заједница; 10. 

Безбедносни комплекс и режим; 11. Концепт сарадње у безбедности; 12. Систем глобалне безбедности у 

настајању; 13. Изазови идентитета; 14. Класификација сукоба; 15. Борба против тероризма; 16. 

Транснационални организовани криминал. 

Литература  

1. Бајагић, М.: Основи безбедности, уџбеник, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2007.  

2. Стајић, Љ., Мијалковић, С., Станаревић, С.: Безбедносна култура, Правни факултет, Нови Сад, 2013. 

   

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија 

кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да студент положи оба колоквијума и успешно реализује 

вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 20 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Основе економије 

Наставник:  Мирослава Филиповић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте упознавање и изучавање основних економских правила и принципа функционисања 

савремених привреда. 

Исход предмета  

Након савладавања материје која се односи на принципе економије и деловање тржишног механизма, студенти 

ће бити оспособљени да разумеју основне економске принципе, базиране на темељним економским сазнањима 

и теоријама, како у области микроекономије, тако и макроекономије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод у економију. 2. Принципи економије. 3. Опортунитетни трошак, реткост ресурса. 4. Основне економске 

теорије. 5. Тржиште. 6. Тржишни актери. 7. Увод у макроекономију. 8. Основни макроекономски показатељи. 

9. Бруто домаћи производ. 10. Инвестиције. 11. Економска политика, циљеви. 12. Економска политика, 

компоненте. 13. Фискална политика. 14. Монетарна политика. 15. Носиоци економске политике.  

Практична настава 

1. Историјски развој економије. 2. Подела рада. 3. Смит и Рикардо. 4. Карл Маркс. 5. Гранични трошкови. 6. 

Кејнз. 7. Фридман. 8. Савремена финансијска тржишта. 9. Савремене банке. 10. Платни биланс. 11. Фискална 

политика Србије. 12. Народна банка Србије.  13. Продуктна берза Нови Сад. 

Литература  

1. М. Филиповић "Основи економије", ФЕППС, Сремска Каменица, 2009. 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су интерактивне и на њима се пружају додатна објашњења, а 

на примерима разрађују поједине области из теоријске наставе.  Провера знања се одвија кроз два колоквијума, 

који студентима омогућују да полажу испит и пре рока. Завршни испит се састоји од писаног испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 40 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Основе енергетске безбедности 

Наставник:  Мирјана Радовановић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Усвајање знања из области основа енергетске безбедности. Упознавање студената са значајем енергетске 

безбедности у систему националне безбедности, као и повезивање са геополитичким променама. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за успешно обављање активности из домена енергетске безбедности у компанијама, 

установама, или у систему међународних односа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основне поставке енергетске безбедности  2. Дефинисање енергетске безбедности (краткорочно и 

дугорочно) 3. Економски аспект енергетске безбедности  4. Еколошки аспект енергетске безбедности  5. 

Социјални аспект енергетске безбедности 6. Енергетски микс 7. Национална енергетска безбедност 8. 

Регионална енергетска безбедност 9. Фактори који утичу на енергетску безбедност 10. Квалитативно мерење 

енергетске безбедности 11. Квантитативно мерење енергетске безбедности 12. Сакупљање и анализа података 

13. Извештавање за потребе  одлучивања 14. Студије случаја.  

Практична настава 

1.Глобална производња енергије 2. Глобална потрошња енергије 3. Сирова нафта 4.Природни гас 5. Угаљ 7. 

Обновљиви извори енергије 8. Свтетско тржиште енергената 10. Цене енергената 11. Безбедност експлоатације 

енергената 13. Безбедност превоза енергената 12. Безбедност потрошње енергената 13. Енергетска безбедност у 

Србији 14. Фактори који утичу на енергетску безбедност у Србији и региону 15. Мониторинг енергетске 

безбедности 16. Студије случаја. 

Литература  

1. Radovanović (Golusin) Mirjana, Dodić Siniša, Popov Stevan: Sustainable Energy Management, 1st Edition, 

Elsevier – Oxford Academic press, 2013. 

2. Парезановић Марко (2015) Енергетска безбедност, Нова српска политичка мисао, Београд. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија 

кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да  студент положи оба колоквијума и успешно реализује 

вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Основе права 

Наставник:  Славица Динић/ Синиша Домазет 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Постизање, развијање и усвајање општих теоријско-правних сазнања о праву и држави, усвајање основних 

сазнања о примени права и законитости, тумачење правних норми и њихове примене, усвајање теоријско-

правних сазнања о осталим гранама права од значаја за студије безбедности. 

Исход предмета  

Очекује се да студент: схвати настанак, структуру и суштину државе и права; овлада основним правним 

појмовима, као и њиховим елементима и врстама; стекне способност правног промишљања и аргументованог 

расправљања о правној проблематици; усвоји основна правна сазнања о примени права у реалним друштвеним 

односима, овлада вештином тумачења правних норми, али и усвоји основна сазнања о различитим правним 

дисциплинама од значаја за студије безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; 1. Појам права; 2. Правни поредак и правни систем; 3. Правни однос и субјекти права; 4. 

