
5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за мастер академске студије (МАС) 
 
Р.б
р. 

Шифра 
предмета Назив предмета Семестар Тип 

предмета 
Статус 

предмета 
Активна настава Остали 

часови ЕСПБ 
П В ДOН СИР 

Прва година 
1. МБ 

101 Међународни односи и међународна безбедност  1 ТМ О 3 2 - - - 8 

2. МБ 
102 Обавештајно- безбедносни системи  1 НС О 3 3 - - - 8 

3. МБ 
103a Национална безбедност  1 ТМ ИБ1 3 2 - - - 6 

4. МБ 
103б Међународно кривично право 1 НС ИБ1 3 2 - - - 6 

5. МБ 
104а Високотехнолошки криминалитет 1 СА ИБ2 2 2 - - - 6 

6а МБ 
104б Еколошко право 1 НС ИБ2 2 2 - - - 6 

6б МБ 
201а Кризни менаџмент 2 ТМ ИБ3 3 2 - - - 6 

7а МБ 
201б Процена ризика 2 СА ИБ3 3 2 - - - 6 

8. МБ 
202 Студијски истраживачки рад 2 СА О - - - 15 - 11 

9. МБ 
203 Стручна пракса 2 СА О     6 3 

10. МБ 
204 Завршни рад 2 СА О     7 12 

Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР, остали часови) и ЕСПБ на години 14 11 - 15 13 60 
Укупно часова активне наставе на години 40   
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија 40 13 60 
 



Студијски програм : БЕЗБЕДНОСТ  
Врста и ниво студија: Мастер акдемске студије 
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ   
Наставник: проф. др Александар Гајић, асистент Зоран Грбић  
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета: Да студенте упозна са теоријама глобалне политике међународних односа и безбедности у тим 
односима, а затим са геополитиком мултиполарног света и изазовима за глобалну и  националну безбедност.  
Исход предмета:  
Стицање знања из овог премета треба да омогући испуњавање обавеза студената у будућим функцијама у друштву, од 
тумачења сложених и међузависних питања везаних за друштвене процесе у области међународних односа до 
процењивања њихових последица по безбедност националног, регионалног и глобалног карактера.   
Садржај предмета: 
Наставне јединице: 
Теорије међународних односа (претпоставке за стварање међународних односа; теорије силе и конфликта у 
међународним односима; теорије игара;  теорије интеграције; кибернетика и комуникацијска теорија у међународним 
односима и системска теорија међународних односа) Основе међународне спољне политике (оквири за истраживање 
спољне политике; однос унутрашње и спољне политике; детерминанте спољне политике; процес доношења 
спољнополитичких одлука; средства спољнополитичког деловања) Безбедност у теоријама међународних односа 
(традиционалне теорије; алтернативно-критичке теорије, критичке школе; феминистичке теорије; теорије 
постструктурализма;  теорија секуритизације; теорије секторских приступа и нивоа безбедности; постхладноратовске) 
Геополитика мултиполарног света (корени мултиполарности; питања геополитике савременог света; системски 
приступи мултиполарности и мултиполаризација геополитике; евроазијска геополитичка парадигма; односи центра и 
периферије у мултиполарном окружењу) Изазови и стратегије међународне безбедности (нови актери и изазови за 
безбедност; борба за ресурсе; енергетска политика Русије; евроатлантске стратегије безбедности;  НАТО и  енергетска 
безбедност; стратегија шангајске организације за безбедност и сарадњу) Претње међународној безбедности (миграције 
као европски безбедносни проблем, тероризам, организовани криминал , трговина оружјем за масовно уништавање; 
безбедност животне средине; информатичка безбедност) Глобална безбедност и проблем светског поретка 21.-ог века 
(реформа ОУН, одговорност за заштиту, нови регионализам, криза ЕУ модела, криза традиционалне државе, стање 
демократије и безбедност) Положај и стратегија Србије у политици мултиполарног света (политике безбедности Србије 
у новом европском и светском поретку, проблеми регионалне безбедности, нове државе и нове карактеристике односа).  

