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СТУДИЈЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА 

Факултет безбедности реализује докторске студије, студије трећег степена, поред 
основних академских и струковних студија, студија другог степена. 

На Факултету безбедности обавља се научноистраживачки рад у циљу развоја 
науке, унапређивања делатности високог образовања, унапређивања квалитета 
наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки 
рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета. 

Факултет подстиче перманентан професионални научноистраживачки рад својих 
запослених, као и представљање и објављивање резултата тог рада. У складу са 
конкретним пројектним захтевима, у научноистраживачку делатност укључују се и 
сарадници у настави, млађе колеге, као и студенти докторских студија. На тај начин се 
директно подстичу њихова интересовања и развијају компетенције за квалитетно 
укључивање у процес научног рада. 

Сви значајни резултати научноистраживачког рада објављују се у периодичним 
или монографским публикацијама. Све докторске дисертације одбрањене на 
Факултету безбедности су јавно доступне преко репозиторијума Научне библиотеке. 

Савремена друштвена и економска кретања захтевају одрживе облике развоја, у 
којима се питање безбедности поставља као једно од централних. Академским 
усавршавањем високошколског нивоа докторских студија обезбеђују се компетентни 
стручњаци који могу помоћи у проналажењу оптималних решења и у другим научним 
областима, као и многим областима практичног друштвеног деловања (војска, 
полиција, инфраструктура, привреда, ванпривредне делатности, спорт итд). 

Општи циљеви студијског програма докторских студија јесу: 

 упознавање са савременим сазнањима у области наука безбедности,
 продубљено овладавање постојећим теоријским и истраживачким 

дометима, што ће докторандима омогућити објективно, систематско и 
критичко проучавање безбедносних појава и проблема.

Специфични циљеви студијског програма докторских студија јесу: 

 упознавање са методологијом истраживања појава и процеса безбедности,
 практично усавршавање за примену адекватних метода и техника у 

проучавању конкретних безбедносних процеса и појава,
 оспособљавање за креирање и самостално спровођење сложених научно-

истраживачких пројеката,
 оспособљавање за успешно осмишљавање и реализацију различитих облика 

педагошких и едукативних активности у областима студија безбедности.

Циљеви студијског програма докторских студија постижу се континуираним и 
целовитим овладавањем савременим теоријским дометима у области наука 
безбедности, критичком анализом постојећих истраживачких искустава и развијањем 
вештина за пројектовање специфичних истраживачких приступа. 

Курикулумом докторских студија предвиђено је организовање наставних и 
испитних активности студената у прва четири семестра. Студијски програм поштује 
поступни прилаз, у смислу да се прво изучавају општији, а касније све конкретнији 
садржаји и теме, уз нагласак на оспособљавању студента за самосталан истраживачки 
рад (семинарски радови, елаборати, студијски задаци) и фазну припрему за коначну 
израду докторског рада као самосталног истраживачког подухвата. У том периоду се 
одвијају активна настава, студијски истраживачки рад, као и предвиђене испитне 
активности на наставним предметима. Током прва три семестра ментор студија води 
студенте кроз студије и помаже им у разјашњавању њихових обавеза и упућује их на 
ресурсе који им помажу у раду. Током трећег и четвртог семестра студенти бирају 
потенцијалног ментора који их припрема за пријаву теме докторске дисертације и 
полагање два испита посвећена изради пројекта докторске дисертације (Докторска 
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дисертација – израда и одбрана критичког прегледа литературе; Докторска 
дисертација – израда и одбрана пројекта докторске дисертације). Успешном одбраном 
пројекта докторске дисертације, студент стиче право на пријаву докторске дисертације 
и именовање ментора, што је предвиђено да се оствари током петог и шестог семестар. 
Поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације одређен је одговарајућим 
правилником. 

Студијски програм докторских студија садржи следеће елементе: 

1. Обавезни предмети, 
2. Изборни предмети, 
3. Докторска тематска радионица, 
4. Израда и објављивање научног рада као резултата студијског истаживачког 

рада  
5. Докторска дисертација – израда и одбрана критичког прегледа литературе, 
6. Докторска дисертација – израда и одбрана пројекта докторске дисертације, 
7. Докторска дисертација. 