Примена права и тумачење права;5. Појам државе; 6. Појам и елементи државног облика; 7. Државна 

организација; 8. Појам, формални извори и субјекти међународног права; 9. Основна права, обавезе и 

одговорност државе у међународном јавном праву; 10. Правила међународног уговорног права; 11. 

Међународне организације; 12. Основе права Европске уније; 13. Основе међународног привредног права; 14. 

Основе права државне помоћи и енергетска безбедност; 15. Основе права животне средине.  

Практична настава 

Вежбе се односе на случајеве из правне праксе и анализа ранијих случајева. 

Литература  

1. Кутлешић, В., Основи права, Београд, 2001.    

2. Крећа, М., Међународно јавно право, Београд, 2009.     

3. Кошутић, Б., Основи права Европске уније, Београд, 2010. 

4. Домазет, С., Правни режим државне помоћи за заштиту животне средине у Европској унији,Сремска 

Каменица, 2016. 

5. Домазет, С.: Правне основе безбедности,  Универзитет ''Едуконс'', Сремска Каменица, 2017. 

6. Домазет, С., Практикум за међународно привредно право, Нови Сад, 2017.    

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, уз помоћ практикума, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине 

области из теоријске наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. 

Провера знања се одвија кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да  студент положи оба колоквијума и 

реализује вежбе. Завршни испит се састоји од писменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Основе теорије глобализације 

Наставник: Мирослава Филиповић/ Милорад Ђурић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је да студентима пружи увид у  различита схватања глобализације. У предмету се 

анализирају и различити  аспекти глобализације.  Студенти би требало да разумеју и овладају постојећим 

теоријским знањима о глобализацији и успешно их примене у будућој каријери и даљем школовању. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да препознају, анализирају и примене основне теорије глобализације. 

Овладавање различитим теоријама глобализације омогућава студентима да компетентно анализирају савремене 

друштвене и политичке процесе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам глобализације. Глобализација и историја. Модернизација и глобализација. Глобализација – два лика 

света. Ривалски приступи у изучавању глобализације: хиперглобалисти, скептици, трансформационисти. 

Медији и глобализација. Интернет и глобализација. Свет који нам измиче. Глобална култура. Глобализација и 

националне државе. Глобално и локално. Транснационални актери. Нови глобални поредак. Глобализација – 

pro et contra.  

Практична настава  

Семинарски рад и проучавање студија случаја. 

Литература  

1. Вулетић, Владимир (прир.) Глобализација: мит или стварност, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 2003.    

2. Печујлић, Мирослав, Глобализација: два лика света, Гутенбергова галаксија, Београд, 2002.  

3. Мандер, Џери и Голдсмит, Едвард, Глобализација, CLIO, Београд, 2003.    

4. Гиденс, Ентони, Последице модерности, Филип Вишњић, Београд, 1998.    

5. Група аутора, Ка царству добра или апокалипси?, Филип Вишњић, Београд, 2003.   

6. Ападурај, Арџун, Култура и глобализација, Библиотека ХХ век, Београд, 2011.    

Број часова  активне наставе 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, студија случаја, дискусионе групе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Основе форензике 

Наставник: Стево Јаћимовски/Снежана Штрбац 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из форензике фундаменталних наука.  

Исход предмета  

Након успешно савладаног курса, студент је у стању да: демонстрира знање из форензике фундаменталних 

наука. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Увод 2. Форензика фундаменталних наука 3. Форензичка физика 4. Форензичка хемија 5. Форензичка 

биологија 7. Форензичка генетика 8. Форензичка антропологија 9. Форензичка ботаника 10. Форензичка 

палинологија 11. Форензичка ентомологија 12. Форензичка лимнологија 13. Форензичка екологија 14. 

Форензичка екотоксикологија 15. Форензика животне средине.  

Практична настава 

Практичне вежбе из форензичке физике, форензичке хемије, форензичке биологије, форензичке генетике, 

форензичке антропологије, форензичке лимнологије, форензичке екотоксикологије и форензика животне 

средине. 

Литература  

1. Hunter, W.: Solving Crimes with Physics (Forensics, the Science of Crime-Solving), Mason Crest, 2005. 

2. Newton, E.D.: Forensic Chemistry, Facts on File, 2007.    

3. Coyle, H.M., Carll, L., Timothy, P., Henry, C.L.: The Green Revolution: Botanical Contributions to Forensics 

and Drug Enforcement, Croatian Medical Journal, 2001.    

