
ОКВИРНИ СПИСАК ТЕМАТСКИХ ОБЛАСТИ И ТЕМА ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКИХ 

РАДОВА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 
 

 

 

 

 

Катедра друштвено-хуманистичких наука 
 

 

 

НАСТАВНИК: ДОЦ. ДР ВЛАДИМИР АЈЗЕНХАМЕР 

Предмет: Међународни односи 

 

Област 1: Теорије светске политике 

 

Теме: 

Реалистички поглед на светску политику 

Либерални поглед на светску политику 

Конструктивистичко тумачење светске политике 

Област 2: Спољна политика и супарништво великих сила 
 

 

Теме: 

Улога вође у спољној политици (Студија случаја) 

Спољнополитичко одлучивање у кризним ситуацијама (Студија случаја) 

Идеолошки узроци Хладног рата 

САД, СССР и НР Кина – геополитичка триангулација Ричарда Никсона 

Containment – стратегија зауздавања СССР-а 

 

НАСТАВНИК: ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВИЋ 

Предмет: Политички систем 

 

Област 1: Савремени политички системи 

Теме: 
Консоцијација у политичком систему Белгије и Швајцарске, 

Модел регионалне државе у Италији и Шпанији, 

Област 2: Грађанска  непослушност 

Теме: 
Грађанска непослушност и модерни конституционализам; 

Модерни концепт грађанске непослушности; 

Област 3: Локална самоуправа 

 

Теме: 

Савремени процеси и локална власт (стандарди ЕУ); 

Функције (надлежности, организација власти) и карактеристике локалне 

самоуправе у великим градовима, пример....... 

Област 4: Политичка култура 

 

Теме: 

Политичке институције и политичка култура; 

Политичка култура и нови таласи демократизације; Од ауторитарне ка 

демократској политичкој култури; 

Област 5: Политички систем Србије 
 

 

Теме: 

Организација и функционисање извршне власти – председник Републике 

и Влада, 

Територијална аутономија - организација, функције, искуства, 

Функције и положај војске и полиције у политичком систему Србије 

 



 

НАСТАВНИК: ПРОФ. ДР ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВИЋ 

Предмет: Социологија 

 

Тема 1: Појам друштва у социологији Емила Диркема 

Тема 2: Средња класа у друштвеној теорији Карла Маркса 

Тема 3: 
Упоредни приказ настанка капитализма у друштвеним теоријама Макса 

Вебера и Вернера Зомбарта 

Тема 4: 
Глобализација као вестернизација - основне идеје, становишта и 

аргументи 

Тема 5: Дебата о смрти класа – основне идеје, становишта и аргументи 

Тема 6: 
Добитници и губитници – истраживања друштвене стратификације у 

Србији након 2000. године 

Тема 7: Прекарни рад – трансформација рада у Србији након 2000. године 

Тема 8: Продужено детињство – друштвени положај младих у Србији 

Тема 9: Феминизам у српској социологији 

Тема 10: 
Истраживање социјалне дистанце код студената Факултета безбедности 

Универзитета у Београду 

Тема 11: 
Перцепција главних безбедоносних ризика у студентској популацији 

Факултета безбедности Универзитета у Београду 

Тема 12: 
Теоријски приступи изучавању нације – основне идеје, сличности и 

разлике 

Тема 13: Дебата о нестанку државе – основне идеје, становишта и аргументи 

Тема 14: 
Друштвени сукоби и социологија - теоријски приступи изучавању 

друштвених сукоба 

Тема 15: Религија и социологија – теоријски приступи изучавању религије 

  

 

Социологија политике 

  

Тема 1: 
Формулације либерализма и конзервативизма у полемици Томаса Пејна 

и Едмунда Бурка 

Тема 2: Идеје анархизма у делима Михаила Бакуњина и Пјера Жозефа Прудона 

Тема 3: О појму тоталитаризма – настанак, значење и критика појма 

Тема 4: Изучавање популизма у српској социологији 

Тема 5: Фашизам и нацизам – сличности и разлике 

Тема 6: 
Политичка левица у Србији и просторима бивше СФРЈ након 2000. 
године 

Тема 7: 
Политичка десница у Србији просторима бивше СФРЈ након 2000. 
године 

Тема 8: 
Разлози пораста броја ауторитарних режима у Европи након 2000. 

године 

Тема 9: Жена и породица у политичким идеологијима XX века 

Тема 10: 
Либертеријанство у Србији – основне идеје и друштвено–политичка 
релевантност 

Тема 11: Теорија друштвене правде Џона Ролса 

Тема 12: 
Истраживање политичких оријентација студената Факултета 

безбедности Универзитета у Београду 

Тема 13: 
Перцепција политике међу студентима Факултета безбедности 

Универзитета у Београду 



 

Тема 14: Истраживања политичке партиципације младих у Србији 

Тема 15: 
Феномен "Вође" међу српским политичким странкама након 2000. 

године. 

  

НАСТАВНИК ПРОФ. ДР БРАНКО РОМЧЕВИЋ 

Предмет: Етика 

 

Област 1: Етичке теорије 

 

Теме: 

Корисност и користољубивост 

Егоизам и алтруизам 

Дужност и питање савести 

Област 2: Етика и политика 

 

Теме: 

Да ли циљ оправдава средство? 

Реализам и идеализам у политици 

Одговорност јавних функционера 

Област 3: Пословна етика 

 

Теме: 

Мит о мотиву профита 

Пословање и друштвена одговорност 

Морал и корпорација 

Област 4: Медицинска етика и биоетика 

 

Теме: 

Абортус 

Еутаназија 

Однос човека и природе 

Област 5: Примењена етика 

 

Теме: 

Односи науке, технике и етике 

Да ли су лични односи не-морални? 

Етика образовања 

 

 

Примењена етика 

 

Област 1: Порекло етике 

 

Теме: 

Етика и религија 

Етика и еволуција 

Нефилозофске концепције добра и зла 

Област 2: Једнакост 

 

Теме: 

Једнакост као норма 

Једнакост шанси и једнако уважавање интереса 

Преференцијални третман 

Област 3: Морал и право 

 

Теме: 

Право и морал 

Идеје о женској етици 

Права животиња 

Област 4: Однос циљева и средстава 

 

Теме: 

Грађанска непослушност 

Корисност и добро 

Питање толеранције 

Област 5: Примене 



 

 

Теме: 

Морални кодекси 

Кажњавање 

Питање хуманизма 

 

 

Етика рата 

 

Област 1: Теорија праведног рата 

 

Теме: 

О праву на рат 

Правда у рату 

Транзиција ка миру 

Област 2: Пацифизам 

 

Теме: 

Да ли је рат нужно неморалан? 

