
 

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: 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: 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: 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: Методика обавештајног рада 

Наставник: Самед Каровић/Славица Динић 

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 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: Социологија 

Наставник: Виолета Петковић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Усвајање знања о значајним друштвеним променама, појавама, процесима и законитостима у друштвеним 

збивањима који су од значаја за разумевање социолошког контекста, као и  безбедности у друштвеном 

животу. 

Исход предмета  

Од студената се очекује да усвоје општа и специфична социолошка знања, умења и способности; Разликују 

основне теоријске социолошке правце и појаве; Анализирају друштвени утицај промена на социолошку 

интеракцију друштва и појединца; Разумеју савремене безбедносне проблеме друштва; Формирају критички 

став о друштвеним интеракцијама и појавама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам социологије; Друштвене интеракције и свакодневни живот; Култура и друштво; Глобализација; 

Класе, стратификације и неједнакост; Етничке групе и нације; Владавина и политика; Друштвене промене 

и развој; Значајне промене у социјално класној структури, породичним односима, начину живота и 

друштвеној свести; Друштвене функције религије; Демографске и друштвене промене; Градови и урбана 

подручја; Животни стилови; Обележја савременог друштва; Појам безбедности; Савремени безбедносни 

проблеми.  

Практична настава  

Продубљивање усвојеног знања и анализа значајних социолошких тема и процеса; Учешће у вођеним 

дискусијама; Анализа конкретних примера са становишта утицаја управљања социолошким појавама и 

процесим значајним за безбедност. 

Литература  

1.Гиденс, Е. (2003). Социологија. Београд: Економски факултет.  

2.Вељковић, В. (2010). Социолошки основи безбедности. Ниш: Висока школа струковних студија за 

криминалистику и безбедност у Нишу. 

3.Јовановић,  Н. (2015). Социологија. Београд: Клет  

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

Методе извођења наставе 

Настава се реализује по распореду предавања и вежби кроз интерактивни приступ. Семинарски рад спада у 

предиспитне обавезе, пише се према Упутству за израду семинарског и завршног рада и презентује на 

вежбама. Провера знања се одвија кроз два колоквијума. Завршни испит се реализује усменим путем.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијуми 40 ..........  

семинарски рад 10   

Усмени испит је обавезан без обзира да ли студент у предиспитним обавезама има преко 50 бодова. Услов 

за усмени испит јесте да је студент освојио минимално 50% предиспитних поена, односно из сваког 

елемента који спада у предиспитне обавезе. 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 
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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 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:  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 

 