4. Morrison, R., Murphy, B.:  Environmental Forensics 1st Edition, Elsevier, 2005.    

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава:  2 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе пружају додатна објашњења и на примерима разрађују 

поједине области из теоријске наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране 

вежбе. Провера знања се одвија кроз два колоквијума. Услов за завршни испит је да студент положи оба 

колоквијума и успешно реализује вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Пословно преговарање 

Наставник: Александар Андрејевић/Тијана Ђуриковић Марић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Изучавање процедура, метода, техника и вештина у склапању међународних пословних аранжмана, вођења 

међународних послова и отклањања недостатака и неспоразузма у склопљеним међународним пословним 

аранжманима. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за самостално склапање, вођење и кориговање пословних аранжмана у савременом 

пословном преговарању. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Преговарање на савременом светском тржишту, уговори и пословни односи, седам корака припреме за 

склапање међународних послова, седам начела за склапање међународних послова, седам посебних препрека 

при склапању међународних послова, преговарачко окружење, култура, идеологија, страна предузећа и 

бирократија, стране власти и закони, страна валута, непостојаност и изненадне промене околности, изазови 

вођења послова, методе, техник и вештинее у међународном пословању, пословни стрес, накнадно преговарање 

постојећих пословних договора, посредовање у поправљању пословних односа и умеће дипломатског 

пословања.   
Практична настава 

Студије случајева везане за процедуре, методе и технике у склапању међународних пословних аранжмана, 

вођење међународних послова и отклањањене достатака и неспоразузма у склопљеним међународним 

пословним аранжманима.  
 

Литература  

1. Jeswald W. Salacuse: Светски преговарач, превод, Факултет за економију, финансије и администрацију, 

Универзитет Сингидунум, Београд, 2006. 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Фронтална настава, студије случајева, дискусије, мулти медијална комуникација. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 35 

колоквијум-и 3 x 15 ..........  

семинар-и 5   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Право одбране  

Наставник: Синиша Домазет 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање основних знања и препознавање и разумевање терминологије из области права одбране и 

међународног хуманитарног права, као и упознавање студената са правним прописима којима је уређен систем 

одбране Републике Србије. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да активно примењују стечена знања о правним основама међународног 

хуманитарног права и права одбране Републике Србије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основе права, 2. Извори права одбране, 3. Индивидуална и колективна одбрана, 4. Колективна одбрана у 

систему УН, 5. Структура система одбране у Републици Србији, 6. Правни положај грађана у систему одбране, 

7. Правни положај привредних друштава, других правних лица и предузетника у систему одбране, 8. Правни 

аспекти одговорности у систему одбране, 9. Појам и извори међународног хуманитарног права, 10. Подручје 

примене међународног хуманитарног права, 11. Појам борца и заштита ратних заробљеника, 12. Заштита 

рањеника, болесника и бродоломника, санитетског особља и санитетских објеката, заштита цивилног 

становништва, 13. Односи између страна у сукобу, ратна окупација, неутралност, 14. Појам и врсте ограничења 

у оружаном сукобу, 15. Немеђународни оружани сукоби и имплементација међународног хуманитарног права 

Практична настава  

1. Понављање и систематизација градива, 2. Студије случаја, 3. Менторски рад са студентима на појединачно 

задате теме из области права одбране и међународног хуманитарног права. 

Литература  

1.   Вучинић, З., Право одбране, Београд, 2009. 

2.   Јончић, В., Међународно хуманитарно право, Београд, 2015. 

3.  Домазет, С.: Правне основе безбедности,  Универзитет ''Едуконс'', Сремска Каменица, 2017. 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Настава се реализије кроз циклус предавања и вежби у 15 радних/наставних недеља, у оквиру којих се обавља 

и провера знања кроз два колоквијума, што је услов за излазак на писмени испит. Предавања се реализују кроз 

електронске презентације и видео дистрибуцијом студентима путем видео бима по силабусу предмета и 

садржају уџбеника. Вежбе се изводе на основу анализе случајева из праксе и ранијих случајева.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Приватна безбедност 

Наставник: Синиша Домазет 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Изучавање и сагледавање појма, предмета и значаја учешћа сектора приватне безбедности у систему 

обезбеђења лица, имовине и пословања. Упознавање са факторима угржавања и кординацији физичког и 

техничког обезбеђења. Сагледавање задатака менаџмента агенција за приватно обезбеђење, као и безбедносне 

културе припадника службе за приватно обезбеђење. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за успешно сагледавање и препознавање проблема са којим се сусрећу припадници 

агенција за привано обезбеђење, као и успешну организацују за спровођење активности који су у домену 

сектора приватног обезбеђења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, предмет и значај сектора приватне безбедности, Историјски развој сектора приватне 

безбедности,Сарадња агенција за приватно обезбеђење са другим безбедносним службама,Приватна 

безбедност као наставно-научна дисциплина, Делатност приватне безбедности, Физичко и техничко 

обезбеђење, Унутрашње и спољашње обезбеђење,Приватна безбедност као наставно-научна дисциплина, 

Карактеристике система приватне безбедности, Појам угрожавања, Обезбеђење штићених личности, 

Безбедносна култура у систему приватне безбедности.  

Практична настава 

Продубљивање усвојеног знања и анализа значајнијих теоријских и практичних проблема, посете агенцијама за 

приватно обезбеђење и заједнички излазак на терен током њихових активности обезбеђења лица и објеката ( 

сајамске манифестације, спортске приредбе, разни скупови, обезбеђење транспорта новца, и слично). 