01. Практична настава и вежбе 
Интерактивни облици наставе; упознавање са пратећим изазовима, ризицима и претњама у процесу демократизације и 
глобализације; стручне анализе експерата за међународну безбедност 
Основна литература:  
Марковић, С, уредник,:(2017) Савремени изазови међународне безбедности, Нови Сад-Загреб: Факултет за правне и 
пословне студије др Лазар Вркатић и Центар за међународне студије у Загребу (одабрана поглавља) 
Гризолд, А.:(1998) Међународна сигурност, „Свеучилиште у Загребу“ – Факултет политиччких наука у 
Загребу(одабрана поглавља) 
Вукадиновић,Р.:(1989) Основе теорије међународних односа и вањске политике, Школска књига, Загреб(одабрана 
поглавља) 
Шира литература:  
Кисинџер, Х.:(2011) Дипломатија, Београд: Клуб плус 
Пророковић, Д.:(2012) Геополитика Србије, Београд: Службени гласник 
Гајић, А.:(2011) Корпоративна носталгија, Београд: Службени гласник 
Таталовић, С. и др. (2008) Сувремене сигурносне политике, Загреб: Голден маркетинг 
Хантингтон, С.:(2000) Сукоб цивилизација  и преобликовање светског поретка,  Подгорица: ЦИД 
Бжежински, З.:(2001) Велика шаховска табла, Подгорица-Бања Лука 
Кенеди, П.:(1997) Припрема за 21.век, Београд: БИГЗ 
Број часова  активне наставе:75                Теоријска настава: 45 Практична настава:30 
Методе извођења наставе:  Интерактивна предавања. Излагања семинарских радова и разговор. Предмет семинарског 
рада је анализа примера из праксе који укључује теоријску везу са предметом а садржи опис ситуације и процеса, 
актере и коментар резултата процеса и сазнања. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 05 писмени испит 20 
практична настава 05 усмени  испит  40 
Колоквијум 20 ..........  
задатак 10   
Предавања и вежбе ( 4ЕСПБ) + Литература (3 ЕСПБ) + Досије ученика ( 1ЕСПБ) 



 
Студијски програм : БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИ СИСТЕМИ 
Наставник: доц. др Бориша Лечић, асистент Зоран Грбић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним и методолошким знањима о појму обавештајно безбедносних система, 
њиховој организацији, структури, функцији, надлежности, управљању и државним механизмима контроле, 
као и о интегралном систему националне безбедности Републике Србије. 
Исход предмета  
Стицање релевантних, теоријских и практично применљивих знања из области обавештајно безбедносних 
система, организације, функције, надлежности и управљања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појмовно одређење безбедносно обавештејног система, Елементи и функције безбедносно-обавештајног 
система; Појам безбедносне и обавештајне службе државе; Деловање безбедносно-обавештајних служби у 
кризним политичко безбедносним условима; Безбедносно-обавештајни систем као инструмент спољне 
политике; Компаративна анализа водећих безбедносно-обавештајних система у свету, националних и 
наднационалних - САД, ЕУ (Велика Британија, Француска, Немачка, Италија, Грчка); Евроазије (Русија, 
Кина, Јапан, Израел, Турска); Југоисточне Европе (Словенија, Хрватска, БиХ, Македонија, Црна Гора, 
Албанија); Безбедносно обавештајни систем Р Србије; Перспективе у развоју савремених безбедносно-
обавештајних система.  
 