Типологија пацифизма 

Одређење мира 

Област 3: Интервенције 

 

Теме: 

Интервенција и агресија 

Револуција и интервенција 

Етика хуманитарних интервенција 

 

НАСТАВНИК ПРОФ. ДР СЛАЂАНА ЂУРИЋ 

Предмет: Методологија научног истраживања 

 

Област 1: Секундарна анализа података 

 Институционални извори података у истраживању безбедности 

Интернет као извор података у истраживању тероризма 

Анализа садржаја друштвених мрежа у испитивању појава безбедности 

Област 2: Посматрање 
 

 

Теме: 

Специфичности примене посматрања у истраживању безбедности 

Посматрање као метод истраживања безбедности у школама 

Учесничко посматрање у истраживању безбедности у локалној 
заједници 

Област 3: Интервјуи 

 

Теме: 

Специфичности примене интервјуа у истраживању безбедности 

Фокус групни интервјуи у истраживању безбедности 

Примена експертских интервјуа у истраживању безбедности 

Област 4: Истраживачки  приступи 
 

 

 

 

Теме: 

Квалитативни истраживачки приступ у истраживању безбедности 

Акциона истраживања у области безбедности 

Проучавање тероризма: предности и недостаци отворених база података 

Етички проблеми у истраживањима безбедности 

Мултиметодски приступ у истраживању безбедности у школи 

Партиципативни истраживачки приступ у истраживању хумане 

безбедности 

  



 

Предмет: Социјална патологија 

  

Област 1: Алкохолизам 

 

Теме: 

Социјалне и психолошке карактеристике алкохоличара 

Друштвене последице алкохолизма 

Злоупотреба алкохола међу студентима 

Област 2: Коцкање 
 

 

Теме: 

Одлике и распрострањеност зависности од коцкања код младих 

Социолошки аспекти онлајн клађења 

Разлике између традиционалних облика коцкања и коцкања на 

интернету 

Област 3: Наркоманија 

 

Теме: 

Социолошки аспекти наркоманије младих 

Ризични и протективни фактори злоупотребе дрога 

Програми превенције злоупотребе дрога 

Област 4: Проституција 

 

Теме: 

Утицај информационих технологија на савремене облике проституције 

Превенција проституције 

Модалитети друштвене реакције на проституцију 

Област 5: Облици насиља 

 

Теме: 

Превенција породичног насиља 

Ризична понашања младих на интернету/онлајн 

Говор мржње на друштвеним мрежама. 
 

 

Катедра студија безбедности 
 

 

 

Предмет ИНФОРМАТИКА 

Наставник проф. др Ана Ковачевић 

Тематске 

области 

1) Злоупотреба робота 

2) Апликације за праћење сна 

3) Селфи  телемедицина 

4) Вештачка интелигенција и гејмификација при запошљавању 

5) Deepfake 

6) Софтвер за аутоматско превођење текста 

7) Софтвер за препознавања емоција 

8) Софтвер за генерисање кредибилног текста 

Предмет БЕЗБЕДНОСТ  ИНФОРМАЦИЈА 

Наставник проф. др Ана Ковачевић 

Оквирне 

теме 

1) Дигиталне игре за сајбер безбедност 

2) Примена вештачке интелигенције у откривању сајбер напада 

3) Предности и недостаци коришћења машинског учења за сајбер безбедност 

4) Нови ризици у сајбер простору 

5) Манипулација система машинског учења преко података за обучавање 

 



 

Предмет КОРПОРАТИВНА  БЕЗБЕДНОСТ 

Наставник Проф. др Горан Мандић 

Област 1: Значај корпоративне безбедности и субјекти корпоративне безбедности 

Теме: 1. Безбедносни менаџмент у корпоративној безбедности 

2. Законска основа успостављања и функционисања корпоративне безбедности– 

правни основ корпоративне безбедности 

3. Интерни субјекти корпоративне безбедности 

4. Екстерни субјекти корпоративне безбедности 

Област 2: Извори, носиоци и облици угрожавања правног лица 

Теме: 1. Носиоци (извори) угрожавања вредности правног лица 

2. Облици угрожавања вредности правног лица (имовински криминал, компјутерски 

криминал, кривична дела против привреде, кривична дела против уставног 

уређења и безбедности Републике Србије, индустријска шпијунажа, кривична 

дела против човечности, и других добара заштићених међународним правом, 

асоцијална понашања, мобинг) 

Област 3: Функције корпоративне безбедности 

Теме: 1. Безбедност на радном месту – безбедност запослених 

2. Физичка заштита 

3. Техничка заштита (механичка и електронска) 

4. Физичко-техничка заштита – контрола приступа 

5. Прикупљање, провера, заштита и безбедност података и информација 

(бонитет и социјални инжењеринг) 

6. Надзор и контрола у функцији проактивног 

7. Унутрашње истраге 

8. Процена ризика 

9. Планирање континуитета пословања и опоравак од кризе 

 

 
 

Предмет ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА 

Наставник Проф. др Горан Мандић 

Област 1: Корпоративна безбедност и информациони ресурси 

Теме: 1. Подаци и информације као корпоративни ресурси 

2. Безбедност информација као сегмент корпоративне безбедности 

Област 2: Правна димензија заштите података 

Теме: 1. Законска регулатива прикупљања, обраде и заштите података 

2. Интерни акти правног лица у заштити података 

3. Класификација података и безбедносна правила и процедуре 

4. Политика безбедности 

Област 3: Пројектовање система заштите података 

Теме: 1. Пројектовање система заштите података – за конкретно правно лице 

Предмет СИСТЕМИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 

Наставник Проф. др Горан Мандић 

Област 1: Облици и извори угрожавања 

Теме: 1. Извори угрожавања лица, имовине и пословања правног лица 

2. Облици угрожавања лица, имовине и пословања правног лица 

Област 2: Физичка компонента система обезбеђења 



Теме: 1. Појам, основне делатности и организација службе физичког обезбеђења 

2. Oрганизациони облици и чиниоци унутрашње организације службе физичког 

обезбеђења 

3. Надлежност и овлашћења службеника физичког обезбеђења 

4. Обезбеђење лица места 

Област 3: Техничка компонента система обезбеђења 

Теме: 1. Електронска заштита (Алармни системи, систем видео обезбеђења, систем за 