Литература  

1. Домазет, С.: Правне основе безбедности,  Универзитет ''Едуконс'', Сремска Каменица, 2017.  

2. Даничћ Милан, Приватна безбедност, Факултет за безбедност и заштиту, Бања Лука, 2010.   

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током предавања кроз интерактивни рад са студентима стичу се 

теоретска сазнања о сектору приватне безбедности. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају 

задаци из појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из 

теоријске наставе. Акценат се ставља на посете агенцијама за приватно обезбеђење и упознавање са 

делокругом њихових активности. Провера знања се одвија кроз колоквијум и семинарски рад. Услов за 

завршни испит је да  студент положи колоквијум, презентује семинарски рад и успешно реализује вежбе. 

Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 50 

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Принципи менаџмента 

Наставник:  Вилмош Тот/Ивица Николић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основама менаџмента као науке и професије и овладавање менаџерским знањима и 

вештинама уз способност развоја аналитичког размишљања како би могли да се прилагоде захтевима субјеката 

у безбедности. 

Исход предмета  

Упознавањe и разумевањe феномена савременог менаџмента и основних фаза процеса менаџмента (планирање, 

организовање, вођење и контрола), као и најважнијих пословних одлука, пре свега циљева, стратегија, 

политика и планова применљивих у безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Феномен менаџмента: Друштвено-економске димензије,различити погледи, дефинисање и типови (врсте) 

менаџмента; Фазе менаџмент процеса. Организације и менаџери: Организације и окружење; Посао менаџера; 

Управљање и пословне перформансе организација; Нивои и типови менаџера; Знања и вештине. Развој мисли о 

управљању: Предисторија; Развој мисли о управљану у XIX веку; Класична школа; Школа међуљудских 

односаи развој бихевиористичких праваца; Квантитативна школа и развој наука о управљању; Системски 

приступ; Ситуациони приступ. Планирање: Појам и обухват; Значај и неопходност; Врсте; Процес; Планирање 

и одлучивање;  Управљачке одлуке , Алати и технике у планирању,Циљеви: Дефинисање основних појмова 

везаних за циљеве; Мисија, визија,  Подела и формулисање циљева; Управљање путем циљева. Стратегија: 

Појава, појам и значај стратегије; Врсте стратегија и могуће стратегијске опције; Формулисање стратегија; 

Стратегијски менаџмент. Организовање: Обухват појма организовање; Организациони дизајн, Организациона 

структура;. Лидерство: Управљање људским ресурсима; Мотивисање; Комуницирање; Приступи лидерству, 

Савремене теорије лидерства. Контрола: Контрола као фаза менаџмент процеса; Неопходност и значај; Процес; 

Фокус и карактер; Врсте.  

Практична настава 

Групне дискусије, игре симулација, рефлексије, израда студија случаја као и други облици интерактивне 

наставе. 

Литература  

1. Бранислав Машић, Вилмош Тот: Принципи менаџмента, Универзитет Едуконс, 2012. 

2. Stephen P. Robbins & Mery Coulter, Менаџмент, 8. издање, Дата Статус, Београд, 2005.  

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије са студентима, анализа студија случајева, израда и јавна одбрана практичних 

примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 30 

колоквијум-и 10 ..........  

семинар-и 50   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 



 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Системи обезбеђења и заштите лица и објеката 

Наставник:  Самед Каровић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Изучавање појма, предмета и значаја система обезбеђења и заштите лица, објеката и пословања. Оспособити 

студенте да самостално организују систем обезбеђења и заштите лица и објеката уз кориштење расположивих 

физичких и техничких средстава зашите. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за успешно сагледавање и препознавање проблема са којим се сусрећу током 

обављања разних задатака обезбеђења и заштите лица и објеката, као и препознавање разних фактора 

угрожавања који утчу на систем безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам предмет и значај обезбеђења лица, Појам предмет и значај обезбеђења и заштите лица и објеката, 

Систем обезбеђења и заштите лица, Систем обезбеђења и заштите објеката, Осврт на историјски развој 

обезбеђења и заштите лица, Осврт на историјски развој обезбеђења и заштите објеката, Систем обезбеђења и 

заштите лица и објеката као подсистем у систему безбедности, Израда безбедносне процена, Израда плана 

обезбеђења, Послови осигуравајућих друштава у функцији система обезбеђења и зашите лица и објеката, 

Облици сарадње система обезбеђења и заштите лица и објеката са другим органима и организацијама, Правна 

регулатива организације и делатности система обезбеђења, Основни извори и облици угрожавања лица, 

имовине и пословања. 

Практична настава 

Продубљивање усвојеног знања и анализа значајнијих теоријских и практичних проблема, посете установама 

које се баве системом обезбеђења лица и имовине (полиција, установе за извршењекривичних санкција, 

агенције за приватно обезбеђење и слично). 