Практична настава  
Вежбе, Студијски истраживачки рад, Студијске посете службама безбедности у Србији; Утврђивање градива 
и анализа значајнијих теоријских и практичних безбедносно обавештајних проблема и питања. 
Литература  
Савић, А., Машуловић, И. (2015). Системи националне безбједности, Бар, Факултет за пословни менаџмент 
Шира литература: 
Бајагић, М. (2010). Шпијунажа у XXI веку – савремени обавештајно-безбедносни системи, Београд, Marso    
Милошевић, М, Срећковић, З. (2010). Безбедносне службе света, Београд, Војноиздавачки завод  
Таталовић, С. Гризолд А, Цвртила В, (2008), Сувремене сигурносне политике: државе и национална 
сигурност почетком 21. Стољећа, Загреб, Голден маркетинг- Техничка књига  
Мијалковски, М. (2009). Обавештајне и безбедносне службе, Београд, Службени гласник 
Савић, А., Бајагић, М. (2005). Безбедност света – од тајности до јавности, Београд, Виша школа 
унутрашњих послова 
Број часова  активне наставе 90 Теоријска настава: 45 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, дискусије, анализа есеја и семинарских радова 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Предавања и вежбе ( 5ЕСПБ) + Литература (2 ЕСПБ) + Досије ученика ( 1ЕСПБ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм : БЕЗБЕДНОСТ  
Назив предмета: НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник: доц. др Бориша Лечић, асистент: Марија Дабић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Циљ је да се студенти упознају са основним и почетним теоријским и методолошким знањима из области 
безбедности која ће бити база у каснијој надоградњи других безбедносних тема као што су: тероризам, 
организовани криминал, корупција, безбедносно обавештајни системи, методологија истраживања 
безбедносних појава. Кроз теоријска сажимања студентима ће се презентовати општа знања о узрочно 
последичним везама система националне безбедности са другим друшвеним односима, економским, 
политичким, војним, правним, у контексту угрожавајућих фактора. 
Исход предмета  
Упознавање студената са природом права на безбедност, релације националне, регионалне и глобалне 
безбедности,  организационо-функционалним устројством система националне безбедности, методама 
заштите државних и националних интереса од различитих субјеката и облика угрожавања како би кроз 
адекватан ниво знања били оспособљени за обављање послова у државном и приватном сектору 
безбедности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и предмет националне безбедности, Безбедност као функција државе, Теоријска схватања националне 
безбедности, Савремени безбедносни проблеми, Појам и подела служби безбедности,  Службе безбедности и 
дипломатија, Појам, елементи, карактеристике, компоненте, правно уређивање, носиоци, субјекти, послови 
и контрола националног система безбедности, Структура система безбедности Републике Србије, Облици 
угрожавања безбедности Републике Србије и мере супротстављања.  
Практична настава  
Продубљивање и провера усвојеног знања кроз студије случаја угрожавања националне безбедности 
Републике Србије и поступања субјеката националне безбедности, анализа позитивних прописа из области 
националне безбедности. 
Литература: 
Савић, А. (2007). Национална безбедност, Београд, Криминалистичко-полицијска академија (одабрана 
поглавља) 
Стајић, Љ., Лазић, Р. (2015). Увод у националну безбедност,  Београд, Академија за националну безбедност, 
Београд, Службени гласник, (одабрана поглавља) 
Шира литература: 
Мијалковић, С. (2011). Национална безбедност, Београд, Криминалистичко-полицијска академија 
Уредник Цветковић. В, (2010) Ризик, моћ и заштита, Београд: Факултет безбедности и Службени гласник 
Савић, А., Машуловић, И. (2015). Системи националне безбједности, Бар, Факултет за пословни менаџмент 
Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања,  вежбе, консултативна настава, дискусије, дебате, студије случаја, рад на изради и јавна одбрана 
семинарског рада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Предавања и вежбе ( 4ЕСПБ) + Литература (1 ЕСПБ) + Досије ученика ( 1ЕСПБ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм : БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО 
Наставник:  емеритус проф. др Мило Бошковић; доц. др Бориша Лечић; асистент Никола Лакобрија 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање и разумевање проблематике међународног кривичног права, стицање академских вештина и 
проширених научних сазнања у правилној примени и тумачењу међународних и националних правних 
прописа, препознавање основних фактора настанка и историјског развоја међународног кривичног права као 
и изучавање његових веза, сличности и разлика са унутрашњим правом.  
Исход предмета  
Оспособљавање студената да кроз компаративни метод и мултидисциплинарни приступ у изучавању 
одговарајућих института лакше спознају суштину и решења правних система држава међународне заједнице 
а посебно да усвоје знања о појму, предмету, развоју, изворима, функцији и структури  међународног 
кривичног права, и да кроз метод анализе и синтезе аргументовано, креативно и систематично анализирају 
теме и питања из ове области.    