1. Обавезни предмети: 

 Студије модерности – безбедносни аспекти (први семестар), 
 Дигитална безбедност – сајбер простор и вештачка интелигенција (први 

семестар), 
 Енергетска безбедност – управљање природним ресурсима и одрживи 

развој (први семестар), 
 Методологија истраживања појава безбедности (трећи семестар). 

2. Изборни предмети  

(осам изборних предмета од којих студент бира четири): 

1. Стратегија, одбрана и савремени ратови  

2. Међународни криминалитет и безбедност  

3. Савремени теоријски оквир у наукама безбедности  

4. Климатска безбедност – одрживост и адаптација 

5. Геополитика великих сила и стратешка безбедност малих држава 

6. Студије надзора у области безбедности 

7. Медији, криминалитет и безбедност ` 

8. Интегрисано смањење ризика од катастрофа  

3. Докторска тематска радионица 

Други семестар: Студент је дужан да припреми рад за конференцију доктораната 
на Факултету безбедности и да презентује рад пред наставним особљем и студентима 
Факултета безбедности уз дискусију након презентације. 

4.  Израда и објављивање научног рада као резултата студијског 
истаживачког рада  

Други семестар: Студент је дужан да пре пријаве пројекта докторске дисертације 
(IV семестар) достави потврду о објављеном или прихваћеном раду за објављивање у 
часопису који је категорисан као М20, или два рада категорије М51 (важи и када има 
од раније објављене радове у часописима – они који су били услов за упис на 
докторске студије). 
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5. Докторска дисертација – израда и одбрана критичког прегледа 
литературе 

Студент уз помоћ потенцијалног ментора прикупља и анализира литературу из 
уже научне области којом жели да се бави у окриву пројекта докторске дисертације. 
Прикупљена грађа се систематизује и критички приказује у оквиру текста који 
представља преглед литературе за докторску дисертацију. Критички преглед 
литературе студент брани пред Комисијом коју именује Комисија за студије II и III 
степена. 

6. Докторска дисертација – израда и одбрана пројекта докторске 
дисертације 

Студент уз помоћ потенцијалног ментора припрема методолошки оквир за 
пројекат докторске дисертације са јасно дефинисаним корацима, методама и другим 
релевантним елементима за научно истраживање. Пројекат докторске дисертације 
студент брани пред Комисијом коју именује Комисија за студије II и III степена. 

7. Докторска дисертација 

Докторанд стиче право да пријави докторску дисертацију када положи испите и 
испуни остале услове у складу са Планом организације и извођења наставе на 
докторским студијама Факултета безбедности. 

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија и 
представља самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у 
одговарајућој научној области или више научних области и подложна је јавној оцени. 

Трајање студија је 3 године и 180 бодова. Активна настава су предавања и СИР, 
минимум 20 часова по семестру у свим годинама студија. Укупно предавања на прве 
две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне 
наставе. Трећа година је  само студијски истраживачки рад. Број бодова по години 
минимум 60. 

Исходи студијског програма докторских студија 

Успешним савладавањем студијског програма докторских студија на Факултету 
безбедности студенти стичу компетенције за самостално обављање 
научноистраживачког рада у области процеса и појава безбедности, оспособљавају се 
за педагошки рад у овој области на различитим нивоима педагошко-едукативних 
активности, као и за теоријско и практично разрешавање свих безбедносних проблема 
заступљених у савременом свету. 

Доктори наука безбедности стичу компетенције за обављање најсложенијих 
послова у систему националне безбедности, што подразумева рад у државним 
безбедносним институцијама (Министарство одбране, Министарство унутрашњих 
послова, Министарство спољних послова, обавештајно-безбедносни систем, 
организације за деловање у ванредним ситуацијама и друге државне институције). 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

–  СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ – 

Рб 
Шифра 

предмета 
Назив предмета 

Семе
стар 

Статус 
предм

ета 

Активна 
настава ЕСПБ 

П В СИР 
ПРВА ГОДИНА 

1.  
Студије модерности – 
безбедносни аспекти 

I О 5  2 10 

2.  

Дигитална безбедност – 
сајбер простор и 
вештачка 
интелигенција 

I О 5  1 8 

3.  

