
Наставни план специјалистичких струковних студија 
измене и допуне на освнову одлуке Наставно-научног већа од 17. децембра 2013. године, ев. бр. 667/21 

НАСТАВНИ ПЛАН 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

 

 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета  Сем.  Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1 ФБ.С.С.С.1.О.О Превенција и управљање кризама  I  10 

2 ФБ.С.С.С.2.О.О 
Тероризам као безбедносна претња и 
противтерористички безбедносни 
менаџмент 

I  10 

3 ФБ.С.С.С.3.О.О. 
Пројектовање и реализација система 
обезбеђења и заштите лица, имовине и 
пословања 

I  10 

4 ФБ.С.С.С.4.И.П.М. Изборни предмет 1 II  7 

5 ФБ.С.С.С.5.И.П.М. Изборни предмет 2 II  7 

6 ФБ.С.С.С.6.И.П.М. Изборни предмет 3 II  6 

7 ФБ.С.С.С.7.И.П.М. Изборни предмет 4    

8 ФБ.С.С.С.8.З.Р. Завршни рад II  10 
Укупно часова активне наставе 600  

  Укупно ЕСПБ 60 

 
 
 

Листа изборних предмета 
 

Ред.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар ЕСПБ 

1 ФБ.С.С.С.4/1.И.П.М Кризни менаџмент у безбедности и одбрани II 7 

2 ФБ.С.С.С.5/1.И.П.М Кризни менаџмент у индустрији и енергетици II 7 

3 ФБ.С.С.С.6/1.И.П.М Кризни менаџмент и медији  II 6 

4 ФБ.С.С.С.4/2.И.П.М
Систем обезбеђења банака, пошта и других 
финасијских институција  

II 7 

5 ФБ.С.С.С.5/2.И.П.М
Систем обезбеђења правних лица која се баве 
производњом, продајом и услужним 
делатностима 

II 7 

6 ФБ.С.С.С.6/2.И.П.М
Систем обезбеђења транспорта новца, злата, 
културних добара и других вредности 

II 6 

7 ФБ.С.С.С.4/3.И.П.М Одбрана од тероризма – акције и операције II 7 

8 ФБ.С.С.С.5/3.И.П.М Религија и тероризам  II 7 

9 ФБ.С.С.С.6/3.И.П.М Тероризам и информатика II 6 

10 ФБ.С.С.С.4/4.И.П.М Управљање ризицима II 7 

11 ФБ.С.С.С.5/4.И.П.М Цивилна заштита у ванредним ситуацијама II 7 

12 ФБ.С.С.С.6/4.И.П.М
Интегрисани систем заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама 

II 6 

 



Наставни програм специјалистичких струковних студија 
измене и допуне на освнову одлуке Наставно-научног већа од 17. децембра 2013. године, ев. бр. 667/21 

 

1 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 
 
 
Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: ПРЕВЕНЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ  КРИЗАМА 
Наставник: 
др Зоран Ћ. Кековић,  редовни професор 
др Желимир М. Кешетовић, редовни професор 
др Владимир Јаковљевић, редовни професор 
др Борис Кордић, ванредни професор 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 10.0 
Услов: 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се студенти оспособе за коришћење основних алатки у идентификовању, анализи и 
процени ризика који су од значаја за процес управљања ризицима, превенцију и управљање кризама у 
доходовном и непрофитном сектору. 
Исход предмета:  
Оспособљеност за превенцију и непосредно управљање и суочавање са кризама коришћењем алата за 
идентификовање хазарда и процене ризика, утврђивања мера управљања ризицима, превенцију и управљање 
кризама уз познавање мандата и капацитете релевантних институција укључених у процес управљања 
кризама, развијање вештина комуникације, преговарања и других метода у решавању кризних ситуација. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Садржај предмета обухвата стицање знања о ризицима и кризама профитних и непрофитних организација у 
контексту савремених политичких, економских, пословних, безбедносних и других ризика, усвајање 
индивидуалних и тимских компетенција за идентификовање, анализу и процену ризика, одабир и 
имплементацију адекватних стратегија у процесу одлучивања и интегралног управљања ризицима и кризама у 
организацијама. 
Практична настава: 
У предмету је стављен нагласак на управљање ризицима и кризама на националном нивоу, као и на свим 
нивоима организовања у државном и приватном сектору, уз конкретно разматрање задатака и активности у 
кризним ситуацијама (обавештавање, спасилачке активности, координација, сузбијање криминалитета, страха 
и панике, пружање помоћи, контрола кретања), као и кризног комуницирања током и после кризе. У складу са 
глобалним токовима, разрађена су страна искуства (САД, Русија, развијене земље, земље у транзицији), као и 
међународни аспекти управљања кризама (ЕУ, НАТО, ОСЦЕ, НВО). 
Литература:  
1. Кековић, З., Комазец, Н., Милошевић, М, Јовановић, Д.. Процена ризика у заштити лица, имовине и 
пословања, Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд, 2010 
2. Кековић, З., Кешетовић, Ж., Кризни менаџмент I - Превенција кризе, Београд, Факултет безбедости, 2006 
3. Кешетовић, Ж., Кризни менаџмент, Факултет безбедости и Службени гласник, Београд 2008 
4. Кешетовић,Ж., Toth,I. Проблеми кризног менаџмента, Велеучилиште Велика Горица/Центар за 
међународне и сигурносне студије Факултета политичких наука, Загреб, 2012 
5. Кековић, З., Кешетовић, Ж., Системи кризног менаџмента, Бања Лука, Факултет за безбједност и заштиту, 
2008. 
Број часова активне наставе: 
7/105 