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Изучавање општих питања међународног кривичног права, појам, развој, извори и основна начела 
међународног кривичног права, његово просторно и временско важење; Појам и елементи међународног 
кривичног дела, основи његовог искључења; Кривична одговорност и кривичне санкције у међународном 
кривичном праву. У посебном делу изучаваће се међународна кривична дела у ужем смислу – геноцид, 
ратни злочини, злочин против човечности, злочин против мира (агресија). Посебна пажња биће посвећена 
изучавању међународног кривичног правосуђа – Аd hoc трибунали; Стални међународни кривични суд; 
Однос међународног кривичног суда, Аd hoc трибуналa и националних судова; Облици међународне 
кривично правне помоћи и др. 
Практична настава  
Вежбе; Семинарски радови; Продубљивање и провера усвојеног знања кроз конкретне примере и законска 
решења; Студијски истраживачки рад 
Литература: 
Стојановић, З. (2015). Међународно кривично право, 8. издање, Београд, Правна књига 
Шира литература: 
Деган, В.,Ђ., Павишић, Б., Беширевић, В. (2011). Међународно и транснационално кривично право, Београд, 
Правни факултет Универзитета Унион, Београд, Службени гласник  
Симовић, М., Благојевић, М. (2007). Међународно кривично право, Бања Лука, Паневропски универзитет 
Аперион 
Шкулић, М. (2005). Међународни кривични суд: Надлежност и поступак, Београд, Досије, Правни факултет 
универзитет у Београду. 
Број часова  активне наставе 75 Теоријска настава: 45 Практична настава:30 
Методе извођења наставе 
Предавања илустрована у PowerPoint-u, консултације,  дискусиони рад у малим групама, презентација 
семинарских радова и друге интерактивне методе. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Предавања и вежбе ( 4ЕСПБ) + Литература (1 ЕСПБ) + Досије ученика ( 1ЕСПБ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студијски програм:  БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛИТЕТ 
Наставник: Доц.др Тања Каурин; Доц.др  Владица Бабић; асистент Предраг Аларгић 
Статус предмета:  ИЗБОРНИ     
Број ЕСПБ: 6  
Циљ предмета: 
Оспособљавање студената за спровођење криминалистичких процедура за откривање, расветљавање, 
доказивање и сузбијање свих појавних облика  високотехнолошког криминала уз примену правила 
криминалистичке методике.  
Исход предмета:  
Студенти су оспособљени за квалификовано учествовање у домену борбе против  високотехнолошког 
криминала, уз практичну примену домаће и међународне  правне регулативе, стандарда и процедура, као и 
савремених техничко-технолошких метода и средстава.  
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
Појам и карактеристике  високотехнолошког криминалитета; Историјат развоја  високотехнолошких 
кривичних дела; Правна регулатива (домаћа и међународна); Појавни облици и њихове класификације; 
Методе и технике злоупотреба информационих технологија (начини извршења - МОС), Откривање и 
расветљавање  високотехнолошких кривичних дела. Документовање  високотехнолошких кривичних 
дела;Стандарди, правила, процедуре и алати за откривање, доказивање и документовање 
високотехнолошких кривичних дела; Карактеристике учинилаца  високотехнолошких кривичних дела; 
Превенција и сузбијање    високотехнолошких кривичних дела; Организација и надлежности државних 
органа за сузбијање и санкционисање високотехнолошког криминала; Међународна сарадња у области 
борбе против високотехнолошких кривичних дела; Центар за превенцију безбедносних ризика у 
информационо комуникационим системима (ЦЕРТ). 
Практична настава: 
Практично оспособљавање студената у  области сузбијања  високотехнолошких кривичних дела кроз 
симулиране вежбе и анализе случајева. Демонстрација инсталације алата и коришћења механизама за 
откривање, расветљавање и доказивање високотехнолошких кривичних дела. Анализа и избор адекватних 
процедура и средстава.  
Литература: 
Бабић В., (2009).  Компјутерски криминал. Сарајево: Рабиц. (одабрана поглавља) 
Ранђеловић Д., (2013). Високотехнолошки криминал. Београд: Криминалистичко полицијска 
академија.(одабрана поглавља) 
Шира литература: 
Бабић В., (2015). Cyber terorizam – suvremena sigurnosna pretnja. Босна и Херцеговина: Нови Травник. 
Прља,  Д., Рељановић, М., & Ивановић, З. (2012). Интернет право. Београд: Институт за упоредно право 
Србије. 
Матијашевић, Ј., (2013). Кривичноправна регулатива рачунарског криминалитета. Нови Сад: Правни 
факултет за привреду и правосуђе.  
Тањевић, Н., (2009). Компјутерски криминал–правна заштита на националном нивоу. Београд: Безбедност. 
Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава:  30      Практична настава: 30 
Метод извођења наставе:  
Настава се одвија применом blended-learning концепта са ослонцем на LMS Moodle платформу. На 
предавањима се излажу теоријске основе и принципи пропраћени студијама случаја. Вежбе подразумевају 
рад са адекватним софтверским апликацијама. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе   поена Завршни испит поена 
Активно присуство настави 10 Усмени испит 30 
Колоквијуми (2) 20 Практични испит 20 
Израда и одбрана стручног рада  20   
Предавања и вежбе ( око 3ЕСПБ) + Литература ( око 2ЕСПБ) + Досије ученика ( 1ЕСПБ) 