Енергетска безбедност 
– управљање 
природним ресурсима и 
одрживи развој 

I О 5  1 8 

4.  
Докторска тематска 
радионица 

I O 0  1 4 

5.  Изборни предмет 1 II И 4  4 12 
6.  Изборни предмет 2 II И 4  4 12 

7. 

 

Израда и објављивање 
научног рада као 
резултата студијског 
истаживачког рада 

II O 0  4 6 

Укупно часова активне наставе и бодова на години    60 
ДРУГА ГОДИНА 

8.  

Методологија 
истраживања појава 
безбедности 

III О 3  1 6 

9.  Изборни предмет  3 III И 4  4 12 
10.  Изборни предмет  4 III И 4  4 12 

11.  

Докторска дисертација 
– израда и одбрана 
критичког прегледа 
литературе 

IV О   10 15 

12.  

Докторска дисертација 
– израда и одбрана 
пројекта докторске 
дисертације 

IV О   10 15 

Укупно часова активне наставе и бодова на години    60 
ТРЕЋА ГОДИНА 

13.  

Докторска дисертација 
– пријава докторске 
дисертације 

V O   30 15 

14.  

Докторска дисертација 
– студијско 
истраживачки рад 

V O   10 15 

15.  

Докторска дисертација 
–израда и одбрана 
докторске дисертације 

VI О   0 30 

Укупно часова активне наставе и бодова на години    60 
 

Р Шифра Назив предмета Семе Статус Активна ЕСПБ 
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б предмета стар предм
ета 

настава 

П В СИР 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1.  
Стратегија, одбрана и 
савремени ратови  

II/III И 4  4 12 

2.  

Међународни 
криминалитет и 
безбедност  

II/III И 4  4 
12 

3.  

Савремени теоријски 
оквир у наукама 
безбедности 

II/III И 4  4 
12 

4.  

Климатска безбедност 
– одрживост и 
адаптација  

II/III И 4  4 
12 

5  

Геополитика великих 
сила и стратешка 
безбедност малих 
држава 

II/III И 4  4 

12 

6.  
Студије надзора у 
области безбедности 

II/III И 4  4 
12 

7.  
Медији, криминалитет 
и безбедност 

II/III И 4  4 
12 

8.  
Интегрисано смањење 
ризика од катастрофа 

II/III И 4  4 
12 
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ПРИЈАВА И ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА  

ИСПИТНИ РОК ПРИЈАВА ОД – ДО  ОДРЖАВАЊЕ ОД – ДО 

ЈАНУАРСКИ 21.12. - 25.12.2020. 18.01. - 29.01.2021. 

ФЕБРУАРСKИ 01.02. - 05.02.2021. 08.02. - 22.02.2021. 

АПРИЛСКИ 15.03. - 19.03.2021. 12.04. - 23.04.2021. 

МАЈСКИ 26.04. –29.04.2021. 05.05. – 14.05.2021. 

ЈУНСКИ 17.05. – 21.05.2021. 01.06. – 18.06.2021. 

СЕПТЕМБАР 21.06. – 25.06.2021. 30.08. – 10.09.2021. 

РАСПОРЕД КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ 

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШК. 2020/21. ГОДИНЕ 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ДАН ТЕРМИН 
Студије модерности –  
безбедносни аспекти 

Проф. др Владимир Н. 
Цветковић 

по 
договору 

 

Дигитална безбедност – 
сајбер простор и вештачка 
интелигенција 

Проф. др Ненад Путник 
Проф. др АнаКовачевић 
Проф. др Младен Милошевић 

четвртак 
среда 
петак 

16 до 17 
17 до 18 
15 до 16 

Енергетска безбедност – 
управљање природним 
ресурсима и одрживи развој 

Проф. др Петар Станојевић уторак 15 до 16 

Методологија истраживања 
појава безбедности 

Проф. др Слађана Ђурић среда 16 до 17 

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШК. 2020/21. ГОДИНЕ 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ДАН ТЕРМИН 

Интегрисано смањење 
ризика од катастрофа  

Проф. др Владимир Јаковљевић 
Проф. др Јасмина Гачић 
Проф. др Слађана Јовић 
Доц. др Владимир М. Цветковић 