Теоријска настава: 4/60 Практичнанастава:3/45 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, менторски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 70 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 15   
 
 



 2

 
 
Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: ТЕРОРИЗАМ КАО БЕЗБЕДНОСНА ПРЕТЊА И                                                             

ПРОТИВТЕРОРИСТИЧКИ БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 
Наставник: 
др Зоран О. Драгишић, ванредни професор 
др Милашиновић М. Радомир, редовни професор 
др Зоран М. Вучинић, ванредни професор 
др Борис Ј. Кордић, ванредни професор 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 10.0 
Услов: 

Циљ предмета: Да студенти стекну адекватна знања о тероризму као специфичном облику угрожавања 
безбедности држава и међународне заједнице, као и неопходна знања о свим битним аспектима планирања, 
организовања и остваривања одбране од тероризма. 
Исход предмета: Способност појмовног одређења узрока тероризма, његових носилаца, посебно њихове 
организованости, облика испољавања и стратегија и тактика у функцији постизања крајњег циља. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Појмовно одређење тероризма и терора и основне карактеристике тероризма; стратегија и тактика терориста; 
основне класификације тероризма и спрега са организованим криминалом; појам и карактеристике 
терористичког акта; социолошко-психолошки фактори тероризма; нормативно-теоријске претпоставке 
одбране од тероризма; структурни елементи система националне безбедбости; функционисање 
противтерористичког система; значај ангажованости наменских снага за борбу против терориста. 
Практична настава: 
У оквиру практичне наставе радиће се студије случаја најзначајнијих терористичких аката, компјутерске 
симулације, израде безбедосних противтерористичких процена, планирање безбедносних процедура за 
заштиту микролокација од тероризма. 
Литература: 

1. З. Драгишић, Безбедносни менаџмент, Факултет безбедности и Службени гласник, Београд, 2007. 
2. З. Драгишић, Систем националне безбедности Републике Србије, Факултет безбедности, Београд, 

2011. 
3. Р. Гаћиновић: Тероризам, Book Brige, Београд ,2005. 
4. Џ. Р. Вајт: Тероризам, Alexsandrisa Press, Београд 2004. 
5. J-F. Gayard, David Senat: Terorizam, Jasenski i Turk, Zagreb 2008. 
6. М. Мијалковски, Тероризам и противтерористичка борба, ГШ ВЈ, Београд, 2003. 
7. М. Мијалковски, Одговор тероризму, ФЦО, Београд, 2005. 
8. Б. Курмон, Д. Рибникар, Асиметрични ратови, тероризам и нове претње, НИЦ „Војска, Београд, 

2003. 
9. Б. Хофман, Унутрашњи тероризам, Научна књига, Београд, 1997. 

