
Факултет безбедности 

Оквирне теме мастер радова 

 - Студије наука безбедности - 

 

Поштовани студенти, 

доле наведене теме имају за циљ да код вас створе слику о могућим темама којима 
можете да се бавите у вашем мастер раду, као и да вам дају сугестију ко је од 
наставника одговарајућа особа за ментора.  

Ваша тема мастер рада је ваш избор и најбоље је да произилази из ваших 
интересовања. Оквирне теме пружају могућност сагледавања разноликости 
проблема којима се можемо бавити у студијама наука безбедности. 

 

Редовни професори 

Проф. др Божидар Бановић 
1. Методе откривања и доказивања нелегалних активности у функцији унапређења 
безбедности корпорација 

2. Привредни (финансијски) криминал као облик угрожавања безбедности корпорација 

Проф. др Борис Кордић 
1. Модели социјализације новозапослених у безбедносни сектор организација 

2. Процеси адаптације у јачању тимова на пословима безбедности 

Проф. др Владимир Јаковљевић 
1. Еколошка криза у свету и одговор међународне заједнице 

2. Превенција негативних еколошких безбедносних изазова, ризика и претњи 

3. Систем еколошке безбедности у Републици Србији (правни, функционални и 
институционални аспект) 

Проф. др Владимир Н. Цветковић 
1. државни суверенитет и међународни поредак 

2. Сецеонизам и изградња нових држава 

Наслови подлежу изменама и допунама, тј. конкретизацији, а посебно додавању 
конкретних примера („студије случаја“). 

Проф. др Дејана Јовановић-Поповић 
1. Климатски и не-климатски узроци миграција, различите процене 

2. Стратегије за решавање проблема еколошких избеглица 



3. Правни оквир заштите избеглица у свету 

4. Превазилажење проблема у правној заштити еколошких избеглица 

Проф. др Желимир Кешетовић 
1. Политичка димензија криза и катастрофа 

2. Кризни менаџмент у локалној самоуправи 

Проф. др Зоран Драгишић 
1. Утицај међународних интеграција на систем националне безбедности 

2. Теоријске основе безбедносног менаџмента 

Проф. др Зоран Кековић 
1.Заштита критичне инфраструктуре у стратегијама безбедности 

2.Улога савремених технологија у детекцији безбедносних претњи 

Проф. др Мирослав Младеновић 
1. Политичко безбедносне асоцијације Истока: ŠOS, OUKB, ASEAN;  

2.Спољнополитичке и безбедносне организације RF у постхладновском периоду;  

3.Улога „меке моћи“ у реализацији спољнополитичких циљева RF 

Проф. др Слађана Ђурић 
1. Сиромаштво у урбаним срединама као фактор насилног понашања 

2. Теорија друштвене дезорганизација као оквир за испитивање насилничког криминала 

3. Методолошки принципи креирања индикатора урбане безбедности 

4. Перцепција грађана о пружању безбедности у локалној заједници 

5. Страх од криминала у урбаним срединама 

6. Процена школске климе у функцији унапређења безбедности ученика. 

Проф. др Слађана Јовић 
1.Еколошки ризици и заштита јавног здравља 

2.Организација здравствене заштите у случају техолошких катастрофа 

3.Организација здравствене заштите у превенцији епидемијских појава болести у 
случају природних катастрофа 

Ванредни професори 

Проф. др Ана Ковачевић 
1. Подизање безбедносне културе у sajber простору 

2. Data mining i sajber безбедности 



Проф. др Бранко Ромчевић 
1. Етика и безбедност – међузависност и перспективе (до ближих тематских одређења 
кандидати ће долазити кроз комуникацију с ментором) 

Проф. др Вања Роквић 
1. Сексуално и родно засновано насиље у оружаним суковима (уопштено или студије 
случаја) 

2. Специфичности сталних чланица Савета безбедности у погледу учешћа и доприноса 
мировним операцијама Уједињених нација 

3.Здравствени ризици и претње националној и међународној безбедности 
(секуларизација здравља) 

4. Политика циљаног убијања у противтерористичким операција САД и Израела. 

Проф. др Горан Мандић 
1.Корпоративна безбедност у систему националне безбедности 

2. Улога корпоративне безбедности у управљању ризицима и заштити објеката 
критичне инфраструктуре 

Проф. др Жарко Обрадовић 
1. Место Балкана у геополитичким концептима евроазијства; 

2. Кинески геополитички интерес на простору Балканског полуострва. 