Литература   

1. Каровић, С.: Кризни менаџмент, Медија центар ''ОДБРАНА'', Београд, 2013. 

2. Љубомир Стајић, Систем заштите лица и објеката, Правни Факултет Нови Сад. 2008.  

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Током предавања кроз интерактивни рад са студентима стичу се 

теоретска сазнања о систему обезбеђења и заштити лица и објеката . Вежбе су аудиторне и практичне и на 

њима се решавају задаци из појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују 

поједине области из теоријске наставе. Акценат се ставља на посете установама које се баве системом 

обезбеђења и заштите лица и имовине и упознавање са делокругом њихових активности. Провера знања се 

одвија кроз колоквијум и семинарски рад. Услов за завршни испит је да  студент положи колоквијум, 

презентује семинарски рад и успешно реализује вежбе. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 50 

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Стратегијски менаџмент 

Наставник: Вилмош Тот/Ивица Николић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да суденти развију кључне компетенције и способност да као менаџери стратешки креирају 

будућност и мењају организацију, тј. обезбеде стварање и одржавање конкурентске предности, успех на дуг 

рок и обезбежење своје организације од изненађења у глобалном динамичком окружењу. 

Исход предмета  

Након савладавања материје обухваћене овим предметом студенти ће бити оспособљени за критичко 

промишљање и разумевање суштине проактивног става предузећа према окружењу и тржишту које је веома 

динамично. Исход предмета је познавање употребе различитих алата и концепата стратегијског менаџмента, 

као што су стратегијско планирање, анализа јаза, портфолио менаџмент, као и значај непрекидног усавршавања 

запослених кроз примену концепта организације која учи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, дефинисање и садржај стратегијског менаџмента. Еволуција изазова и промена и њихов утицај на 

менаџмент организације. Концепти, методе и технике стратегијског менаџмента. Процес стратегијског 

менаџмента: анализа средине организације, формулисање стратегије, имплементација стратегије, стратегијска 

контрола. Нови концепти и приступи стратегијском менаџменту.   

Практична настава  

Практична примена знања на конкретним примерима на вежбама, као и кроз израду приступних радова на 

примерима конкретних предузећа. 

Литература  

1. Машић. Б. (2009) Стратегијски менаџмент, Универзитет Сингидунум, Београд.    

2. Dess, Lumpkin, Eisner (2007) Strategijski menadžment, Data Status, Beograd.     

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, обрада студија случаја  (case study), семинарски радови, презентације, колоквијуми, 

консултације. На сваком часу вежби ће се уз теоријски инпут који прати предавања, радити по методу  case 

study, која ће функционисати кроз рад студентских тимова. Студентима се омогућава практична примена знања 

на конкретним примерима на предавањима и вежбама, као и кроз израду приступних радова на примерима 

конкретних предузећа. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Управљање догађајима 

Наставник: Александар Андрејевић/Тијана Ђурковић Марић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти изуче основне и специфичне активности и функције савременог менанџмента 

догађаја и да се упознају са подручијима која обухватају послове догађаја. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за самостално планирање, организовање, управљање и контролисањe постављења и 

извршења догађаја. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  
1.Специфичности и карактеристике понуде догађаја.  
2.Тржишта и тражње за догађајима  
3.Основе менаџмента догађаја  
4.Пословни догађаји, спортски догађаји и маркетинг догађаја.  
5.Спортски догађаји  
6.Маркетинг догађаја  

Практична настава  
Студије случајева везане за специфичности и карактеристике понуде догађаја и њиховог менанџмента, 

планирање, организација и контрола догађаја, искустава из домаће, а посебно међународне праксе. 

 

Литература  

1. Александар Андрејевић и Александар Грубор: Менаџмент догађаја, Факултет за услужни 
бизнис, Сремска Каменица, 2007. 

2. G.Bowdin, McDonnel, Allen and W.O.Toole: Events Management, Butterworth/Heinemann, London 
2001. 

 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 6 

Методе извођења наставе 

Интерактивна настава, студије случајева, дискусије, мулти медијална комуникација. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум-и 3 x 15 ..........  

семинар-и 5   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 



 

 

 

 

 

 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Теорија политике 

Наставник: Мишо Кулић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са темељним појмовима, темама и проблемима модерне науке о политици. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да препознају све релевантне аспекте разумевања феномена политике и 

политичке заједнице, те на основу таквог разумевања моћи ће да успоставе темељ свог ефикасног студирања и 

каснијег креативног промишљања у пракси. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава   

Политика, заједница и друштво: предмет и проблеми науке о политици (политикологија, филозофија политике, 

социологија политике), методе науке о политици, антички облици политичке заједнице (полис и оикос – цивитас 

и фамилиа), класично схватање политике, модерно схватање политике. Друштвена моћ и политичка власт: појам 

моћи (снаге, јачине и силе), појам (политичке власти) – однос моћи и власти и легитимност власти, појам 

ауторитета (и суверенитета), појам друштвеног сукоба, рат као облик политичког сукоба, појам кризе, појам 