Студијски програм : БЕЗБЕДНОСТ  
Назив предмета: ЕКОЛОШКО ПРАВО 
Наставник: доц. Др Tамара Гајинов 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета: Основни циљ овог предмета је упознавање студената са терминологијом из домена 
екологије и животне средине, националном и међународном регулативом, као и системом безбедности и 
заштите животне средине, тако да би могли да аргументовано и компетентно дискутују о савременим 
еколошким проблемима, и да стечена знања примене у пракси. 
Исход предмета:  Савладавањем студијског програма студент стиче способност темељног познавања и 
разумевања појмова из области екологије, облицима угрожавања и заштите животне средине као и правним 
и безбедоносним аспектима заштите нашег окружења. У исто време се оспособљује да критички анализира 
правна и етичка питања која се појављују везано за ову област. 
Садржај предмета 
Теоријска настав: 
Упознавање са основним појмовима из домена екологије и животне средине; 2. Појам и историјски развој 
еколошког права; 2. Место еколошког права у правном систему и веза са другим гранама права и неправним 
дисциплинама; 3. Начела еколошког права; 4. Општи преглед међународних и домаћих извора еколошког 
права; 6. Облици угрожавања животне средине и савремени еколошки проблеми; 7.  Правно-регулативни 
оквир за заштиту појединих екомедијума; 8. Систем заштите безбедности и животне средине. 
Практична настава:  
Анализа случајева из домаће и стране судске праксе која се веже за горе наведену тематику, посета 
институцијама које се баве проблемима заштите животне средине, уз могућност обаваљања праксе, анализа 
актуелних новинских чланака и текстова са Интернета, дискусије, гостујућа предавања стручњака из ове 
области. Гледање одабраних еколошких филмова. 
Литература  
Обавезна: 
Виг З., & Гајинов Т. (2011). Стање и перспективе еколошкоправне регулативе у Србији. Нови Сад: Факултет 
за европске правно-политичке студије. (одабрана поглавља) 
Пејановић Љ. (2016). Основи животне средине и екологије. Нови Сад: Факултет за превне и пословне 
студије др Лазар Вркатић. (одабрана поглавља) 
Допунска:  
Лилић (С.)., & Дреновак (М.), (2010),  Еколошко право. Београд:  Правни факултет Универзитета у Београду. 
Гајинов, Т. (2016). Грађанскоправна одговорност за имисије и заштита животне средине. Београд: Досије. 
Национални конвент (2014). Радна група животна средина, Анализе и препоруке. Београд: Европски покрет 
у Србији. 
Број часова  активне наставе60 Теоријска настава:30 Практична настава:30 
Методе извођења наставе 
Предавања помоћу слајдова, аудио-визуалног материјала, и интерактивних питања-одговора, интерактивне 
вежбе, анализа актуелних новинских чланака и текстова са Интернета, дискусије, гостујућа предавања 
стручњака из ове области, гледање одабраних еколошких филмова, посета институцијама које се баве 
заштитом животне средине. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Предавања и вежбе ( око 3ЕСПБ) + Литература (2 ЕСПБ) + Досије ученика ( 1ЕСПБ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм : БЕЗБЕДНОСТ  
Назив предмета: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ 
Наставник: проф. др Милан Даничић, асистент Зоран Грбић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Да студенти продубе постојећа знања, способности и вештине кроз научно-истраживчки рад из теоријско сазнајних 
дисциплина које су од посебног значаја за разумиевање савремених процеса и догађања са становишта наука 
безбедности.  
Исход предмета  
Исход предмета подразумева да се изучавањем релевантних садржаја стекну предуслови за даље успешно 
проучавање других безбедносних дисциплина, као и оспособљавање студената за вршење послова у областима 
безбедности и криминалистике.  
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Појам, суштина и коријени теоријског разматрања о природи друштвених криза и конфликата; Опште и посебне 
теорије криза и конфликата; Узроци криза и конфликата са становишта безбедности; Врсте криза и конфликата; 
Истраживање међународних криза и конфликата; Решавање криза и конфликата; Методи и модели разрешавања 
криза и конфликата (микро и макро модели); Методе и технике разрешавања конфликата (раздвајање страна и 
проналажење заједничког интереса); Методи разрешавања унутар државних криза и конфликата; Измештање криза 
и конфликата на ниво парцијалних и социјалних група; Употреба силе при разрешавању криза и конфликата;  
Савремене микро политичке стратегије и модели регулисања етничких криза и конфликата; Савремене микро 
политичке стратегије и модели регулисања етничких криза и конфликата. 