контролу приступа и детекцију, Систем електронских средстава надзора робе) 

2. Електронски системи за заштиту од индустријске шпијунаже 

Област 4: Процес пројектовања система обезбеђења лица, имовине и пословања 

Теме: 1. Пројектовање система за правно лице које се бави производњом или 

пружањем услуга 

Област 5: Специјализовани систем обезбеђења малопродаја 

Теме: 1. Губици малопродаја 

2. Учиниоци ситне крађе у објектима малопродаје 

3. Време и начини извршења ситне крађе у објектима малопродаје 

Предмет ТЕОРИЈЕ КОНФЛИКАТА 

Наставник Проф. др Ненад Путник 

Оквирне 

теме 

1) Античка мисао о друштвеним конфликтима 

2) Теистичко-теолошка, филозофска и геополитичка тумачења природе 

друштвених конфликата 

3) Социолошко-психолошки  приступ  изучавању друштвених 

конфликата 

4) Савремени теоријски приступи изучавању друштвених конфликата 

5) Непосредни узроци друштвених конфликата 

6) Посредни узроци ширих друштвених конфликата 

7) Класни конфликти 

8) Верски конфликти 

9) Расни конфликти 

10) Национални конфликти 

11) Политички  конфликти 
12) Социјални протести 

13) Револуција 

14) Ратни конфликти 

15) Хибридно ратовање 

16) Разрешавање друштвених конфликата 

 

  



 

 

 

 

Предмет СИСТЕМ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Наставник проф. др Зоран Драгишић 

Оквирне 

теме 

1. Настанак и развој система националне безбедности 

2. Теоријска мисао о системима националне безбедности 

3. Структура система националне безбедности 

4. Стратегија националне безбедности Србије као општа јавна безбедносна 

процена 

5. Изазови националној безбедности Србије 

6. Политика националне безбедности Републике Србије 

7. Улога Народне скупштине у систему националне безбедности Србије 

8. Контролна улога Народне скупштине у СНБ Србије 

9. Улога Владе Србије у управљању СНБ Србије 

10. Улога председника Републике у СНБ Србије 

11. Командовање Војском Србије 

12. Учешће војске Србије у мултинационалним операцијама 

13. Организација полиције у Србији 

14. Комунална милиција 

15. Улога грађана у СНБ Србије 

Предмет БЕЗБЕДНОСНИ  МЕНЏМЕНТ 

Наставник проф. др Зоран Драгишић 

Оквирне 

теме 

1. Место безбедносног менаџмента у организацији 

2. Планирање као функција безбедносног менаџмента 

3. Методологија за израду безбедносних процена 

4. Процес одлучивања у безбедносном менаџменту 

5. Оперативно палнирање у безбедносном менаџменту 

6. Стратегијско планирање у безбедносном менаџменту 

7. Буџет као плански оквир 

8. Методе организације 

9. Димензије организационе структуре 

10. Организациони модели 

11. Планирање координације 

12. Приступи вођењу 

13. Елементи система контроле 

14. Модели контроле 

15. Систем безбедносног менаџмента 

Предмет СИСТЕМИ  БЕЗБЕДНОСТИ 

Наставник проф. др Зоран Кековић 

Тематске 

области 

1) Заштита критичне инфраструктуре као део система безбедности 

2) Полицијски систем као део структуре система безбедности 

3) Примена системског приступа у анализи и решавању безбедносних 

проблема 

4) Упоредни системи безбедности 

5) Међународни стандарди од значаја за системе безбедности 

 

  



 
 

Предмет ОСНОВИ  БЕЗБЕДНОСТИ 

Наставник Проф. др Светлана Станаревић 

Област 1: Концептуални, методолошки и теоријски проблеми наставно-научне 

дисциплине Основи безбедности 

Теме: 1.Основни појмови у науци о безбедности 

2.Нови начини размишљања, нова безбедносна култура и нови концепти 

управљања у безбедности 

3.Изазови истраживања концепта сигурности и безбедности 

4. Методолошка питања анализе ( рањивости, процене ризика, способности....) 

Област 2: Савремени изазови безбедности 

Теме: 1.Глобализација као изазов безбедности 

2.Урбанизација као изазов безбедности 

3.Демографски трендови као изазов безбедности 

4. Здравствени изазови безбедности 

5. Нове технологије као изазов безбедности 

Област 3: Претње  безбедности 

Теме: 1.Корупција као претња безбедности и стабилности државе 

2.Злоупотреба података и крађа идентитета као претња безбедности 

3.Хибридне претње безбедности 

4.Дезинформације и теорије завере као претња безбедности 

5. Претње безбедности у јавном простору 

Област 4: Субјекти, снаге и средства у безбедности 

Теме: 1.Изградња капацитета и способности институција од значаја за националну 

безбедност 

2.Изградња капацитета и способности институција од значаја за људску безбедност 

3. Потенцијал за иновације у сектору безбедности и сигурности 

Област 5: Политике и стратегије у безбедности 

Теме: 1.Безбедносне политке засноване на доказима/чињеницама 

2. Нове безбедносне политике као одговор на хибридне претње 

3. Стратешки приоритети и мере за интегрисан одговор на ризике у дигиталној и 

физичкој сфери 

Предмет ЉУДСКА  БЕЗБЕДНОСТ  

Наставник Проф. др Ивица Ђорђевић 

Област 1: Теоријско - аналитички оквир 

Теме: 1. Друштвено историјски контекст настајања концепта људске безбедности. 

2. Глобално друштво ризика Урлиха Бека. 

3. Промена извора угрожавања безбедности људи. 

Област 2: Економска безбедност 

Теме: 1. Однос људске безбедности и људског развоја. 

2. Утицај научно-технолошког прогреса на економску безбедност људи. 

3. Индикатори о стању економске безбедности у концепту људске безбедности. 

Област 3: Безбедност  исхране 

Теме: 1. Утицај квалитета и (или) кванитета животних намирница на безбедност 

грађана. 

2. Утицај економске ситуације на квалитет исхране. 

3. Индикатори безбедности исхране у концепту људске безбедности. 

Област 4: Безбедност здравља 



 

Теме: 1. Улога локалне самоуправе у области здравствене безбедности. 

2. Заступљеност тема из области здравства у образовном процесу у функцији 

људске безбедности. 

3. Индикатори безбедности у области здравља у концепту људске безбедности. 

Област 5: Еколошка безбедност 

Теме: 1. Еколошки отисак као аналитички оквир стања људске безбедности. 