Број часова активне  
наставе:7/105 

Теоријска настава: 4/60 Практичнанастава:3/45 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, менторски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 

ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 
Наставник:  
др Горан Ј. Мандић, доцент 
др Младен М. Милошевић, доцент 
др Ненад Р. Путник, доцент 
Статус предмета: Обавезни  
Број ЕСПБ: 10.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студенте упозна са најновијом методологијом и технологијом пројектовања система 
обезбеђења и да их оспособи за самостално пројектовање ових система. 
Исход предмета: 
Препознавање основних компоненти пројекта система обезбеђења и заштите лица, имовине и пословања у 
савременим условима. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Процена безбедности; процена угрожености; процена ризика и последица; фазе пројектовања система 
обезбеђења лица, имовине и пословања; организовање и управљање системом обезбеђења лица, имовине и 
пословања; израда процедура рада (плана рада) система обезбеђења лица, имовине и пословања. 
Практична настава: Израда пројекта система техничког обезбеђења и заштите. 
Литература:  
1. Мандић, Г.,Основи система обезбеђења правних лица, Факултет безбедности, Београд, 2012. 
2. Стајић, Љ., Мандић, Г., Систем заштите имовине и пословања, Правни факултет у Новом Саду, 2008. 
Број часова активне  
наставе: 6/90    

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 2/15 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, практичан рад на изради пројеката 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 20 усмени испт 40 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНИ 
Наставник: 
др Жељко Иваниш, ванредни професор 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 10.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Циљ предмета је оспособљавање полазника да успешно одговоре савременим изазовима и кризама у области 
одбране и безбедности у земљи и иностранству. 
Исход предмета:  
Поседовање знања и вештина за превенцију војних и невојних криза и ефективно управљање њима на начин 
који води решењу прихватљивом за све њене актере. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Садржајем предмета обухваћене су: међународне околности од утицаја на стање безбедности и одбране 
Србије, унутрашње прилике које дефинишу однос према безбедности и одбрани Србије и управљање кризом у 
области безбедности и одбране. 
Практична настава: 
У оквиру практичне наставе анализираће се конкретне кризне ситуације у области одбране и безбедности. 
Посебна пажња биће посвећена кризним симулацијама уз нагласак на преговарању и медијацији током 
решавања сукоба и улогу медија у процесу управљања кризом. 
Литература:  
1. Коен Р., Михалка М., Сарадња у безбедности – нови хоризонти за међународни поредак,  Београд: 

Европски центар за студије безбедности Џорџ К.Маршал, 2005. 
2. Generic Crisis Management Handbook, NATO/Parthership for Peace, NATO Council Operations and Exercise 

Committee, 1999. 
3. A. Boin, P. Hart, E. Stern: The Politics of Crisis Menagment (Public Leadership under Pressure), Cambridge 

University Press, Cambridge 2006 (српски превод: Факултет безбедности – у току 2009. год)  
4. Дарко Рибникар., Асиметрични ратови, Војска, 2003. 
Број часова активне  
наставе: 7/105   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 3/45 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, радионице, семинарски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 70 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 15   
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ИНДУСТРИЈИ И ЕНЕРГЕТИЦИ 
Наставник: 
др Милица С. Бошковић, доцент  
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 7.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Циљ предмета је развијање менаџерских компетенција у индустрији и институцијама или њиховим деловима 
кључним за обезбеђење енергетских ресурса и енергетских потреба државе у циљу спречавања индустријских 
акцидената и енергетских криза, како глобалних тако и локалних. 
Исход предмета:  
Разумевање структуре и суштинских компоненти управљања ризицима и кризама, стицање компетенција у 
развоју, имплементацији и евалуацији акционог плана управљања ризицима, обављању функција 
инспекцијског и интерног надзора у примени прописаних мера и процедура безбедности и заштите, развијање 
компетенција истраге инцидената, развијање тимских компетенција и менаџерских вештина за примену 
међународних и националних стандарда управљања ризицима безбедности и заштите. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Садржај предмета су формални системи за управљање ризицима, као претпоља управљања кризама у 
областима индустрије и енергетике, путем свеобухватне процене ризика безбедности, укључујући процене 
ризика на радном месту, законску регулативу и стандарде, контролу ризика, планирање мониторинга 
активности и формирања акционог плана, успостављање процеса управљања ризицима у организацији, 
формирање информационо-комуникационе мреже и процедуралне и методолошке кораке који могу да се 
конкретно примене у управљању кризама. 
Практична настава: Операционализација методологије кризног менаџмента  и управљања ризицима у 
индустрији и енергетици. 
Литература:  

1. Бошковић, М., Изазови индустријског друштва: Нове технологије и еколошка безбедност, Факултет 
безбедности, Београд, 2010. 

