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УВОД 

Назив студијског програма 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ 

СТУДИЈЕ  – СТУДИЈЕ 
БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА 

Самостална високошколска 
установа у којој се изводи 
студијски програм  

Универзитет у Београду 

Високошколска установа у којој 
се изводи студијски програм 

Факултет безбедности 

Образовно-научно/образовно-
уметничко поље 
(програм се сврстава према овом 
податку у одговарајуће поље, промена 
поља за студијски програм касније 
није могућа) 

Интердисицплинарне, 
мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне и 
двопредметне студије 

Научна, стручна или уметничка 
област (према листи коју је усвојио 
Национални Савет) 

наука безбедности 

Врста студија Специјалистичке струковне студије 
Обим студија изражен ЕСПБ 
бодовима 

60 

Стручни назив, скраћеница 
(према листи звања Националног 
Савета) 

специјалиста струковни менаџер 
безбедности 

спец. менаџ. безб. 

Дужина студија 
 

1 година (два семестра) 
Година у којој је започела 
реализација студијског програма 

2008 

Година када ће започети 
реализација студијског програма 
(ако је програм нов) 

/ 

Број студената који студира по 
овом студијском програму   

116 

Планирани број студената који 
ће се уписати на овај студијски 
програм (ово је број студената за који 
се програм акредитује, и који улази у 
све обрачуне) 

96 

Датум када је програм прихваћен 
од стране одговарајућег тела 
(навести ког) 

Одлука Сената Универзита 
06 број: 150-20/XI-3/2 

од 13.07.2007. 
Језик на коме се изводи 
студијски програм (обавезно 
навести ако се програм изводи  и на 
другом језику) 

српски 

Година када је програм 
акредитован 

 
/ 

Web адреса на којој се налазе 
подаци о студијском програму 

www.fb.bg.ac.rs 

 
 
 



 3

 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Стандарди за акредитацију високошколских установа које је усвојио Национални савет 
за високо образовање су условили измене у студијском програму струковних 
специјалистичких студија. 

Савремени безбедносни изазови, ризици и претње условили су потребу радикално 
другачијих државних и друштвених одговора, што намеће потребу за континуираним 
образовањем стручњака са специфичним компетенцијама. 

Специјалистичке струковне студије Факултета безбедности трају 1 годину (два семестра) 
чиме се остварује обим од 60 ЕСПБ бодова. Након завршетка овог студијског програма 
студенти стичу стручни назив специјалиста струковни менаџер безбедности  спец. менаџ. 
безб. 

На студијски програм специјалистичких струковних студија може се уписати лице са 
претходно остварених најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Студијски програм специјалистичких струковних студија Факултета безбедности 
обухвата три обавезна предмета, након којих се студент опредељује за једну од три изборне 
групе предмета. Студијски програм је структурисан тако да садржаји обававезних предмета 
представљају увод за продубљено савладавање садржаја предмета сваке изборне групе.   

Обавезни предмети су: «Превенција и управљање кризама» који обухвата укупно 105 
часова наставе и носи 10 ЕСПБ бодова; «Тероризам као безбедносна претња и 
противтерористички безбедносни менаџмент», који такође обухвата 105 часова наставе и 10 
ЕСПБ бодова; «Пројектовање и реализација система обезбеђења и заштите лица, имовине и 
пословања», који се изводи у оквиру 90 часова и носи 10 ЕСПБ бодова. 

Изборни предмети су подељени у три изборне групе и то:  

Изборна група – Кризни менаџмент, у оквиру које се налазе «Кризни менаџмент у 
безбедности и одбрани», са укупно 105 часова и 7 ЕСПБ бодова,  «Кризни менаџмент у 
индустрији и енергетици» са 105 часова и 7 ЕСПБ бодова и «Кризни менаџмент и медији» са 
90 часова и 6 ЕСПБ бодова. 

Изборна група – Системи обезбеђења, такође има три предмета: «Системи 
обезбеђења банака, пошта и других финансијских институција» са 105 часова и 7 ЕСПБ 
бодова; «Систем обезбеђења правних лица која се баве производњом, продајом и услужним 
делатностима», са 105 часова и 7 ЕСПБ бодова и «Систем обезбеђења транспорта новца, 
злата, културних добара и других вредности», са 90 часова и 6 ЕСПБ бодова. 

У изборну групу Безбедносни менаџмент у одбрани од тероризма спадају: «Одбрана 
од тероризма – акције и операције» са 105 часова и 7 ЕСПБ бодова; «Религија и тероризам» 
са 105 часова и 7 ЕСПБ бодова и «Тероризам и информатика» са 90 часова и 6 ЕСПБ бодова. 