2. Еколошки аспекти угрожавања безбедности људи. 

3. Индикатори еколошке безбедности у концепту људске безбедности. 

Област 6: Лична безбедност 

Теме: 1. Криминал као извор угрожавања људске бебзедности. 

2. Саобраћајни аспекти личне безбедности грађана. 

3. Индикатори личне безбедности у концепту људске безбедности. 

Област 7: Безбедност  заједнице 

Теме: 1. Утицај нивоа уређености урбаног простора на безбедност заједнице. 

2. Извори података за утврђивање стања људске безбедности на нивоу заједнице. 

3. Индикатори безбедности заједнице у концепту људске безбедности. 

Област 8: Политичка безбедност 

Теме: 1. Политички фактори људске безбедности. 

2. Улога институција у заштити људских права. 

3. Индикатори политичке безбедности у концепту људске безбедности. 

Предмет УВОД У СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Наставник Милан Липовац 

Област 1: Теоријски оквир студија безбедности 

Теме: 1) Теоријска мисао Кенета Волца у студијама безбедности 

2) Теоријска мисао Џона Миршајмера у студијама безбедности 

3) Теоријска мисао Стивена Волта у студијама безбедности 

4) Теоријска мисао Џејмса Розенауа у студијама безбедности 

5) Теоријска мисао Роберта Кохејна у студијама безбедности 

Област 2: Теоријски појмови студија безбедности 

Теме: 6) Референтни објекат у студијама безбедности 

7) Појам вредности у студијама безбедности 

8) Појам претње у студијама безбедности 

9) Појам специјалних мера у студијама безбедности 

10) Идентитет у студијама безбедности 

Област 3: Безбедносне  претње 

Теме: 11) Претње људској безбедности 

12) Претње националној безбедности 

13) Претње регионалној безбедности 

14) Претње међународној безбедности 

15) Претње политичкој безбедности 

Област 4: Безбедносна  динамика 

Теме: 16) Безбедносна динамика у социјеталном сектору 

17) Безбедносна динамика у еколошком сектору 

18) Безбедносна динамику у енергетском сектору 

19) Безбедносна динамика у cyber сектору 

20) Безбедносна динамика у економском сектору 



Катедра стратешких и одбрамбених студија 
 

 

 

НАСТАВНИК: ПРОФ. ДР ЗОРАН ЈЕФТИЋ 

Предмет: Цивилно-војни односи 

 

Област 1: Класичне теорије цивилно-војних односа 
 

 

Теме: 

Хантингтонова теорија (студија случаја) 

Јановицева теорија (студија случаја) 

Војни професионализам данас: између Хантингтона и Јановица (студија 

случаја одређене државе) 

Област 2: Постхладноратовске теорије цивилно-војних односа 
 

 

Теме: 

Агенцијска теорија (студија случаја) 

Теорија сагласности (студија случаја) 

Структурална теорија (студија случаја) 

Постмодерна војска (Москос и сар.) (студија случаја) 

Област 3: Цивилно-војни односи у историји Србије 
 

 

Теме: 

Цивилно-војни односи у Краљевини Југославији 

Цивилно-војни односи у Социјалистичкој Федеративној Републици 

Југославији 

Цивилно-војни односи у Државној Заједници Србије и Црне Горе 

Област 4: Историјски случајеви цивилно-војних односа у свету 

 

Теме: 

Афера Драјфус 

Сукоб Труман-Макартур 

Војни пучеви у Турској 

Област 5: Цивилно-војна  сарадња 

Теме: Цивилно-војна сарадња у мировним мисијама (студија случаја) 

 

Предмет: Менаџмент у систему одбране 

 

Тема 1: Надлежности Сектора за политику одбране 

Тема 2: Надлежности Сектора за људске ресурсе 

Тема 3: Надлежности Сектора за материјалне ресурсе 

Тема 4: Управа за односе с јавношћу (студија случаја) 

Тема 5: Војна неутралност Републике Србије 

Тема 6: 
Улога Министарства одбране и Војске Србије у цивилној одбрани и 
заштити 

 

НАСТАВНИК: ПРОФ. ДР ВАЊА РОКВИЋ 

Предмет: Системи одбране 

 

Тема 1: Последице савремених оружаних сукоба 

Тема 2: Карактер савремених оружаних сукоба 

Тема 3: Мапирање сукоба – студија случаја 

Тема 4: Рат у метафоричком смислу (на примеру, студији случаја) 

Тема 5: Оружани сукоби и насиље у време пандемије Covid 19 



 

Тема 6: Хибридни рат 

Тема 7: Развој смртоносних аутономних борбених система – правне и моралне 

импликације 

Тема 8: Нелегална трговина оружјем – студија случаја Виктор Бут 

Тема 9: Урбано ратовање 

Тема 10: Родно засновано и сексулано насиље у оружаним сукобима – студија 

случаја 

Тема 11: Неутралност 

Тема 12: Системи одбране земаља Југоисточне Европе (студије случаја) 

Тема 13: Војна индустрија у Републици Србији 

Тема 14: Реформа система одбране Републике Србије 

 

Предмет: Мировне мисије и решавање конфликата 

 

Тема 1: Трансформација мировних операција у периоду након Хладног рата 

Тема 2: Учешће жена у мировним споразумима 

Тема 3: Улога Европске уније у очувању међународног мира и безбедности 

Тема 4: Компаративна анализа мировних споразума (одређених одредби) 

Тема 5: Анализа Галтунговог рада у подручју решавања сукоба 

Тема 6: Циљеви одрживог развоја и одрживи мир 

 

НАСТАВНИК: ДОЦ. ДР ВЛАДИМИР АЈЗЕНХАМЕР 

Предмет: Основи геополитике 

 

Област 1: Формална геополитика 

 

Теме: 

Анализа класичне геополитичке мисли (Англо- 

саксонска/Немачка/Руска) 

Критичка геополитика 

Област 2: Практична геополитика 

 

Теме: 

Утицај физичкогеографских фактора на понашање држава (студија 

случаја) 

Практично геополитичко резоновање великих сила (студија случаја) 

Област 3: Структурална  геополитика 
 

 

Теме: 

Структура светског геополитичког система (студија случаја 

геополитичког поретка по избору) 

Глобални геополитички дискурс (студија случаја геополитичког поретка 

по избору) 

Област 4: Популарна геополитика и астрополитика 

Теме: 
Популарна геополитика (студија случаја) 

Астрополитика (студија случаја) 

 