2. Yacov, Y.X., Risk modeling assessment and management, John Wiley & Sons, Inc., 1998. 
3. Dirk Glaesser ., Crisis Management in the Tourism Industry, Second Edition by, , (Paperback - Jun 8, 2006) 
4. Sheila Jasanoff, Learning from Disaster: Risk Management After Bhopal (Law in Social Context), Paperback 

- Jun 1994) 
5. Colin Doeg, Crisis Management in the Food and Drinks Industry: A Practical Approach, Kindle Edition - 

May 31, 1994) - Kindle Book 
6. Power Systems in Emergencies From Contingency Planning to Crisis Management U. G. Knight Honorary 

Research Fellow, Imperial  College of  Science, Technology and Medicine, London, UK Copyright Q 2001 
by John  Wiley & Sons  Ltd, Baffins Lane, Chichester. 

Број часова активне  
наставе: 7/105   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 3/45 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски рад, менторски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
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 
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ И МЕДИЈИ 
Наставник : 
др Желимир М. Кешетовић, редовни професор 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 6.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из области комуницирања, да се упознају са појмом, 
врстама и специфичностима масовних медија, њиховим местом и улогом у кризним ситуацијама, те основним 
принципима кризног комуницирања као саставног дела кризног менаџмента. 
Исход предмета:  
Студенти правилно разумеју друштвене функције масовних медија и њихову одговорност и улогу у кризним 
ситуацијама, те их у том смислу прихватају као партнере у одговору на кризне ситуације. Оспособљени су да 
сачине план кризног комуницирања у случајевима једноставнијих криза и практично примене основне алате 
као што су писање саопштења за медије, организовање конференција за штампу и интервјуа, припрема веб 
странице итд. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Студенти се упознају са појмом комуникације и основним елементима комуникационог процеса, врстама 
комуницирања, условима за ефективну комуникацију и најчешћим грешкама до којих долази у комуницирању, 
појмом и врстама масовних медија и њиховим основним карактеристикама, теоријама масовних медија и 
њиховом улогом у социјалној конструкцији стварности, основним фазама, принципима и начелима ефективног 
кризног комуницирања, те конкретним студијама случаја. 
Практична настава: 
Студије случаја комуцирања са медијима током кризе, са акцентом на добру праксу, али и на учење из грешака 
током кризне комуникације. 
Литература:  
1. Kešetović, Ž, Toth,I. Problemi kriznog menadžmenta - znanstvena monografija. Velika Gorica:VeleučilišteVelika 

Gorica/Visoka škola za sigurnost sa pravom javnosti/Centar za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta 
političkih nauka u Zagrebu, Velika Gorica, 2012  

2. Радојковић, М., Милетић, М., Комуницирање, медији, друштво, Београд:Стилос, 2005 
3. Regester, М., Larkin, Ј., Risk Issues and Crisis Managementt: A Casebook of best practice, 3rd edition, 

London:Kogan Page, 2005 
4. Новак, Б. Кризно комуницирање, Загреб: Биноза пресс, 2001 
5. Fearn-Banks,С., Crisis Communications: A Casebook Approach, Mahwah, New Jersey, London: Lorens Erlbaum, 

2000. 
6. Mortensen, M.S., Public Relations in Crisis and Disaster. A Breif Introduction for Practitioners, Oslo:Atlantic 

Press, 1997   
Број часова активне  
наставе: 6/90   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 2/30 

Методе извођења наставе: Методе извођења наставе: предавање, вежбе,  студије случаја, семинарски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА БАНАКА, ПОШТА И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИНСТИТУЦИЈА 
Наставник: 
др Горан Ј. Мандић, доцент 
др Ненад Путник, доцент 
др Младен Милошевић, доцент 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 7.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Упознавање студената са темама које се тичу најважнијих области примене система обезбеђења банака, пошта 
и других финансијских институција, укључујући и бројне примере из праксе. 
Исход предмета : 
Разумевање пословних активности и процеса у контексту облика угрожавања безбедности пословања. 
Познавање карактеристика безбедносних претњи пословним активностима. Схватање значаја примене 
безбедносних стандарда и процедура за успешност пословања. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 

Теоријске и стручне основе области система обезбеђења банака, пошта и других финансијских 
институција. Студенти се упознају са основа устројавања и  обављања 

Послова обезбеђења банака, пошти и других финансијских институција кроз анализу облика и извора 
угрожавања. Истичу се специфичности и могуће концепције и начини обезбеђења коришћењем како 
физичке тако и техничке заштите. Указује се на специфичности пословања кроз организационе целине и 
радна места који могу бити угрожена, као и на проактивне мере које треба спровести у функцији 
обезбеђења. 