Изборна група – Управљање ризицима у ванредним ситуцијама обухвата: 
"Управљање ризицима" са 105 часова и 7 ЕСПБ бодова, "Цивилна заштита у ванредним 
ситуацијама" са 105 часова и 7 ЕСПБ бодова и " Интегрисани систем заштите и спасавања у 
ванредним  ситуацијама " са 90 часова и 6 ЕСПБ бодова. 

Сви обавезни предмети изводе се у току првог, а сви изборни предмети у току другог 
семестра. 

Након полагања свих испита студенти су обавезни да израде и одбране завршни 
специјалистички рад. 

Студенти за одбрањен и урађен завршни рад добијају 10 ЕСПБ бодова. 

Настава се изводи путем предавања, вежби, радионица, панел дискусија, презентација 
студената, симулација, као и применом других метода које одговарају постизању циљева 
одређених наставних јединица. 

Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције)- Прилог 1.1 
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Стандард 2. Сврха студијског програма 

Сврха извођења студијског програма специјалистичких струковних студија на 
Факултету безбедности је образовање стручњака другог степена за обављање сложених 
стручних послова у области управљања кризама, приватне безбедности и одбране од 
тероризма. 

Савремене кризе, које могу бити последица деловања друштвених, природних и 
техничко-технолошких фактора, представљају изузетно сложене феномене који угрожавају 
виталне вредности сваког друштава и човечанства у целини. Управљање кризама, у циљу 
постизања повољних исхода криза и ублажавања неповољних последица, захтева посебне 
стручне компетенције менаџера у државним и вандржавним институцијама које се суочавају 
са кризама.  

Убрзани привредни и друштвени развој, који је нашој земљи неопходан, привредне 
субјекте суочава са новим и све сложенијим безбедносним претњама на које морају 
самостално пронаћи одговоре. Систем приватне безбедности се у савременим безбедносним 
стратегијама истиче као један од кључних подсистема система националне безбедности, 
задужен да осигура несметан привредни развој и привредне субјекте заштити од широког 
спектра угрожавања. У нашој земљи се развој овог система налази на самом почетку и 
уколико брзо не постигнемо међународне стандарде у овој области, извесно је да ће се то 
појавити као фактор који отежава наш убрзани привредни раст. Поред тога, приватне 
службе обезбеђења већ сада броје више људи него војска и полиција, па је од посебног 
друштвеног интереса да овим снагама руководе посебно школовани стручњаци. 

Безбедносне стратегије многих држава истичу као главну безбедносну претњу управо 
претњу тероризмом, те због тога наглашавају и потребу за јачањањем кризног менаџмента 
као и система обезбеђења имовине и пословања. Постојање посебно школованих стучњака у 
овим областима, нарочито у вандржавним институцијама, представља неопходан предуслов 
ефикасног суочавања са савременим безбедносним ризицима. 

Студијски програм специјалистичких струковних студија на Факултету безбедности 
обезбеђује компетентност свршених студентата за успешно анализирање безбедносних 
претњи, процењивање могућности и облика безбедносног угрожавања, планирање и 
спровођење безбедносних мера, вођење организација чији је задатак супротстављање 
безбедносним угрожавањима и контролисање безбедносних мера. Наведене компетенције у 
потпуности друштвено оправдавају овај студијски програм, јер је потреба за кадровима овог 
стручног профила очигледна, а при том се ове компетенције не могу стећи ни на једној 
другој домаћој високошколској институцији. 

Студијски програм специјалистичких струковних студија на Факултету безбедности 
логички следи студије првог степена на Факултету безбедности и дипломираним 
менаџерима безбедности омогућује ужестручну специјализацију из једне од три наведене 
области, у чему се огледа и посебна сврха овог студијског програма. 

Евиденција: 
Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 
1.1 
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Циљеви студијског програма специјалистичких струковних студија на Факултету 
безбедности су постизање стручних компетенција и вештина дипломираних студената у 
областима кризног менаџмента, приватне безбедности и безбедносног менаџмента у области 
одбране од тероризма. Основне компетенције и стручне вештине којима треба да овладају 
студенти огледају се у способности дипломираних студената да компетентно врше анализе 
безбедносних ризика, изазова и претњи; да израђују безбедносне процене; дефинишу 
циљеве организација у области управљања кризама, приватне безбедности и одбрани од 
тероризма; да израђују планске документе којима се успоставља и води организација која 
треба да одговори на безбедносне изазове и претње; да стекну вештине у креирању 
безбедносних политика, процедура и правила; да овладају техникама и методама за 
контролу безбедносних мера и процедура; и да стекну лидерске вештине неопходне за 
вођење послова у области кризног менаџмента, приватне безбедности и безбедносног 
менаџмента у области одбране од тероризма. 