НАСТАВНИК ПРОФ. ДР ПЕТАР СТАНОЈЕВИЋ 

Предмет: Логистика у систему националне безбедности 

 

Област 1: Кризна логистика I 

 

Теме: 

Кризна логистика у случају великих поплава 

Кризна логистика у случају разорних земљотреса 

Кризна логистика у случају стихијских пожара 



 

 Кризна логистика у случају вулканских ерупција 

Кризна логистика у мигрантској кризи 

Област 2: Кризна логистика II 

 

Теме: 

Кризна логистика у случају великих индустријских акцидената 

Кризна логистика у случају епидемија 

Логистика у организацији савремене војске (студија случаја) 

Област 3: Комуникације, прозиводња и трговина 
 

 

 

 

Теме: 

Комуникације, производња и трговина у српским земљама у средњем 

веку 

Комуникације, производња и трговина у српским земљама у новом веку 

Комуникације, производња и трговина у српским земљама у доба 

Великог рата 

Комуникације, производња и трговина у српским земљама у периоду 

другог светског рата 

Област 4: Логистика у Србији(1804-1991) 

 

Теме: 

Логистика српске војске од 1804. до 1918. 

Логистика Југсловенске Народне Армије 

Историја логистике у српским земљама 

Област 5: Војнопривредни сектор 
 

 

Теме: 

Војна индустрија до 1918. године 

Војне набавке до 1941. године 

Војнопривредни сектор СФРЈ 

Снабдевање храном у случају Р. Србије 

Снабдевање критичним материјалима Р. Србије 

 

НАСТАВНИК: ДОЦ. ДР ДЕЈАН РАДОВИЋ 

Предмет: Регионална географија 

 

Тема 1: 
Карактеристике, историјат и актуелности заштићеног подручја природе 

(по избору кандидата) 

Тема 2: 
Природни ресурси за било коју просторну целину Србије (по избору 

кандидата) Србије и њихов економско географски значај 
 

 

Тема 3: 

Привреда Србије (по избору кандидата: пољопривреда, шумарство, 

индустрија, енергетика, рударство, копнени саобраћај, водени саобраћај, 

ваздушни саобраћај, трговина, туризам) за било коју просторну целину 

Србије (по избору кандидата) 
 

 

 

Тема 4: 

Социоекономске и демографске карактеристике (регионалне целине по 

избору кандидата: Срем, Посавска Србија, Подриње са Подгорином, 

Западно Поморавље, Шумадија, Београдска микрорегија, Стиг и 

Браничево, Косово и Метохија, Ибарско-копаонички крај, Стари Влах и 

Рашка, Топлица, Јабланица, Власина и Крајиште, Јужно Поморавље, 

Карпатска Србија, Балканска Србија) 
 

 

Тема 5: 

Физичкогеографске карактеристике (регионалне целине по избору 

кандидата: Банат, Бачка, Посавска Србија, Подриње са Подгорином, 

Београдска микрорегија, Стиг и Браничево, Ибарско-Копаонички крај, 

Топлица, Јабланица Власина и Крајиште, Јужно Поморавље, Карпатска 

Србија, Балканска Србија) 

 



 

Предмет: Просторно планирање и заштита 

  

Тема 1: 
Анализа просторних садржаја и/или проблематике (у складу са 

афинитетима кандидата) за простор региона по избору. 

Тема 2: 
Анализа просторних садржаја и/или проблематике (у складу са 

афинитетима кандидата) за урбано подручје по избору. 

Тема 3: 
Анализа просторних садржаја и/или проблематике (у складу са 

афинитетима кандидата) за рурално подручје по избору. 

Тема 4: 
Анализа просторних садржаја и/или проблематике (у складу са 

афинитетима кандидата) за простор општине по избору. 

 

Тема 5: 

Анализа просторних садржаја и/или проблематике (у складу са 

афинитетима кандидата) за заштићено подручје природе (по избору 

кандидата). 

Тема 6: 
Анализа просторних садржаја и/или проблематике (у складу са 

афинитетима кандидата) за простор планинског подручја по избору. 

 

Тема 7: 

Анализа било ког елемента просторног плана који су дефинисани 

институцијалним оквиром просторног развоја и планирања у Србији. (у 

складу са афинитетима кандидата) 
 

 

Тема 8: 

Анализа било које методологије и/или техничких елемента и/или 

законом дефинисаних процедура. (у складу са афинитетима кандидата) 

који су потребни и/или имплементирани при изради просторних 

докумената на нивоу просторних јединица по избору кандидата 

 

 

НАСТАВНИК: 

 

ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВИЋ 

Предмет: Одбрамбена дипломатија 

 

Тема 1: 
Утицај информационих технологија на трансформацију одбрамбене 

дипломатије; 

Тема 2: 
Организацијска решења представништава система одбране појединих 

земаља у држави пријема, пример Швајцарска 

Тема 3: 
Организацијска решења представништава система одбране појединих 

земаља у држави пријема, пример Аустрија 

Тема 4: 
Организацијска решења представништава система одбране појединих 

земаља у држави пријема, пример Хрватска 

Тема 5: Активности војнодипломатских представника: организација пријема 



Катедра студија управљања у ванредним ситуацијама и за еколошку 

безбедност 
 

 

 

 

НАСТАВНИК ТЕМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Јасмина Гачић, редовни професор 

1. Eволуција концепта еколошке 

безбедности 

2. Eколошка безбедност и концепт 

одрживог развоја 

3. Eколошка безбедност у ширем концепту 

безбедности 

4. Правна регулатива из области еколошке 

безбедности – национални и 

међународни ниво 

5. Eколошка свест и решавање еколошких 

проблема 

6. Стање природних ресурса као 

детерминанте еколошке безбедности 

7. Поплаве- модели превенције и одговора 

на међународном и националном нивоу 

8. Одрживо управљање шумама 

9. Цивилна заштита у Европској унији 

(Механизам ЦЗ ЕУ): концепт и пракса 

10. Техничко-технолошке несреће у оквиру 

смањења ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама 

11. Заштита и спасавање од рушења и из 

рушевина 

12. Прва медицинска помоћ и асанација 

терена 

13. Склањање и урбанистичке мере зашите 

14. Организација цивилне заштите у 

Републици Србији – проблеми и 

перспективе 

15. Међународноправни положај цивилне 

заштите – досадашња искуства и развој 

нових механизама заштите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Дејана Јовановић Поповић, редовни 