Практична настава: 
Изабране теме и примери из праксе из области система обезбеђења банака, пошта и других финансијских 
институција. 
Литература: 
1. Мандић, Г., Основи система обезбеђења правних лица, Факултет безбедности, Београд, 2012. 
2. Ранђеловић, Р., Безбедност личности и објеката, МДД систем, Београд, 2003. 
Број часова активне  
наставе: 7/105   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 3/45 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, менторски рад, семинарски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 10 усмени испт 40 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ, 

ПРОДАЈОМ И УСЛУЖНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 
Наставник: 
др Горан Мандић, доцент 
др Ненад Путник, доцент 
др Младен Милошевић, доцент 
Статус предмета:  Изборни  
Број ЕСПБ: 7.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Упознавање студената са најважнијим областима примене система обезбеђења правних лица која се баве 
производњом, продајом и услужним делатностима укључујући и бројне примере из праксе. 
Исход предмета:  
Познавање карактеристика рационалног понашања правних лица с обзиром на безбедносне претње и ризике у 
савременим условима пословања. Разумевање значаја примене безбедносних стандарда и процедура за 
успешност пословања. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 

Студенти се упознају са узроцима специфичности који усложавају и донекле детерминишу изворе и облике 
угрожавања предузећа која се баве производњом, продајом и услужним делатностима. Указује се на 
последице, како на микронивоу према предузећима, тако и на макронивоу, према њиховом ширем 
окружењу. У даљем раду са студентима се обрађују код трговинских предузећа, малопродаја и велепродаја 
са акцентом на изворе и облике угрожавања. Код производње се прати цео процес са аспекта проактивних 
и реактивних мера које се спроводе у свим елементима процеса рада уз функционалну контролу делова 
процеса производње. Код предузећа која се баве услужним делатностима утврђује се облици кроз изворе 
угрожавања и мере које се спроводе у функцији умањења и/или елиминације узрока штетног догађаја, као 
и мере у функцији умањења и/или отклањања настале штете. 

Практична настава: 

Изабране теме и примери из праксе из области система обезбеђења правних лица која се баве производњом, 
продајом и услужним делатностима. 
Литература : 
1. Мандић, Г.,  Основи система обезбеђења правних лица, Факултет безбедности, Београд, 2012. 
2. Ранђеловић, Р., Безбедност личности и објеката, МДД систем, Београд, 2003. 
3. Група аутора, Тешки облици криминала, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Виша 

школа унутрашњих послова,, 2004. 
Број часова активне  
наставе: 7/105   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 3/45 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, менторски рад, семинарски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 10 усмени испт 40 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА ТРАНСПОРТА НОВЦА, ЗЛАТА, КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА И ДРУГИХ ВРЕДНОСТИ 
Наставник: 
др Горан Мандић, доцент 
др Ненад Путник, доцент 
др Младен Милошевић, доцент 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 6.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Упознавање са свим релевантним темама теме које спадају у област система обезбеђења транспорта новца, 
злата, културних добара и других вредности укључујући и бројне примере из праксе. 
Исход предмета: 
Способност јасног, аналитичког сагледавања савременог амбијента у контексту безбедносних изазова и 
претњи у области транспорта, новца, злата, културних добара и других вредности. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 

Студенти се упознају са појмом, циљевима и задацима обезбеђења транспорта новца и других вредности, 
врстама транспорта, основним мерама обезбеђења транспорта пешице, превозним средством, где се указује 
на карактеристике транспорта возом и бродом, ваздухопловом и возилом. Поред поменутог обрађују се 
принципи делатности обезбеђења транспорта новца и вредности,  носиоци угрожавања транспорта новца и 
других вредности где се посебно истиче начин извршења кривичног дела (modus operandi). У завршном 
делу се указује на лица која учествују у припреми, планирању, организацији и реализацији обезбеђења 
новца и других вредности у транспорту са задацима за менаџера безбедности и непосредних извршиоца 
транспорта, кроз план обезбеђења транспорта са превентивним поступцима, задацима вође транспорт тима,  
и задацима возача возила. 