Наведени циљеви проистичу из основних циљева студија на Факултету безбедности и 
представљају логичан наставак циљева студија првог степена, са којима представљају 
заокружену целину у образовању стручњака који ће располагати специфичним 
компетенцијама за стручно решавање конкретних безбедносних проблема. 

Наведени циљеви ће се остварити применом метода интерактивне наставе, који ће 
омогућити да студенти у току извођења студијског програма стекну практична знања и 
вештине. 

Евиденција: 
Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 
1.1 
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Савладавањем студијског програма Специјалистичких струковних студија на Факултету 
безбедности студенти стичу опште компетенције, способности и вештине које се односе пре 
свега на: 

- анализу и креативно решавање савремених безбедносних проблема у различитим 
институцајама и  органиазцијама уз остваривање  сарадње са другим субјектима; 

Савладавањем студијског програма Специјалистичких струковних студија на Факултету 
безбедности студенти стичу следеће предметно-специфичне компетенције, способности и 
вештине:  

-    анализирања и предвиђања безбедносних изазова, ризика и претњи; 
-    дефинисања безбедносних циљева различитих врста организација; 
-    израде безбедносних процена; 
-     креирања безбедносних политика, процедура и правила; 
- дефинисања и спровођења превентивних безбедносних мера у областима управљања 

кризама, заштите имовине лица и пословања и борбе против тероризма; 
- израде планова у областима управљања кризама, приватне безбедности и борбе 

против тероризма; 
- развоја и евалуације безбедносних организација; 
- коришћења технике и методе контроле послова, мера и процедура у области 

безбедности; 
- успостављања лидерства у области безбедности; 
- комуникацирање са јавношћу; 
- усвајања основних начела професионалне етике, 
- руковођење системом безбедности у приватним, државним и јавним институцајама и 

организацијама; 
- непосредно обављање најсложенијих послова који се односе на управљање кризама, 

заштите имовине, лица и пословања и одбрану од тероризма. 

Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1. 
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Стандард 5: Курикулум 

Курикулумом Специјалистичких струковних студија на Факултету безбедности 
предвиђено је да се у току првог семестра студија организује теоријска настава из области 
обавезних предмета. У току другог семестра организује се настава из изборне студијске групе 
која обухвата 33% од укупних садржаја студијског програма, а сам фактор изборности износи 
50,00%. 

Садржаји изборних предмета се изводе кроз рад у радионицама, презентације, 
симулације, студијске посете и друге облике наставе којима се постижу циљеви студијског 
програма. Курикулум овог студијског програма је заснован на адекватном балансу 
теоријских и практичних садржаја.  

У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета који садржи, назив, тип предмета, 
годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним 
исходима, знањима, компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, 
препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и 
друге податке.      

 
Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  
првог нивоа студија  
Табела 5.2. Спецификација  предмета  
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   
 
Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  
 
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај 
начин или као извештај из електронског формулара)  
Извештај о параметрима студијског прогрaма (овај извештај следи из уноса података у 
електронски формулар) 
 

Евиденција: Распоред часова-Прилог 5.1, 
Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2, 
Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске 
установе-Прилог 5.3 
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Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност 
студијског програма 

Студијски програм Специјалистичких струковних студија на Факултету 
безбедности прати савремене трендове и стање у овој струци. Програм је целовит и 
свеобухватан, а у приступу проблемима и наставним темама користе се 
најсавременији извори и референце. Програм је упоредив је са сличним студијским 
програмима релевантних иностраних високошколских установа и усаглашен је са 
европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија и начина студирања. 
У реализацији овог студијског програма Факултет остварује сарадњу са референтним 
страним високошколским и научноистраживачким институцијама и експертима. 

Евиденција: 
Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм 
усклађен –Прилог 6.1,2,3, 
Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-
Прилог 6.4 
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Стандард 7: Упис студената 

 

У складу са друштвеним потребама и својим ресурсима, расположивим 
просторним и кадровским могућностима, Факултет сваке године одређује квоту за 
упис на овај студијски програм.  

На Специјалистичке струковне студије може се уписати лице које је завршило 
основне струковне или основне академске студије, остваривши најмање 180 ЕСПБ 
бодова. 

Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на 
основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и трајања студирања. 

Општим актом Факултета могу се прописати и друга мерила за утврђивање 
редоследа кандидата за упис на Специјалистичке струковне студије 

 
Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 

студија у текућој школској години 
 
 

Евиденција: 
Конкурс за упис студената-Прилог 7.1, 
Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 7.2 
Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)-Прилог 7.3 
(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији) 

 



 10 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Студенти Струковних специјалистичких студија – струковних студија 
безбедносног менаџмента, своје постигнуће потврђују полагањем предвиђених 
испита, што им омогућава стицање прописаног броја ЕСПБ бодова.  