професор 

1. Kлиматскe   променe 

ресурса у Србији 

и оскудица водних 

2. Утицај климатских промена на ресурсе хране 

у Србији 

3. Mале  остврске  земље  и  правна  заштита 

еколошких избеглица 

4. Еколошке  избеглице  –  минималистичка  и 

максималистичка теорија 

5. Безбедност  водних  ресурса  у југоисточној 

Европи 

6. COP versus Међународни панел о климатским 

променама 



 

 7. Оскудица  воде  у  пољопривреди:  будући 

изазови по безбедност воде 

8. Значај анализе виртуелне воде 

9. Безбедност водних ресурса versus безбедност 

хране 

10. Оскудица  воде  и  водни  стрес  –  најновије 

процене и анализе 

11. Мониторинг најважнијих параметара током и 

након поплава у Обреновцу 

12. Методе редукције оксида азота у Републици 

Србији 

13. Методе редукције емисија оксида сумпора у 

Републици Србији 

14. Анализа   највећих   загађивача ваздуха у 

Републици Србији од 2010-2020. Године 

15. Регулација квалитета ваздуха затворених 

простора у Европи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Слађана Јовић, редовни професор 

1. Структура и функционисање здравствене 

службе у рату и ванредним ситуацијама 

2. Организација здравствене заштите већих 

насеља приликом бомбардовања и НХБ 

удара 

3. Збрињавање повређених и оболелих у 

ванредним ситуацијама 

4. Медицинско снабдевање у ванредним 

ситуацијама и рату 

5. Социјална заштита у ванредним 

ситуацијама 

6. Здравствена заштита маргинализованих 

група у ванредним ситуацијама 

7. Организација здравствене заштите у 

случају биотероризма 

8. Агенси физичке природе  у радној 

средини и мере заштите 

9. Агенси хемијске природе у радној 

средини и мере заштите 

10. Међународна сарадња и законодавство у 

области безбедности и здравља на раду 

11. Професионалне болести и болести у вези 

са радом 

12. Заштита менталног здравља запослених 

13. Злоупотреба психоактивних супстанци и 

безбедност и здравље на раду 

14. Промоција здравља на радном месту 

15. Структура здравствене службе у рату и 

ванредним ситуацијама 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Владимир Јаковљевић, редовни професор 

1. Друштвена условљеност и историјски 

развој цивилне одбране 

2. Цивилна одбрана као одговор на 

савремене облике угрожаавања 

безбедности 

3. Глобални и национални механизми 

смањења ризика од катастрофа 

4. Савремени ратови и цивилна одбрана 

5. Место цивилне одбране у концепту 

тоталне одбране 

6. Ненасилна цивилна одбрана 

7. Цивилна одбрана Републике Србије 

8. Систем осматрања, обавештавања и 
узбуњивања 

9. Припреме система здравствене и 

социјалне заштите за функционисање у 

рату и ванредним ситуацијама 

10. Припреме и обавезе грађана у систему 

цивилне одбране 

11. Припреме институција политичке власти 

за функционисање у ванредном и ратном 

стању 

12. Припреме великих техничких система за 

функционисање у ванредном и ратном 

стању 

13. Мобилизација и мобилизацијски послови 

14. Робне резерве и  њихова функција у рату 

и ванредним ситуацијама 

15. Организација и начин руковођења 

системом цивилне одбране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Иван Ракоњац, доцент 

1. Управљање ризиком у индустрији (у 

обзир долазе примери из различитих 

индустријских области) 

2. Процес стандардизације и мећународни 

стандарди 

3. Примена интегрисаног система 

менаџмента у индустрији (у обзир долазе 

примери из различитих индустријских 

области) 

4. Управљање ризицима значајним за 

заптиту животне средине 

5. Технолошке несреће изазване природном 

опасношћу (Natech): студија случаја 

6. Друштво 5.0: студија случаја 

7. Улога Индусрије 4.0 у савремном 

друштву 

8. Вештачка интелигенција: студија случаја 

9. Ризици у вези са вештачком 

интелигенцијом: опасности и нове 

безбедносне могућности 



 

 10. Облици заштите интелектуалне својине 

11. Безбедносни изазови савремених 

технологија: студија случја 

12. Вештачка интелигенција и паметни 

информациони системи 

13. Аспекти економске безбедности у 

индустрији 

14. Патентна заштита 

15. Чување пословне тајне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Др Владимир М. Цветковић, ванредни 

професор 

1. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним земљотресима 

2. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним поплавама 

3. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним сушама 

4. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним клизиштима 

5. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним екстремним 

термпературама 

6. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним епидемијама 

7. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним епизоонозама 

8. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним епифитонозама 

9. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним употребом 

нуклеарног оружја 

10. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним терористичким 

нападима биолошким оружјем 

11. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним терористичким 

нападима радиолошким оружјем 

12. Организација спасилачких активности у 

катастрофама изазваним терористичким 

нападима конвенционалним оружјем 

13. Основни тактички принципи заштите и 

спасавања људи у катастрофама 

14. Тактика заштите и спасавања људи у 

катастрофама изазваним шумским 

пожарима 

15. Тактика уклањања рушевина у 

катастрофама 



Катедра студија менаџмента људских и социјалних ресурса 
 

Наставни предмет: Кризни менаџмент 

проф. др Желимир Кешетовић 

1. Кризни менаџмент у Румунији 

2. Кризни менаџмент у Хрватској 

3. Кризни менаџмент у Црној Гори 

4. Кризни менаџмент у Летонији 

5. Kризни менаџмент у БиХ 

6. Регионална сарадња у управљању кризама – Балтички регион 

7. Регионална сарадња у управљању кризама – Балкански регион 

8. Кризни менаџмент у комплексном свету 

9. Како водити људе кроз кризу 

10. Управљање пандемијом COVID19 у Србији - 

11. Политика кризног менаџмента у транзиционој Пољској 

12. Теорије кризног комуиницирања 

13. Контингентно планирање 

14. Употреба Твитера у кризном менацменту 

15. Употреба Фејсбука у кризном менацменту 

Наставни предмет: Медији и комуникације 

проф. др Желимир Кешетовић 

 

1. Улога медија у распаду СФРЈ 

2. Говор мржње 

3. Професионални новинарски кодекси и извештавање о тероризму 

4. Медијска писменост 

5. Цензура у Србији – актуелно стање и проблеми 

6. Таблоиди и секундарна виктимизација 

7. Комуникација државне управе са јавношћу у Србији 

8. Јавна комуникација МУП Републике Србије 

9. Масовни медији и катастрофе 

10. Теорије о односу медија и насиља 

11. Он лајн односи и девијантност /Dark side on Internet 

12. Језик и национализам 

13. Концепт јавног сервиса и функционисање РТС 

14. Слобода медија у Републици Србији 



15. Медијска регулатива у Србији у контексту законодавства ЕУ 
 

 
Наставни предмет: Теорија и организација образовања 

проф. др Жељко Бралић 
 

 

