
 
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: 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: 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: 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: 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 : Безбедност 

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, схватање концептуалног оквира, фактора који 

утичу на енергетску безбедности и начина за њихову контролу и управљање.  

Исход предмета  

Оспособљавање студената за успешно обављање активности из домена енергетске безбедности у 

компанијама и установама које се баве питањима из области управљања енергетским ресурсима и управљања 

енергијом у целини, способност рада у интердисциплинарним тимовима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дефиниција енергетске безбедности  2. Енергетска безбедност на глобалном нивоу 3. Енергетска 

безбедност Европске уније 4. Евро азијски енергетски простор – безбедносни аспекти 5. Руско-кинески 

енергетски простор – безбедносни аспекти 6. Блискоисточни енергетски простор – безбедносни аспекти 7. 

Северноамерички енергетски простор – безбедносни аспекти 8. Расположивост залиха енергетских ресурса и 

енергетска безбедност 9. Стабилност и безбедност снабдевања енергетским ресурсима 10. Диверсификација 

извора снабдевања и енергетска безбедност 11. Потрошња енергената и енергетска безбедност 12. 

Унутрашњи европски енергетски коридори и безбедност 13. Енергетска заједница земаља у процесу 

приступања Европској унији – безбедносни аспекти 14. Енергетска безбедност у стратегији развоја 

Републике Србије 15. Енергетска безбедност Републике Србије – регионална сарадња 

Практична настава 

1. Глобалне резерве и места експлоатације нафте 2. Глобалне резерве и места експлоатације гаса 3. Глобалне 

резерве и места експлоатације угља 4. Глобалне резерве и места експлоатације нуклеарне енергије 5. 

Глобални трендови у производњи енергената 6. Глобални трендови у потрошњи енергената 7. Глобални 

коридори за транспорт нафте 8. Глобални коридори за транспорт гаса 9. Безбедносни аспекти производње 

енергије у Републици Србији 10. Безбедносни аспекти транспорта енергије у Републици Србији 11. 

Безбедносни аспекти складиштења енергената у Републици Србији 12. Безбедносни аспекти потрошње 

енергије у Републици Србији 13. Квалитативна процена енергетске безбедности Републике Србије 14. 

Квантитативна процена енергетске безбедности Републике Србије 15. Укључивање процене енергетске 

безбедности у надлежне политике и стратегије. 

Литература  

1. Мирјана Радовановић: Енергетска безбедност, Универзитет Едуконс, Сремска Каменица, уџбеник, 

2021. 

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

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

Методе извођења наставе 

Током предавања, студенти се упознају са наставним целинама, а током вежби се исте разрађују уз практичне 

примере и разраду студија случаја. Настава се изводи применом вербално-текстуалних и илустративно-

демонстративних метода, путем излагања и дијалога, уз групни рад. Провера знања се одвија кроз два 

колоквијума, израду и одбрану семинарског рада и завршни испит. Полагање завршног уемсног испита је 

обавезно, након успешно реализованих претходних предиспитних обавеза. 

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:  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:  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 

 

 

 

 

 

 

 