револуције, политички поредак и политички систем, манипулација  и  политичка  социјализација,  појам  елите  и  

теорије  о  елити.  Теорија  политичких институција и организација: појам институције и организације, појам 

државе и њен настанак, држава као институција и као организација, теорије о облицима државе и типовима 

политичке власти, типови државне власти и облици државног уређења, демократија  порекло, појам и његово 

диференцирање, “лична” и класна диктатура, облици  државног  уређења:  централистичка  (унитарна  држава)  и 

децентрализовани (федерација и конфедерација), влада и управа, појам и системи владе, појам управе, проблем 

бирократије, право и држава, политичке партије и интересне групе, појам политичке партије, постанак и типови 

политичких партија, партијско чланство и партијско вођство, појам интересних група,  јавност  и јавно мнење. 

Савремене политичке идеологије: либерализам и конзервативизам, проблем  тоталитаризма,  порекло  

контроверзије  демократије  и  тоталитаризма,  фашистички  појам тоталитаризма  –  тотална  или  тоталитарна 

држава, неолиберална критика тоталитаризма, критика тоталитаризма у критичкој теорији.   
Практична настава  
Вежбе тумачења изворних тестова; анализа темељних појмова и проблема. 

Литература  

1. Љубомир Тадић, Наука о политици, Рад, Београд, 1988. /поједина поглавља/ 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, самостални и групни рад, дијалошка метода, дискусионе групе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Управљање ризицима 

Наставник:  Самед Каровић/Тот Вилмош 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Овладавање основним знањима о ризику, идентификовању различитих врста опасности, методама и алатима за 

процену ризика и процесом управљања ризиком. 

Исход предмета  

Оспособљеност за примену знања и вештина из управљања ризиком у процесу различитих безбедносних изазова и 

претњи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у предмет; Утврђивање циљева организације и организационих делова; Идентификовање штићених 

вредности, идентификовање догађаја, хазарда и инцидената; Ризици, хазарди и друге категорије повезане са 

ризиком; Идентификација и анализа ризика; Појам и функција управљања ризиком; Циљеви управљања ризиком; 

Процес управљања ризиком (Идентификовање опасности; Процена опасности за одређивање ризика; Контрола 

ризика и доношење одлуке; Контрола спровођења одлуке; Надзор и вредновање ризика); Методе и технике за 

процену ризика; Одлучивање у  условима ризика.  

Практична настава 

Идентификовање опасности; Процена опасности за одређивање ризика; Контрола ризика и доношење одлуке; 

Контрола спровођења одлуке; Надзор и вредновање ризика. 

Литература  

1. Каровић, С.: Кризни менаџмент, Медија центар ''ОДБРАНА'', Београд, 2013. 

2. Hampton, John J. Fundamentals of enterprise risk management : how top companies assess risk,manage exposure, 

and seize opportunity,AMACOM,1601 Broadway, New York, NY 10019, 2009. 

3. Terje, Aven.: Foundations of Risk Analysis (K nowledge and Decision-Oriented Perspective), John Wiley & Sons 

Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, 2003. 

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава:  3 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

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. Током 

реализације предмета студент је обавезан да изради пројекат истраживања. Провера знања се одвија кроз два 

колоквијума. Услов за завршни испит је да  студент положи оба колоквијума и успешно уради пројекат 

истраживања. Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Управљање ванредним ситуацијама 

Наставник:  Самед Каровић/Славица Динић  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о управљању ванредним ситуацијама, надлежностим органа управе, учешћа полиције и Војске 

Србије у заштити и спасавању, права и дужностима грађана, привредних друштава и и делатности цивилне 

заштите на заштити и спасавању и отклањању последица елементарних несрећа. 

Исход предмета  

Знања о систему заштите и спасавања, ванредним ситуацијама изазваних различитим елементарним и другим 

несрећама, надлежностима одређених државних органа и органа локалне самоуправе, привредних друштава и 

цивилног становиштва, полиције и Војске Србије и функционисањем цивилне заштите као и аспектима  јачања 

безбедности свих сегмената друштва. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Етиологија угрожавања; Систем заштите и спасавања; Субјекти система заштите и спасавања; Надлежности 

државних органа; Надлежност Аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; Права и дужности  

привредних друштава и других правних лица; Права и дужности грађана; Ванредне ситуације; Цивилна заштита; 

Планирање и програмирање система заштите и спасавања. 

Практична настава 

Анализа конкретних организационих решења савремених система заштите и спасавања и управљања ванредним 

ситуацијама. Увежбавање израде појединих планских докумената који чине план одбране земље; посета Управи за 

ванредне ситуације Србије, Републичком и градском центру обавештавања 

Литература  

1. Закон о ванредним ситуацијама Републике Србије    

2. Каровић, С.: Кризни менаџмент, Медија центер ''ОДБРАНА'', Београд, 2013.  

3. Марић, П., Томић. Д., Управљање ванредим ситуацијама, Балкански центар за риск-менаџмент, Београд 

2010.    