1. Прва писма и образовање 

2. Образовање одраслих у античкој Атини 

3. Почеци високог школства: Исократова школа 

4. Платон као практичар и теоретичар васпитања 

5. Теорија и пракса васпитања код Аристотела 

6. Ксенофонт о васпитању 

7. Квинтилијан као педагошки класик 

8. Од црквених школа до првих универзитета 

9. Ренесансни хуманизам у васпитању 

10. Штампарство и образовање 

11. Од наставе на даљину до онлајн наставе 

12. Разредно-часовни систем: за и против 

13. Целоживотно образовање и андрагогија 

14. Андрагогија: од праксе до науке 

15. Образовање и економија 

Наставни предмет: Психологија и Социјалне психологија 

проф. др Борис Кордић 

1. Мрачна тријада и агресивно понашање код средњошколаца (студената) 

2. Механизми превладавања кризе код средњошколаца (студената) 

3. Проблеми мотивисања за учење код средњошколаца (студената) 

4. Регулација афекта код средњошколаца (студената) 

5. Страх од отварања у психотерапији - Валентина Лончар 381/16 

6. Проблем поверења у психотерапији 

7. Механизми одбране током пандемије Цовид-19 код средњошколаца (студената) 

8. Употреба атрибуције у пријатељским односима 

9. Промена става о тетовирању услед групног притиска код вршњака - Никола Сечански 

259/14 

10. Промена става о вршњачком насиљу услед групног притиска код вршњака - Анђела Граоња 

91/18 

 

11. Конформизам и иновација међу вршњацима 

12. Утицај друштвених мрежа на социјални идентитет адолесцената - Кристина Димитријевић 

336/16 

 

13. Социјално Ја и групна припадност код средњошколаца (студената) 



14. Послушност према ауторитету код средњошколаца (студената) 

15. Психолошка реактивност код средњошколаца (студената) 
 

 

Наставни предмет: Менаџмент образовања у јавном сектору 

проф. др Љубинка Катић 

Списак тема: 

 

1. Образовање као јавно добро 

2. Мрежа васпитно-образовних институција у Србији 

3. Основни ресурси у универзитетском образовању у Србији 

4. Кључне диманзије образовног система 

5. Образовна делатност тржишних друштава 

6. Образовне потребе младих у области безбедности 

7. Образовање и професионализација послова безбедности 

8. Управљање васпитно-образовним институцијама 

9. Образовање и животни циклус индивидуе 

10. Образовање и социјална стратификација 

11. Образовање обесправљених 

12. Модел образовања у Финској 

13. Образовање између централизације и децентрализације 

14. Људски капитал и образовање 

15. Евалуација у образовању 
 

 

Наставни предмет: Увод у менаџмет 

проф. др Миленко Џелетовић 

Списак тема: 

1. Еволуција менаџмента 

2. Менаџерске функције и улога менаџмента у пословању компаније – савремени 

аспект 

3. Планирање као фаза менаџмент процеса 

4. Организовање као фаза менаџмент процеса 

5. Вођење као фаза менаџмент процеса 

6. Контрола као фаза менаџмент процеса 

7. Концепти друштвене одговорности (Корпоративна друштвена одговорност) 

8. Основни инструменти и технике планирања у менаџменту 

9. Одлучивање као фаза  менаџерског процеса 



10. Организациона комуникација и њен значај за пословање 

11. Групе и тимови 

12. Значај лидерства и лидера за успех организације 

13. Друштвена одговорност и етика у пословању 

14. Значај корпоративног управљања у остваривању пословног успеха 

15.  Нормативно правни оквир корпоративног управљања 
 

 

Наставни предмет: Менаџмент људских и друштвених ресурса 

проф. др Миленко Бодин 

Списак тема: 

1. Управљање квалитетом људских ресурса у функцији успешног пословања 

2. Менаџмент људских ресурса као пословна функција 

3. Специфичне методе анализе посла 

4. Прибављање људских ресурса 

5. Интервју као метода селекције 

6. Методе и инструменти професионалне селекције кандидата 

7.  Значај теорија мотивације за унапређење успешности организације 

8. Нематеријална мотивација запослених као фактор успешности пословања 

9. Материјална мотивација запослених као фаткор успешности пословања 

10. Менаџмент људских ресурса у Европи 

11. Институционализација менаџмента људских ресурса 

12. Поетнцијали развоја менаџмента људских ресурса у Србији 

13. . Значај пословне културе за развој организације 

14. Врсте и начини институционализација менаџмента људских ресурса 

15. Менаџмент и национална безбедност 
 

 

Наставни предмет: Стратешки менаџмент људских и друштвених ресурса 

проф. др Миленко Бодин 

Списак тема: 

1. Циљеви и предности стратешког менаџмента људских ресурса 

2. Модел стратешког менаџмента 

3. Радна ефективност 

4. Евалуација рада 

5. Организациона култура –  (утицај националне и организационе културе на рад 

организације 



6. Организациона и национална култура 

7. Организациона култура и пословна етика 

8. Димензије и вредности националне културе 

9. Национална култура и импликације на менаџмент 

10. Системи за управљање перформансама запослених 

11. Национална култура и системи за управљање перформансама запослених 

12. Хуманолошки модел менаџмента људских ресурса 

13. Културни образац као најзначајнији друштвени ресурс 

14. Управљање променама  организационе културе 

15. Стратешки менаџмент и национална безбедност 
 

 

Наставни предмет: Планирање и пројектовање у менаџменту 

доц. др Кристина Радојевић 
 

 

I Тематска област: Појам и врсте пројекта 

1. Животни циклус пројекта 

2. Појам и врсте пројеката 

II Тематска област: Управљање пројектом 

3. Стратегијски контекст пројектног менаџмента 

4. Планирање реализације пројекта 

5. Методе и технике пројектног менаџмента 

6. Стандардни рачунарски програми за управљање пројектима 

7. Виртуелни пројектни менаџмент 

III Тематска област: Управљање људским ресурсима на пројекту 

8. Управљање људским ресурсима на пројекту 

9. Мотивација чланова пројектног тима 

10. Управљање конфликтима на пројекту 

IV Тематска област: Управљање квалитетом и ризиком пројекта 

11. Управљање квалитетом пројекта 

12. Управљање ризиком пројекта 

13. Управљање променама у пројекту 

V Тематска област: Управљање уговарањем 

14. Управљање уговарањем пројекта 

15. Учесници у уговарању и извођењу пројекта 



Катедра студија криминалитета 
 

 