Проф. др Жељко Бралић 
1.Однос образовања и економије у тумачењу теорије људског капитала 

2. Улога универзитета у економији знања 

Проф. др Зоран Јефтић 
1. Изградња цивилно-војних односа у Републици Србији 

2. Одбрамбеи аспект безбедносног интегрисања Србије 

Проф. др Ивица Ђорђевић 
1. Национална моц као детерминанта одрзивости система безбедности 

2. Утицај трансанационализације привредних активности на суверенитет дрзава 

3. Неодрзивост постојецег економског модела савремене цивилизације као глобални 
безбедносни изазов. 

Проф. др Јасмина Гачић 
1.Очување еколошке одрживости у условима природних и техничко-технолошких 
катастрофа 

2.Глобални и национални напори у одговору на еколошке ризике и претње  



Проф. др Љубинка Катић 
1.Основни ресурси у универзитетском образовању за безбедност 

2.Рана образовна интервенција у европским политикама образовања 

Проф. др Миленко Бодин 
1.Концептуални оквир националне безбедности 

2.Културни образац као друштвени ресурс националне безбедности 

3. Менаџмент људских ресурса и концепт људске безбедности 

4.Стратешки манџмент приступ националној безбедности 

Проф. др Младен Милошевић 
1. Специфичности извршења и откривања кривичног дела преваре у ери дигиталних 
технологија 

2. Кривична дела против безбедности рачунарских података у Републици Србији  

Проф. др Ненад Путник 
1.Секуритизација сајбер претњи 

2. Заштита критичних информационих инфраструктура у Републици Србији 

Проф. др Петар Станојевић 
1. Управљање логистиком кризних ситуација 

2. Вода као логистички ресурс будућности 

3. Организација логистике савремених оружаних снага 

4. Организација логистике савремених полицијских снага 

Проф. др Светлана Станаревић 
1. Урбане неједнакости и импликације на безбедност 

2. Процена перцепције урбане безбедности: евалуација и показатељи 

3. Урбано насиље и безбедносне политике 

4. Утицај урбане структуре градова и физичког окружења на јавну безбедност 

5. Радикализација и медији 

 

Доценти 

Доц. др Александра Илић 
1. Организовани криминал ( трговина људима, трговина дрогом ...) – феноменолошки, 
етиолошки и виктимолошки аспекти 



2. Тероризам – облици испољавања, узроци, циљеви и средства деловања 
терористичких организација 

3. Медијска слика криминалитета (тероризам, организовани криминал, корупција, 
криминалитет корпорација) 

4. Корупција у јавности и/или приватном сектору 

Доц. др Кристина Радојевић 
1. Управљање пројектима везаним за безбедност 

2. Безбедносни аспекти управљања пројектима 

Доц. др Милан Липовац 
1. Теоријски допринос Рејмона Арона (Raymond Aron) студијама безбедности 

2. Теоријски допринос Ханса Моргентауа (Hans J. Morgenthau) студијама безбедности  

3. Теоријски допринос Кенета Волца (Kenneth N. Waltz) студијама безбедности 

4. Теоријски допринос Џона Миршајмера (John J. Mearsheimer) студијама безбедности 

Доц. др Владимир М. Цветковић 
1. Моделовање ризика од катастрофа 

2. Хеуристички приступ и будућност истраживања управљања ризицима од катастрофа 

3. Развој и тестирање индикатора угрожености од катастрофа 

Доц. др Дејан Радовић 
1. Примена ГИС технологија у процени ризика од климатских промена (могући 
сектори:  хидрологија и водни ресурси, шумарство, пољопривреда, биолошка 
разноврсност, здравље, енергетски сектор и индустријски процеси) 

2. Примена ГИС технологија у безбедности националне инфраструктуре 

3. Примена информационих технологија у области за коју кандидат има интересовање 
и/или је у складу са његовим радним местом 

Доц. др Владимир Ајзенхамер 
1. Улога регионалних сила у савременом међународном поретку - Студија случаја: 
Република Турска; 

2. Дихотомија сопство-другост: предуслов или препрека успешном регионалном 
повезивању; 

3. Улога Балкана у таласократским геополитичким концептима; 

4. Западни Балкан као атлантистички геополитички конструкт; 
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