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Циљеви предмета 

Основни циљ предмета је да студенти усвоје знања о 
тероризму као асиметричном облику ратовања и као 
стратегији коју кроз целокупну историју људског друштва 
примењују различити политички и други покрети. Посебан 
циљ изучавања овог предмета огледа се у потреби да 
студенти стекну неопходна знања о појму организованог 
криминала и вези која постоји између организованог 
криминала и тероризма. Поред тога, неопходно је да 
студенти уоче основне облике савременог организованог 
криминала и да разумеју његову безбедносну димензију. 
Будући да савремени организовани криминал представља и 
својеврсну политичку стратегију, то му поред 
криминолошке даје и безбедносну димензију. 

Исход изучавања 

Изграђена знања и ставови по питању тероризма и 
организованог криминала. Оспособљеност за самосталну 
израду безбедносне процене терористичке претње и 
безбедносне претње коју представља организовани 
криминал.. 

Садржај и структура 
предмета 

Различита схватања појма тероризам; узроци савременог 
тероризма; савремене терористичке организације; подела 
савремених терористичких организација; верски мотивисан 
тероризам; инсурекцијски тероризам; сепаратистички 
тероризам, идеолошки тероризам; терористички акт, врсте и 
начини извршења; појам организованог криминала; 
савремене криминалне групе; тероризам и организовани 
кримина. Модус операнди савремених терористичких група; 
израда безбедносне процене терористичке претње; израда 
оперативних планова за заштиту од тероризма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I Савремена схватања појма тероризм 3 
II Узорци савременог тероризма и актуелне терористичке организације 3 

III 
Подела савремених терористичких организације-верске, инсурекцијске и 
етно-сепаратистичке 

3 

IV 
Терористички акт-начин и врсте извршења- усмерени и слепи 
терористички акти, конвенционални  и НХБ тероризам. 
 

3 

V Дефинисање тероризма у српском кривичном законодавству. 3 
VI Противтерористички планови. 3 
VII Угроженост Републике Србије тероризмом. 3 
VIII Противтерористички систем Републике Србије. 3 
IX Противтерористичке мере. 3 
X Појам организованог криминала. 3 
XI Врсте криминалних организација и њихов модус операнди. 3 
XII Кривична дела из области организованог криминала. 3 
XIII Мере за борбу против организованог криминала. 3 
XIV Међународни механизми за борбу против организованог криминала. 3 

XV 
Организација државних органа за борбу против организованог криминала 
у Републици Србији. 

3 

 
 
В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I Анализа савремених дефиниција тероризма 1 

II 
Савремене терористичке организације-студија случаја етно-
сепаратистичких терористичких организација. 

1 

III 
Савремене терористичке организације- студија случаја инсурекцијске 
терористичке организације. 

1 

IV 
Савремене терористичке организације-студија случаја- верске 
терористичке организације. 

1 

V Терористички акт-студија случаја слепи терористички акти 1 

VI 
Терористички акти-студија случаја усмерених и атентаторских 
тероистичких аката. 

1 

VII 
Терористички акти- студија случаја напада билошким и хемијским 
оружјем. 

1 

VIII Израда противтерористичког плана. 1 
IX Колоквијум 1 
X Историја организованог криминала-студија случаја мафија 1 
XI Стратегија за борбу против организованог криминала-анализа садржаја 1 

XII 
Упоредни преглед законских решења у дефинисању организованог 
криминала. 

1 

XIII 
Териристичке активности оргаизованих криминалних група-студија 
случаја. 

1 

XIV Одбране есеја/семинарских радова 1 
XV Одбране есеја/семинарских радова 1 

 
 
 
 
 
 



 

Облици извођења наставе 

Предавања, вежбе са дискусијама, колоквијум 
(припрема, спровођење и оцењивање), семинарски 
рад/есеј (припрема и одбрана), индивидуално читање 
литературе. 

Начин оцењивања на 
предмету 

предиспитне обавезе:  40 поена (активност током 
наставе 10, колоквијум 20, семинарски рад 10). 
испит: до 60 поена. 

Литература 

обавезна Група аутора. (2016). Савремени 
тероризам. Београд: ИМПП. 
 

допунска Гаћиновић, Р. (2015). Антитероризам. 
Београд, Службени гласник 
Хофман. Б. Унутрашњи тероризам 
(2000.), Беорад, Народна књига. 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

проф. др Зоран Драгишић 
Е-mail: zoran.dragisic@yahoo.com  
Консултације: понедељак од 15,00 до 17,00 
Асистент Иван Димитријевић 
Е-mail: dimitrijevic@fb.bg.ac.rs   
Консултације: четвртак од 13,00 до 15,00 

 