4. Закон о безбедности и здрављу на раду Републике Србије    

5. Закон о заштити од пожара, ''Службени гласник Републике Срије'', бр. 111/2009.   

6. Јаковљевић В.: Систем цивилне одбране, Факултет цивилне одбране, Београд, 2006.   

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Стручну праксу реализовати у једној одорганизација које се налазе као сарадници са Универзитетом и са којима 

су склопљени уговори о стручној праки студената.. Студенте ангажовати у процесу планирања, организације и 

извођењаразличитих облика безбедносне процене ризика и других безбедносних претњи,  организацији  свих 

осталих активности институција и организације уз стручну контролу и вођење надлежних лица  и предметних 

наставника са Факултета за студије безбедности. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Управљање критичним инфраструктурама 

Наставник:  Мирјана Радовановић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Усвајање знања из области управљања критичним инфраструтурама. Упознавање студената са врстама и значајем 

критичних инфраструктура у систему националне безбедности. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за успешно обављање активности из домена управљања критичним инфраструктурама 

у компанијама, установама, или у систему међународних односа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Основне управљања критичним инфраструктурама 2. Дефинисање критичних инфраструктура 3. Степен 

рањивости критичних инфраструктура 4. Политика заштите критичне инфраструктуре 5. Мере заштите критичне 

инфраструктуре 6. Класификација ризика 7. Анализа ризика  8. Дефинисање циљева заштите критичних 

инфраструктура 9. Имплементација заштите критичних инфраструктура 10. Контрола заштите критичних 

инфраструктура  11.Фактори који утичу на угрожавање критичних инфраструктура 12. Сакупљање и анализа 

података од интереса за заштиту критичних инфраструктура 13. Извештавање за потребе одлучивања 14. Студије 

случаја.  

Практична настава 

1. Енергетска инфраструктура 2. Саобраћајна инфраструктура 3. Војна инфраструктура 4.Комунална 

инфраструктура 5. Спортски објекти 7. Планирање заштите критичних инфраструктура 8. Нивои заштите 

критичних инфраструктура 10. Основни извори угрожавања критичних инфраструктура - људски фактор 11. 

Основни извори угрожавања критичних инфраструктура - технички и технолошки инциденти 13. Основни извори 

угрожавања критичних инфраструктура - природне катастрофе 12. Критична инфраструктура у Србији 13. 

Заштита критичних инфраструктура у Србији 14. Студије случаја. 

Литература  

1. Radovanović (Golusin) Mirjana, Dodić Siniša, Popov Stevan: Sustainable Energy Management, 1st Edition, 

Elsevier – Oxford Academic press, 2013. 

2. Ракић Марко (2015) Кризни менаџмент у фукцији запштите критичних инфраструктура у земљама у 

транзицији, докторска дисертција, Универзитет у Београду, Факултет безбедности. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске 

наставе. Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија кроз 

два колоквијума. Услов за завршни испит је да  студент положи оба колоквијума и успешно реализује вежбе. 

Завршни испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Управљање људским ресурсима 

Наставник:  Слађана Чабрило 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Стицање фундаменталних знања о научној дисциплини и њеној примени, упознавање студената са значајем, 

цињевима и методама управљања људским ресурсима, савладавање техника управљања људским потенцијалима у 

организацији и начина повезивања организационих и индивидуалних циљева, као и развијање способности 

идентификовања потенцијала запослених и повезивање са захтевима посла и стратешким циљевима организације. 

Исход предмета  

Развијати код студената уверење у могућност успешног разрешења кризе и адекватан избор решења у процесу 

одлучивања у различитим врстама криза. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1.Основни појмови менаџмента људских ресурса; 2.Теорије менаџмента људских ресурса; 3.Развој менаџмента 

људских ресурса; 4. Стратешки приступ менаџменту људских ресурса; 5. Генеричке функције менаџмента људских 

ресурса: планско-аналитичке активности, обезбеђивање лјудских ресурса, развој и одржавање људских ресурса.  

Практична настава 

1.Основни појмови менаџмента људских ресурса; 2.Теорије менаџмента људских ресурса; 3.Развој менаџмента 

људских ресурса; 4. Стратешки приступ менаџменту људских ресурса; 5. Генеричке функције менаџмента људских 

ресурса: планско-аналитичке активности, обезбеђивање лјудских ресурса, развој и одржавање људских ресурса. 

Литература  

1. Пржуљ, Живка,: Менаџмент људских ресурса, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица, 2011. 

2. Богићевић, Биљана.: Менаџмент људских ресурса, Економски факултет, Београд, 2006.  

3. Torrington, D., Hall., L., Taylor,S., : Менаџмент људских ресурса, Дата Статус, Београд, 2004.  

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава:  3 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе 

Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне и практичне и на њима се решавају задаци из 

појединих поглавља, пружају додатна објашњења и на примерима разрађују поједине области из теоријске наставе. 