Практична настава: 
Изабране теме и примери из праксе из области система обезбеђења транспорта новца, злата, културних добара 
и других вредности. 
Литература:  
1. Мандић, Г., Основи система обезбеђења правних лица, Факултет безбедности, Београд, 2012. 
2. Ранђеловић, Р., Безбедност личности и објеката, МДД систем, Београд, 2003. 
3. Кричаничић, М., Делишимоновић, Д., Заштита и сигурност финансијских институција, TECTUS, 2006. 
Број часова активне  
наставе: 6/90   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 2/30 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, менторски рад, семинарски рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 10 усмени испт 40 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: ОДБРАНА ОД ТЕРОРИЗМА – АКЦИЈЕ И ОПЕРАЦИЈЕ 
Наставник: 
др Зоран О. Драгишић, ванредни професор 
др Радомир Милашиновић, редовни професор 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 7.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Основни циљ предмета је да се студенти упознају са начинима за планирање и извођење противтерористичких 
акција и операција. Посебни циљеви овог предмета су упознавање студената са различитим врстама и нивоима 
противтерористичких акција и операција и значајем усклађености акција и операција које се предузимају од 
стране различитих субјеката државе и друштва, као и о значају усклађивања противтерористичких активности 
на међународном нивоу. 
Исход предмета: 
Представљају знања и вештине које студенти стичу о различитим врстама противтерористичких акција и 
операција и вештине које се односе на планирање и извођење различитих врста противтерористичких акција и 
операција. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Појам, циљ, садржај и врсте противтерористичких акција и операција, оружане противтерористичке акције и 
операције, полицијске противтерористичке акције, ангажовање војних снага у противтерористичкој операцији, 
неоружане противтерористичке акције и операције, психолошко-пропагандне и медијске противтерористичке 
акције и операције, планирање и извођење операција и акција, значај усклађивања националних и 
међународних противтерористичких акција и операција. 
Практична настава: 
Практична настава одвија се кроз вежбе, радионице, симулације и практичну израду планова 
противтерористичких акција и операција 
Литература: 

1. Сејџмен. М.,  Терористичке мреже, Алтера, Београд 2007. 
2. Колман, Е., Џихад Ал Каиде у Европи, Алтера,Београд 2007. 
3. NATO Handbook, NATO Public Department, Bruxelles, 2006. 
4. Бодански, Б., Офанзиве на Балкану, ДОБ, Београд 1998. 
5. Срдановић, Р., Б., Међународни тероризам, Сл. лист СРЈ, Београд 2002. 
6. M. Левков: Израелска тајна служба, Филип Вишњић, Београд 2002. 
7. Мијалковски, М., „Терористичка и противтерористичка доктрина“, Војно дело, Београд, 2005, 3. 
8. Мијалковски, М., „Анализа и процена терористичке претње“ , Безбедност, Београд, 2004, 4. 

Број часова активне  
наставе: 7/105   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 3/45 

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, радионице 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: РЕЛИГИЈА И ТЕРОРИЗАМ 
Наставник: 
др Зоран Драгишић, ванредни професор 
др Радомир Милашиновић, редовни професор 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 7.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Основни циљ предмета је да се студенти упознају са улогом коју религија има у савременом тероризму, на 
који начин делују религијски мотивисане терористичке организације, који су крајњи циљеви ових 
организација и на који начин се религијска осећања злоупотребљавају у политичке сврхе. 
Исход предмета : 
Разумевање верског екстремизма и спосбност студената да препознају начин деловања верских терористичких 
организација и да у складу са тим предузимају адекватне мере за спречавање настанка и деловања ове врсте 
терористичких организација представља основни исход овог предмета. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Појам, генеза и суштина верског екстремизма, могућност прерастања верског екстремизма у тероризам и 
предуслови успешне одбране државних вредности и вредности међународне заједнице од религијског 
тероризма. 
Практична настава: 
Дискутовање о претпоставкама успешне одбране од верског екстремизма, савременим верским терористичким 
организацијама и њиховом modus operandi-ју, моделима злоупотребе религије ради регрутовања терориста. 
Литература:  

1. Вукомановић, М., Homo viator (Религија и ново доба), Чигоја, Београд 2008. 
2. Кинцлер, К., Верски фундаментализам, Клио, Београд, 2002. 
3. Цветковић, В., "Global guerrilla - religious partisans", Guerrilla in the Balkans, University Meiji,Tokyo-

Belgrade, 2007. 
4. Еспозито, Џ. Л.., Исламска претња, мит или стварност?, Просвета, Београд, 1994. 
5. Потежица, П.,Вехабије између истине и предрасуде, Филип Вишњић, Београд 2007. 
6. T. Coady, M. O'Keefe (prir.): Тероризам и праведност, Kruzak, Zagreb 2004. 