понедељак 
четвртак 

уторак 
среда 

16 до 17 
15 до 16 
16 до 17 
17 до 18 

Еколошка и климатска 
безбедност – одрживост, 
политика, адаптација 

Проф. др Дејана Јовановић 
Поповић 
Доц. др Иван Ракоњац 

уторак 
уторак 

16 до 17 
16 до 17 

Стратегија, одбрана и 
савремени ратови  

Проф. др Вања Роквић 
Проф. др Зоран Јефтић 
Проф. др Мирослав Младеновић 

четвртак 
среда 
среда 

11 до 13 
9:30 до 

11:30 
10 до 12 

Геополитика великих 
сила и стратешка 
безбедност малих држава 

Проф. др Жарко Обрадовић 
Доц. др Владимир Ајзенхамер 

четвртак 
понедељак 

16 до 17 
16 до 17 

Међународни 
криминалитет и 
безбедност  

Проф. др Божидар Бановић 
Проф. др Младен Милошевић 
Доц. др Александра Илић 

понедељак 
петак 

понедељак 

11 до 13 
15 до 16 
11 до 13 

Медији, криминалитет и 
безбедност  

Доц. др Александра Илић 
Проф. др Божидар Бановић 
Проф. др Младен Милошевић 

понедељак 
понедељак 

петак 

11 до 13 
11 до 13 
15 до 16 

Савремени теоријски 
оквир у наукама 
безбедности  

Проф. др Ивица Ђорђевић 
Доц. др Милан Липовац 

среда 
среда 

18 до 19 
15 до 16 

Студије надзора у области 
безбедности 

Проф. др Бранко Ромчевић 
Проф. др Светлана Станаревић 
Проф. др Горан Мандић 

четвртак 
четвртак 
четвртак 

15 до 16 
15 до 16 
16 до 17 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

Настава у зимском и летњем семестру ће се одвијати према утврђеном распореду 
наставе, и то у форми уводних предавања и консултативне наставе. 

Распоред наставе за зимски и летњи семестар биће истакнут на сајту Факултета. 

Настава ће се одржавати радним данима у поподневним часовима (од 17.00 до 
19.15). 

НАСТАВНИЦИ АНГАЖОВАНИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ДАС 2020/21. 

рб ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 

1. Студије модерности-безбедносни аспекти 
Проф. др Владимир Н. 
Цветковић 

2. 
Дигитална безбедност – сајбер простор и 
вештачка интелигенција 

Проф. др Ненад Путник 
Проф. др АнаКовачевић 
Проф. др Младен Милошевић 

3. 
Енергетска безбедност – управљање 
природним ресурсима и одрживи развој 

Проф. др Петар Станојевић 

4. 
Методологија истраживања појава 
безбедности 

Проф. др Слађана Ђурић 

5. 
Интегрисано смањење ризика од 
катастрофа  

Проф. др Владимир Јаковљевић 
Проф. др Јасмина Гачић 
Проф. др Слађана Јовић 
Доц. др Владимир М. Цветковић 

6. 
Климатска безбедност – одрживост и 
адаптација 

Проф. др Дејана Јовановић 
Поповић 
Доц. др Иван Ракоњац 

7. Стратегија, одбрана и савремени ратови  
Проф. др Вања Роквић 
Проф. др Зоран Јефтић 
Проф. др Мирослав Младеновић 

8. 
Геополитика великих сила и стратешка 
безбедност малих држава 

Проф. др Жарко Обрадовић 
Доц. др Владимир Ајзенхамер 

9. Међународни криминалитет и безбедност  
Проф. др Божидар Бановић 
Проф. др Младен Милошевић 
Доц. др Александра Илић 

10. Медији, криминалитет и безбедност  
Доц. др Александра Илић 
Проф. др Божидар Бановић 
Проф. др Младен Милошевић 

11. 
Савремени теоријски оквир у наукама 
безбедности  

Проф. др Ивица Ђорђевић 
Доц. др Милан Липовац 

12. Студије надзора у области безбедности 
Проф. др Бранко Ромчевић 
Проф. др Светлана Станаревић 
Проф. др Горан Мандић 

13. Студијски истраживачки рад Надлежни продекан 

Пријаву и полагање испита у школској 2020/21. години могуће је извршити у 
оквиру редовних испитних рокова или у терминима договореним са наставницима. 

 

   ДЕКАН 

  

 Проф. др Владимир Цветковић 

 