Током реализације предмета студент је обавезан да уради планиране вежбе. Провера знања се одвија кроз два 

колоквијума. Услов за завршни испит је да студент положи оба колоквијума и успешно реализује вежбе. Завршни 

испит се састоји од усменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета:  Стручна пракса 

Наставник:  ментор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са процесом процене безбедносних изазова и ризика и функционисања система безбедности,  

кроз учешће у раду различитих институција у држави, приватних и привредних организација и институција од 

процеса планирања до анализе; да сагледају проблеме из организације живота и рада одређених организација и да 

непосредним увидом у организационе процесе  сагледају комплексност и свеобухватност функционисања система 

безбедности и других мера на превенцији различитих негативних догађаја. 

Исход предмета  

Схватање сложености послова менаџера безбедности  и сагледавање нивоа потребних знања и вештина из свих 

области живота и рада институција, органа управе, производних и других организација.. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са системом функционисања. Документација за планирање, организовање и реализацију мера заштите 

и спасавања у ванрееним ситуацијама као и живота и рада организације или институције. Практично са кризним 

плановима и другим плановима у случају потребе за евакуацијом и спасаванјем или елементарним и другим 

несрећама,. Упознавање са системом дежурства и учешће у дежурству у противпожарним јединицама у којој  се 

спроводи стручна пракаса.  Упознавање са организацијом и начином рада су одређеним институцијама, 

производним и другим организацијама. Упознавање са задацима и начином рада психолога. Реализација осталих 

активности из живота и рада организације или друге институције.  

Практична настава 

Сагледавање управљачких процеса којисе првенствено односе  на заштиту имовине и лица, обавезе према цивилној 

заштити и предузимање мера превенцијена спречавању ванредних догађаја. Израда  документације за планирање, 

организовање и реализацију противпожарне обуке . Материјално-финансијско пословање у јединици.  Упознавање 

са системом дежурства и учешће у дежурству у институцији у којој  се спроводи стручна пракаса. 

Литература  

  

Број часова  активне наставе: 2 Теоријска настава:  0 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Стручну праксу реализовати у једној одорганизација које се налазе као сарадници са Универзитетом и са којима су 

склопљени уговори о стручној праки студената.. Студенте ангажовати у процесу планирања, организације и 

извођењаразличитих облика безбедносне процене ризика и других безбедносних претњи,  организацији  свих 

осталих активности институција и организације уз стручну контролу и вођење надлежних лица  и предметних 

наставника са Факултета за студије безбедности. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Залагање на стручној пракси 10 Усмена одбрана дневника 30 

Дневник стручне праксе 30   

Оцена реализације 30 ..........  

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Студијски програм : Студије безбедности 

Назив предмета: Завршни рад 

Наставник:  ментор 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положени сви испити 

Циљ предмета 

Сагледати и оценити оспособљеност студента у самосталном писменом изражавању и теоријско-практичном 

обликовању изабране теме кроз стручну разраду и системску анализу према задатим условима и тезама за обраду. 

Исход предмета  

Извршити темељно изучавање изабране теме интегришући при томе знања из општих и стручних предмета 

изучаваних током школовања, као и практична искуства студента стечена током реализације стручне праксе. 

Систематизовати, утврдити и проширити стечена знања из области изабране теме, а посебно кроз разраду теза. 

Извести адекватне закључке на основу задатих услова и извршене упоредне анализе са достигнућима у сфери 

безбедности савремених трендова. Развијати способности језичког и стилског изражавања студента и поуздање у 

властите способности. Примена стечених искустава и методологије приликом израде завршног рада на решавање 

проблема у  пракси. 

Садржај предмета 

Завршни рад представља самосталан рад студента у коме се он упознаје са методологијом прикупљања и анализе 

података и решавањем конкретних проблема у у сфери безбедности. Фазе израде завршног рада: анализа и 

схватање изабране теме завршног рада, прикупљање и обрада литературе по изабраној теми (примарна и 

секундарна), евентуални експериментални или практични рад, анализа и дискусија прикупљених података или 

експерименталних резултата, предлагање и избор најповољнијег решења постављеног проблема, доношење 

одговарајућих закључака и писање рада. Студент припрема завршни рад у писаном и електронском облику са 

следећом структуром: Наслов, Садржај, Увод, Главни део рада, Закључак, Литература, и Прилози. Број страница 

завршног рада (са прилозима) би требао да буде у обиму од 40 до 50 страница. 

Литература  

 

Број часова  активне наставе:3 Теоријска настава: 0 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Студент предлаже или бира тему завршног рада од више понуђених. По одабраној теми, у сарадњи са  ментором 

саставља основне тезе за израду рада. Осим тога, ментор дефинише динамику израде рада, оријентиртне рокове и 

време консултација. Након израде рада и сагласности ментора да је успешно урађен рад, кандидат брани рад пред 

комисијом која се састоји од најмање три члана. Одбрана завршног рада је јавна, а студент је обавезан да након 

презентације рада усмено одговори на постављена питања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Квалитет рада и резултата 50 Презентација и излагање 15 

Технички изглед рада 20 Одговори на постављена питања 15 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 