Број часова активне  
наставе: 7/105   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 3/45 

Методе извођења наставе: предавање, вежбе,  радионице, консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: ТЕРОРИЗАМ И ИНФОРМАТИКА 
Наставник: 
др Ненад Путник, доцент 
др Ана Ковачевић, доцент 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ: 6.0 
Услов: 

Циљ предмета: 
Да студенти стекну адекватна знања из домена злоупотребе информатичких технологија и Интернета од 
стране терориста и криминалних група, као и могућности ефикасне борбе против терориста коришћењем 
информатичких технологија. 
Исход предмета:  
Уочавање веза између развоја информатичке технологије и могућности за реализацију терористичких 
активности и противактивности применом ових технолигија. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Рачунарске мреже и Интернет - Приказ основних принципа реализације глобалних рачунарских мрежа и 
Интернета, са посебним акцентом на безбедносне аспекте ових технологија; Компјутерски криминал – Појам, 
облици и карактеристике компјутерског криминала и могућности заштите од компјутерског криминала; 
Информатичко-технички тероризам - Појам, облици и карактеристике информатичко-техничког тероризма са 
примерима коришћења Интернета од стране терориста; Мониторинг и заштита од компјутерског тероризма – 
Средства и методе заштите од компјутерског тероризма, са посебним приказом принципа мониторинга 
терористичких активности на Интернету; Информационе технологије у борби против тероризма – Приказ 
примене средстава информатичке технологије и других техничких средстава у борби против других облика 
тероризма. 
Практична настава: 
Примери коришћења информатичке технологије у области тероризма 
Литература:  

1. Петровић С: Компјутерски криминал, Војноиздавачки завод, Београд, 2004. 
2. Џигурски О: Информационе технологије у борби против тероризма, Зборник Факултета цивилне 

одбране, Београд, 2005. 
3. Last M, Kandel A: Fighting Terror in Cyberspace, World Scientific Publ, 2005. 
4. Weirmann G: Terror on the Internet, US Institute of Peace, 2006.  
5. Путник, Н., Syber простор и безбедносни изазови, Факултет безбедности/Службени гласник, Београд 

2009. 
6. Путник, П, Национална безбедност и безбедност информација, Факултет безбедности/Службени 

гласник, Београд 2009. 
7. Ковачевић, А, Безбедност информација, Факултет безбедности, 2014 (ауторизоване скрипте) 

Број часова активне  
наставе: 6/90   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 2/30 

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, практичан рад са информатичким технологијама 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
Назив предмета:  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 
Наставник: 
др Зоран Кековић, редовни професор 
др Дејана Поповић, ванредни професор 
др Јасмина Гачић 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 

Циљ предмета: 
Да студенти специјалистичких студија стекну релевантна знања о ризицима природног и антропогеног 
порекла који могу угрозити људе, имовину и животну средину. Истовремено циљ је да се студенти оспособе за 
компетентно управљање природним и антропогеним ризицима, као и самостално реализовање програма и 
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.  
Исход предмета: Стицање професионалне компетенције за : 

• процену природних и антропогених ризика, 
• управљање ризицима у свим фазама ванредне ситуације, 
• израду и ажурирање оперативних и тактичких планова за заштиту и спасавање, 
• оптимизацију и управљање расположивим ресурсима за ванредне ситуације, 
• обучавање и развој вештина за интервенције у области ванредних ситуација. 

Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Појмовно одређење природних и антропогених ризика, класификација ризика,  методе процене ризика,  
процена вероватноће ризика, методологија анализе ризика, скале ризика, процена ризика критичних 
националних инфраструктура, методологија управљања ризицима по фазама одвијања ванредне ситуације, 
управљање ванредним ситуацијама у организацијама од стратешког значаја, управљање природним ризицима, 
управљање техничко-технолошким ризицима,  
управљање здравственим и социјалним ризицима, управљање природним резурсима, заштићеним природним и 
културним добрима, управљање ризицима у локалној заједници. 
Практична настава:  
Упознавање са матодологијом израде и ажурирања оперативних и тактичких планова за ванредне ситуације и 
развој вештина за интервенције у области ванредних ситуација. 
Литература:  
1. Кековић, З., Комазец, Н., Милошевић, М, Јовановић, Д.. Процена ризика у заштити лица, имовине и 

пословања, Центар за анализу ризика и управљање кризама, Београд, 2010 
2. Чворовић, З., Управљање ризицима у животној средини, Задужбина Андрејевић, Београд, 2005.  
3. Гачић, Ј., Цивилно планирање за ванредне ситуације, Факултет безбедности и Службени гласник РС, 