Практична настава  
Вежбе се изводе током читавог семестра синхронизовано са предавањима. Поред теориjских вежби, које ће се 
углавном односити на пређено градиво, односно његову проверу, утврђивање и на израду семинарских вежби, 
изводиће се и практичне вежбе и истраживања сходно циљу и исходу предмета. 
Литература:  
Кековић, З., Кешетовић, Ж.: (2009). Систем кризног менаџмента, Факултет за безбједност и заштиту, Бања Лука. 
Шира литература:  
Кешетовић, Ж.; Кековић, Ж.: (2008.) Системи кризног менаџмента, Универзитет Синергија,, Факултет за 
безбједност и заштиту, Бања Лука. 
Borodzics, E.: (2005.) Risk, Crisis and Seccurity Management, John Wiley and Sons, New York. 
Број часова  активне наставе:75 Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, семинарски радови, студије случаја, монолошка и дијалошка метода, самостални 
и групни рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања                    5 Усмени или писмени испит 60 
активност у току вежби и практичне наставе 5   
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
Предавања и вежбе ( 4ЕСПБ) + Литература (1 ЕСПБ) + Досије ученика ( 1ЕСПБ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм : БЕЗБЕДНОСТ  
Врста и ниво студија: Мастер акдемске студије 
Назив предмета: ПРOЦЕНА  РИЗИКА 
Наставник: проф. др Милан Даничић,  проф. Др Владимир Његомир, асистент Марија Дабић, асистент: Предраг 
Аларгић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Да  студенти стекну основна знања у упознају се са: општом теоријом система; квалитетом, ризиком и управљањем 
ризиком; управљањем системом у заштити лица, имовине и пословања; проценом и контролом ризика; методологијом 
процене ризика у заштити лица имовине и пословања, и улогом и задацима менаџера ризика. 
Исход предмета  
Исход предмета подразумева, да ће изучавањем релевантних садржаја предмета, студенти стећи основна знања да: 
разумеју основне појмове о теорији система заштите,  настајању ризика и безбедности система,  као и управљању 
ризиком; препознају основне елементе и процесе у управљању ризиком, и управљању системом заштите лица, имовине 
и пословања; знају основни приступ у процени и контроли  ризика; 
савладају основу методологије у процени ризика у заштити лица, имовине и  пословања; и схвате улогу и задатке 
менаџера ризика, као одговорног лица у процесу управљања и контроли  ризика; самостално израде писмени акт 
(безбедносну процену), са прилозима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општа теорија система (приступ, мишљење, анализа); Квалитет, ризик и безбедност система; Управљање ризиком; 
Управљање системом заштите лица, имовине и пословања; Процена и контрола ризика; Методологија процене ризика 
у заштити лица, имовине и пословања; Улога менаџера ризика. 
Практична настава  
Провера теоријских знања и усвајање вештина, кроз симулацију (студије случајева) конкретних проблемских догађаја 
(угрожавања безбедности лица, имовине и пословања, напад на службенике обезбеђења, угрожавање безбедности  
транспорта  новца и других вредносних пошиљки, напад на објекте од посебног значаја, напад на објекте јавног 
значаја, угроженост од пожара и експлозија, напад  терористичких група и појединаца, и др.).  
Литература: 
Кековић, З.  и др.: (2011), Процена ризика и заштити лица, имовине и пословања,  Центар за анализу ризика и 
управљање кризама, Београд.   
Додатна литература: 
Бошковић, Д., Цветковић, В., (2017). Процена ризика у спречавању извршења кривичних дела експлозивним 
материјама, Криминалистичко-полицијска академија, Београд.  
Даничић, М., Пилишповић, В., (2018). Систем заштите лица и објеката, Факултет за правне и пословне студије др 
Лазар Вркатић, Нови Сад. 
Даничић, М., Пилиповић, В.: (2015). Приватна безбедност, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, 
Н. Сад. 
Закон о приватном обезбеђењу; Закон о полицији; Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење 
послова приватног обезбеђења (Сл. гласник РС бр.117/2014.); Кодекс етике приватног обезбеђења 
Број часова  активне наставе: 75 Предавања: 45 Вежбе: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, семинарски радови, студије случаја, монолошка и дијалошка метода, самостални и 
групни рад, присуство и посете субјектима  у државном сектору безбедности, као  и правним лицима и предузетницима 
за приватно обезбеђење 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 60 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
Предавања и вежбе ( 4ЕСПБ) + Литература (1 ЕСПБ) + Досије ученика ( 1ЕСПБ) 