 

Наставник: Проф. др Божидар Бановић 
 

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО 
 

1. Основна начела кривичног процесног права 

2. Историјски развој кривичног поступка 

3. Надлежност кривичног суда 

4. Изузеће судија и судија поротника 

5. Положај и улога јавног тужиоца у кривичном поступку 

6. Положај окривљеног у кривичном поступку 

7. Стручна одбрана у кривичном поступку 

8. Притвор 

9. Оштећени као тужилац у кривичном поступку 

10. Положај и улога сведока у кривичном поступку 

11. Вештачење у кривичном поступку 

12. Посебне доказне радње 

13. Субјекти и радње у предистражном поступку 

14. Главни претрес 

15. Жалба на првостепену пресуду 
 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 
 

 

1. Међународна криминалистичка сарадња 

2. Индицијални метод откривања и доказивања кривичних дела 

3. Прикупљање обавештења 

4. Специфичности обављања разговора са децом и малолетницима 

5. Криминалистички аспекти саслушања осумњиченог 

6. Заседа као криминалистичка радња 

7. Криминалистички аспекти увиђаја 

8. Специфичности вршења увиђаја код крвних деликата 

9. Специфичности вршења увиђаја код имовинских деликата 

10. Препознавање лица и ствари 

11. Методика откривања, разјашњавања и доказивања кривичног дела убиства 

12. Методика откривања, разјашњавања и доказивања кривичног дела изнуде 

13. Методика откривања, разјашњавања и доказивања кривичног дела разбојништва 

14. Методика откривања и разјашњавања пожара и паљевина 

15. Методика откривања, разјашњавања и доказивања кривичних дела корупције 



Наставник: Проф. др Младен Милошевић 

 
КРИВИЧНО ПРАВО 

 

 

1. Кривична дела против безбедности рачунарских података 

2. Кривична дела против полне слободе 

3. Крајња нужда у законодавству РС 

4. Дело малог значаја у српском кривичном законодавству 

5. Битно смањена урачунљивост и неурачунљивост у кривичном праву 

6. Рад у јавном интересу у систему кривичних санкција 

7. Кривична дела против имовине у законодавству РС 

8. Нужна одбрана у законодавству РС 

9. Казна затвора у српском кривичном законодавству 

10. Кривично дело трговине људима 

11. Кривична дела против уставног уређења и безбедности земље 

12. Кривично дело геноцида 

13. Тешко убиство у КЗРС 

14. Систем мера безбедности у законодавству РС 

15. Умишљај и нехат 

ПРАВНЕ ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
 

 

1. Процена  ризика  од  катастрофа  и  планирање  заштите  и  спасавања   у  ванредним 

ситуацијама – законски основи 

2. Међународна сарадња у управљању ризиком од катастрофа – правни аспект 

3. Законско уређење система управљања ризиком од катастрофа у РС 

4. Појам и врсте правних норми 

5. Законско уређење система слободног приступа информацијама од јавног значаја у РС 

6. Законско уређење процене ризика од катастрофа у РС 

7. Заштита података о личности у законодавству Европске уније 

8. Детективска делатност и заштита података о личности 

9. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - улога и 

правно уређење 

10. Упоредни   приказ   правне   регулативе   приватног   обезбеђења   у   земљама   бивше 

Југославије 

11. Детективска делатност у Србији - правно уређење и практични проблеми 

12. Заштита података у Републици Србији - приказ законске регулативе 

13. Управљање ризицима од катастрофа у РС 

14. Правно уређење штабова за ванредне ситуације у РС 

15. Правно уређење цивилне заштите и добровољних ватрoгaсних друштава у РС 



Наставник: Проф. др Александра Илић 

 
КРИМИНОЛОГИЈА 

 

 

1. Вандализам као облик имовинског криминалитета 

2. Феноменолошки аспекти злочина мржње 

3. Еколошки криминалитет као облик криминалитета белог оковратника 

4. Криминолошки аспекти силовања 

5. Злочини мржње 

6. Миграције као криминогени фактор 

7. Ратови и револуције као криминогени фактор 

8. Етиологија саобраћајног криминалитета 

9. Болести зависности као криминогени фактори 

10. Медији као криминогени фактор 

11. Тамна бројка криминалитета 

12. Недостатак самоконтроле као унутрашњи чинилац криминалног понашања 

13. Медијска слика корупције у правосуђу 

14. Морална паника у вези са педофилијом 

15. Чикашка школа и следбеници 
 

 

ТЕРОРИЗАМ И ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
 

 

1. Краткорочни циљеви тероризма 

2. Индивидуални корени тероризма 

3. Групни корени тероризма 

4. Етно-сепаратистички  тероризам 

5. Развој тероризма у 20. веку 

6. Трговина заштићеним животињским врстама као делатност организованог криминала 

7. Тржиште хероина на глобалном плану 

8. Медијска слика организованог криминала 

9. Медијска слика тероризма 

10. Међународни оквир борбе против прања новца 

11. Међународни оквир борбе против тероризма 

12. Међународни оквир борбе против организованог криминала 

13. Организација и надлежност државних органа у сузбијању тероризма и организованог 

криминала 

14. Примена  посебних  доказних  радњи  у  откривању  и  доказивању  кривичних  дела 

организованог криминала 

15. Положај лица осуђених за кривична дела организованог криминала 



ВИКТИМОЛОГИЈА И ПЕНОЛОГИЈА 
 

 

1. Замерке деловању судова 

2. Генерације у развоју виктимологије 

3. Историјат кажњавања 

4. Полиција и приватизација послова безбедности 

5. Опсервација и класификација осуђених лица у Републици Србији 

6. Ширење система отворених установа 

7. Права осуђеног која се односе на смештај у заводу 

8. Права осуђеног на комуникацију са спољним светом 

9. Мере за одржавање реда и безбедности у Закону о извршењу кривичних санкција 

10. Извршење ванзаводских санкција у Републици Србији 

11. Затворске депривације 

12. Постепенална помоћ у Републици Србији 

13. Рањивост 

14. Страх од злочина и стокхолмски синдром 

15. Нови трендови у контроли криминалитета 