Београд, 2008. 
Број часова активне  
наставе: 7/105   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 3/45 

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, менторски рад, семинарски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета:  ЦИВИЛНА ЗАШТИТА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
Наставник: 
 др Владимир Јаковљевић, редовни професор 
 др Зоран Јевтић, доцент 
 др Јасмина Гачић, асистент 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 

Циљ предмета:  
Циљ изучавања наставних садржаја из овог предмета огледа се у стицању и усвајању општих и стручних 
знања о начинима организовања, функционисања и управљања савременим системима цивилне заштите са 
тежиштем на систем цивилне заштите Републике Србије.  
Исход предмета:  
Стицање професионалних компетенција за организацију, планирање и спровођење мера заштите и спасавања 
становништва, материјалних и културних добара у условима мирнодопских ванредних ситуација и условима 
рата. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање са функцијама, циљевима и задацима цивилне заштите; међународни оквири сарадње и јачања 
система цивилне заштите; организација система цивилне заштите Републике Србије; циљеви, функције, 
задаци, принципи, начела цивилне заштите; лична и узајамна заштита; мере заштите и спасавања; јединице 
цивилне заштите; управљање и руковођење ванредним ситуацијама и цивилном заштитом; планске припреме 
система цивилне заштите; цивилна заштита у условима елементарних непогода и техничко-технолошких 
опасности; обучавање и оспособљавање у систему цивилне заштите.  
Практична настава  
Увежбавање за стручну израду процене угрожености од природних, техничких и ратних изазова и ризика, и за 
изараду појединих планских докумената из цивилне заштите. 
 
Литература: 

1. Јаковљевић,В., Цивилна одбрана, Факултет безбедности, Београд, 2006. 
2. Јаковљевић. В., Цивилна заштита у Репзублици Србији , Факултет безбедности, Београд, 2011. 
3. Гачић, Ј., Цивилно планирање за ванредне ситуације, Факултет безбедности и Службени гласник РС, 

Београд, 2008. 
4. Јаковевић, В., Карабасил,Д., Еколишке интервенције, Висока техничка школа струковних студија, 

Нови Сад, 2008.  
 
Број часова активне  
наставе: 7/105   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 3/45 

Методе извођења наставе: Предавање, вежбе, радионице, консултације, семинари 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 55 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 25   
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Студијски програм: Специјалистичке струковне студије – Студије безбедносног менаџмента 
 
Назив предмета: 
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ  СИТУАЦИЈАМА 
Наставник: 
др Зоран Чворовић, доцент 
др Владимир Јаковљевић, редовни професор 
др Милица Бошковић, ванредни професор 
др Зоран Јефтић, доцент 
др Јасмина Гачић, доцент 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 

Циљ предмета: 
Циљ изучавања садржаја овог предмета је да студенти стекну општа и практична знања из области 
интегрисаних система заштите и спасавања и интегрисаног управљања ванредним ситуацијама.  
Исход предмета: 
Стицање професионалних компетенција за: 

• израду стратегије интегрисаног управљања ванредним ситуацијама 
• развој метода и методологије за интегрисано управљање ванредним ситуацијама 
• интегрисано управљање субјектима система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање процеса интегрисаног управљања ванредним ситуацијама; функционално и институционално 
одређење интегрисаног система заштите и спасавања; Модели интегрисаног управљања у ванредним 
ситуацијама (модел функционалне интеграције, модел структурне интеграције, модел институционалне 
интеграције); субјекти система заштите и спасавања; други учесници система заштите и спасавања; 
функционални и организациони аспекти појединих елемената система интегрисане заштите. 
Практична настава  
Студија случаја интегрисаног управљања субјектима заштите и спасавања у условима ванредних ситуација. 
Литература : 

1. Јаковљевић, В., Ванредне ситуације и заштита (радни материјал) Факултет безбедности, Београд, 
2010. 

2. Гачић, Ј., Цивилно планирање за ванредне ситуације, Факултет безбедности, Београд, 2008. 
3. Чворовић, З., Управљање ризицима у животној средини, задужбина Андрејевић, Београд, 2005. 
4. Павличић,Д., Теорија одлучивања, Економски факултет, Београд,2005. 
5. Ауторизована предавања. 

Број часова активне  
наставе: 6/90   

Теоријска настава: 4/60 Практична настава: 2/30 

Методе извођења наставе: предавање, вежбе, менторски рад 
Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 20   
 