Полагање испита и број ЕСПБ бодова на сваком предмету дефинисани су 
студијским програмом. 

Студијски програм одређује број ЕСПБ бодова на сваком појединачном 
предмету на основу радног оптерећења студената, које се одређује одговарајућим 
поступцима јединственим за све врсте и нивое студијских програма. 

Стално праћење постигнућа студената омогућава наставницима да објективно 
евалуирају успешност студената и да одговарајућим поенима изразе процену 
успешности студената у савладавању сваког наставног предмета. На сваком предмету 
студент може постићи максимално до 100 поена. 

Одговарајуће поене студент стиче различитим ангажовањем, активним 
праћењем наставе, испуњавањем унапред дефинисаних предиспитних обавеза, као и 
полагањем испита. Предиспитне обавезе студенту могу донети између 30 и 70 поена, 
док се остали поени постижу успешним полагањем испита. 

Студенти су унапред упознати с тиме да наставни програми свих предмета, 
између осталог, дефинишу и начин стицања поена, а такође јасно одређују и 
захтеване активности којима студенти показују своје постигнуће током извођења 
наставе и на самом испиту. 

У складу са важећим законским прописима и усвојеним унутрашњим актима, 
вредновање студентског рада се исказује одговарајућим оценама, које се обавезно 
заснивају на броју поена које је студент стекао на напред дефинисане начине. Оцене 
морају објективно изражавати стечени ниво знања, вештина и показаних 
способности; оцене за укупан успех студената крећу се од оцене 5 (није положио) до 
оцене 10 (одличан). 

Студенту који је успешно завршио Струковне специјалистичке студије – 
струковне студије безбедносног менаџмента, који је положио све студијским 
програмом предвиђене испите и тиме стекао прописани број ЕСПБ бодова, Факултет 
безбедности додељује диплому струковног менаџмента безбедности - специјалисте.   

 
Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 
 
 

Евиденција: Књига предмета, - (у документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2,  
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Стандард 9: Наставно особље 

Наставу на овом студијском програму реализују наставници и сарадници Факултета 
безбедности са потребним научним квалификацијама. На овом студијском програму 
ангажовано је 18 наставника са пуним радним временом и 5 сарадника запослних са пуним 
радним временом. Научне и стручне квалификације наставног особља Факултета одговарају 
матичном образовно-научном пољу Факултета и нивоу њихових задужења. 

Поред наставника Факултета у реализацију наставних садржаја укључују се и 
наставници са других факултета Универзитета у Београду, као и међународни и домаћи 
експерти из области безбедности. 

 
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму  
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или 

уметничким областима ангажованих на студијском програму 
Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму  
  
Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма  
Извештај 3. Број сардника према потребама студијског програма  
 
Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у 
електронски формулар) – Биће формиран након уноса и обрачуна свих података у 
електронски формулар.  
 
 
 
 
 

Евиденција: 
Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму-Прилог 
9.1  
Књига наставника ангажованих на студијском програму-Прилог 9.5 , 
Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт 
институције)-Прилог 9.6. 
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 

За извођење овог студијског програма Факултет је обезбедио одговарајуће 
људске, просторне, материјалне, библиотечке, информатичке и друге техничке 
ресурсе примерене карактеру студијског програма и уписаном броју студената. 
Факултет безбедности располаже савременом информатичком и другом наставном 
опремом која омогућава квалитетно савладавање наставних садржаја. 

 
 
Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму 
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма 
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму  
Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 
практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји 
 

Евиденција: 
Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1, 
Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.- Прилог-
10.2 (ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију 
установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)  
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Стандард 11: Контрола квалитета 

Факултет безбедности је темељно дефинисао систем, стратегију, стандарде, 
поступке и одговарајуће документе који обухватају област контроле, провере, оцене и 
обезбеђења квалитета, уз неопходне поступке редовног и систематског 
самовредновања свих значајних аспеката делатности Факултета. На тај начин 
Факултет је спремно ушао у процес акредитације високог школства у Републици 
Србији, показујући стратешку опредељеност да перманентно спроводи квалитетно 
самовредновање и да се подвргава нужним поступцима спољашњих провера 
квалитета. 

Правилник о самовредновању и оцени квалитета Факултета безбедности 
регулисао је и формирање Комисије за обезбеђење квалитета као стручног и 
саветодавног тела Наставно-научног већа. 
 
 
Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета . 
 

Евиденција: 
Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1, 
Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2 , 
Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3 
Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – 
Прилог 11.4 (ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију 
установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији) 
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Стандард 12: Студије на даљину 

Факултет безбедности не реализује студије на даљину.  

 