 
 
 
 
 
 
 



Студијски програм : БЕЗБЕДНОСТ  
Врста и ниво студија: Мастер акдемске студије 
Назив предмета: СТУДИЈСКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 
Наставник: Ангажовање наставника везује се за ужу научну област којој припада наставник и 
тематику у којој се реализује пројекат студијско истраживачког рада 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 11 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Циљ студијско истраживачког рада огледа се у примени основних теоријско-методолошких, научно-
стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру 
изабраног подручја. Студијски истраживачки рад треба да у потпуности припреми студента за израду 
завршног мастер рада. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да самостално уочавају проблем истраживања, користе литературу и 
примењују истраживачке методе и технике у циљу изналажења адекватних праваца његовог решавања. 
На тај начин, студенти проширују знања и развијају способности које им омогућују да идентификују 
проблем истраживања, спроводе одговарајуће методолошке поступке, правилно врше анализе, исправно 
закључују о проблематици која је предмет истраживања у оквиру задате тематике. 
Садржај студијског истраживачког рада:  
Формира се појединачно у складу са потребама израде конкретног студијско-истраживачког рада, 
његовом сложеношћу и структуром. Студент проучава литературу, врши анализе у циљу изналажења 
решења конкретног проблема који је дефинисан тематиком студијско истраживачког рада. Студијски 
рад обухвата израду пројекта истраживања, израду инструмената за поједине истраживачке методе, 
спровођење истраживања, нумеричке симулације и статистичку обраду података, писање и/или 
саопштавање резултата истраживања. Део наставе на предмету се одвија кроз самостални истраживачки 
рад. 
Литература  
Литература потребна за израду студијско истраживачког рада се одређује у договору између наставника 
и студента у зависности од теоријске области пројекта и саме теме студијско истраживачког рада. 
Број часова  активне наставе: 225 Теоријска настава:  Практична настава:  
Методе извођења наставе 
Наставник (ментор) који је задужен за праћење студијског истраживачког рада усмерава студента на 
правилан избор и дефинисање проблематике истраживања, исправно постављање пројекта 
истраживања, спровођење самог истраживања и контролише исправност обраде, презентације резултата 
истраживања и валидност изведених закључака. У оквиру предмета истраживања, студент по потреби 
врши и одређена мерења, испитивања, бројања, анкете и друга истраживања, статистичку обраду 
података, ако је то предвиђено задатком истраживачког пројекта. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе:  Завршни испит:  
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