ПРОГРАМ РАДА
ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

УВОД

Факултет безбедности (у даљем тексту ФБ) је високошколска образовно-научна
институција у саставу Универзитета у Београду и припада групи факултета друштвенохуманистичких наука. Својим планом и програмом Факултет покрива међусобно
повезане социолошке, политичке, правне, економске, етичке, психолошке, хуманитарне,
цивилно-војне и друге аспекте безбедности, људских и социјалних ресурса, одбране,
цивилне заштите и заштите животне средине.
У оквиру матичне делатности – наука безбедности, на Факултету реализују се
основне академске студије, специјалистичке струковне студије, дипломске академске
студије (мастер), докторске студије, као и стручно образовање и усавршавање. Факултет
обавља основна научна, примењена и развојна истраживања и акредитован је, од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за обављање научноистраживачке
делатности у области друштвених наука – науке безбедности, одбране, цивилне заштите и
заштите животне средине и менаџмент људских и социјалних ресурса.
Током школске 2017/2018. на ФБ реализоваће се настава на основним академским
студијама, специјалистичким струковним студијама (Безбедносни менаџмент и
Форензика), дипломским академским студијама (мастер) и докторским студијама.
Настава на основним академским студијама реализоваће се према Наставном плану
и програму усвојеном одлуком Наставно-научног већа бр. 667/20 од 17. децембра 2013.
године, и на Основу уверења о акредитацији од 12.12.2014. године
Настава на специјалистичким струковним студијама Безбедносног менаџмента
реализоваће се према Наставном плану и програму усвојеном одлуком Наставно научног
већа бр. 667-21 0д 17.12.2013. године и Уверења о акредитацији од 12.12.2014. године..
Настава на специјалистичким струковним студијама Форензика реализоваће се према
Наставном плану и програму акредитованом Одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета бр. 612-00-03477/2016-06 од 17.03.2017. године.
Настава на дипломским академским студијама (мастер) реализоваће се према
Наставном плану и програму усвојеном одлуком Наставно научног већа бр. 667/19, од
17.12.2013. године и Одлуке о акредитацији од 12.12.2014. године.
Од ове школске године на ФБ реалзоваће се и још један Наставни план и програм
дипломских академских студија (мастер) „Управљање ризиком од елементарних и
других непогода“. Овај Наставни план и програм реализоваће се на основу Уверења о
акредитацији 19.05.2017. године
Настав на докторским студијама реализоваће се према Наставном плану и програму
усвојеном Одлуком Натавно научног већабр. 667-22 од 12.12.2013. године и Уверења о
акредитацији од 22.05.2015. године
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. Циљеви студијског програма
Циљ студијског програма основних академских студија је школовање менаџера
безбедности који стичу широк спектар интердисциплинарних знања и способности из
области наука безбдости, уз могућност трајног специјалистичког усавршавања и
академског напредовања. То, поред осталог, укључује и развој креативних менаџерскобезбедносних способности за анализу безбедносних проблема, способност критичког и
аналитичког мишљења, развијање особина које су потребне за тимски рад,
кооперативности, комуникативности и овладавање специфичним практичним вештинама
неопходних за оптималан професионалан рад.
Основни циљ који се жели постићи изучавањем предметâ на студијском програму –
студије наука безбедности јесте да студенти усвоје научна и практична знања о
друштвеним и другим облицима и изворима угрожавања безбедности једног друштва, да
упознају суштину, садржај, организацију и функционисање система безбедности, како у
његовом проактивном тако и реактивном деловању. Студенти треба да се припреме за
успешно извршавање руководећих задатака у оквирима безбедносне струке у привредним
и непривредним организацијама, институцијама система и у друштвеном (државном) и у
приватном сектору.
Циљ студијског програма основних академских студија је да менаџери безбедности
постигну одговарајући ниво стручних компетенција и академских сазнања и вештина
неопходних за рад на пословима одбране, заштите, безбедности и управљања људским и
социјалним ресурсима у цивилном сектору, у својству руководилаца или референата у
централним, регионалним и локалним органима управе, великим привредним системима,
малим и средњим предузећима и приватним компанијама, научно-истраживачким и
стручним институцијама као и образовним центрима, непрофитном сектору,
хуманитарним организацијама, инспекцијским службама, медијима и слично.
2. Сврха студијског програма
Сврха студијског програма је образовање студената за професију менаџера
безбедности за рад на пословима безбедности, одбране, цивилне заштите и заштите
животне средине и управљања људским и социјалним ресурсима у цивилном и по потреби
војном сектору. Студијски програм Студија наука безбедности је тако конципиран да
омогућује стицање стручних компетенција, знања и вештина које су друштвено оправдане
и корисне и које су у складу са потребама развоја државе и грађанског друштва. Сврха
студијског програма је потпуно у складу и са основним циљевима и задацима Факултета
безбедности.
Студијски програм ових студија је тако структуриран да студентима омогућава
стицање знања из области које имају теоријско-стратешки значај за развој грађанског
друштва и развој људских ресурса. Студенти, такође, изучавају посебне области, важне за
практично управљање, за имплементацију менаџмента људских ресурса, као и области
које непосредно разматрају питања менаџмента безбедности, одбране и заштите.
Поред уже стручних знања, студенти на овим студијама стичу и основна знања из
права, психологије, етике, политичког система, информатике, анализе друштвених и
државних сукоба, социологије, међународног јавног права и др, која су неопходна су за
изучавање цивилног и других концепата безбедности и, у том оквиру, улоге људских
ресурса у развоју грађанског друштва и развоја државних институција.
Програмски садржаји ових студија омогућују студентима стицање и усвајање
широког спектра интердисциплинарних знања и способности из области управљања
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ванредним ситуацијама и управљања ризицима у области заштите животне средине. Ови
програмски садржаји омогућују школовање високостручних кадрова који ће радити на
сложеним мултидисциплинарним пословима цивилне заштите и заштите животне
средине.
Садржаји студијског програма омогућавају студентима стицање и усвајање знања
из области националне одбране, посебно цивилне одбране, схватање одбране у духу
савремене одбрамбене културе, потреба заједничке европске одбране и вредности
европског цивилног друштва. Изучавањем предметних садржаја студенти ће стицати
стручна знања о свим аспектима цивилне одбране уз афирмацију мира, толеранције и
мултикултурних вредности.
3. Реализација наставе
Настава ће се организовати и реализовати у два семестра, зимском и летњем.
Зимски семестар почиње првог понедељка у октобру и траје 15 наставних недеља и шест
недеља за консултације, припрему испита и испите. Настава у летњем семестру почиње по
окончању испитног рока у фебруару месецу и траје 15 наставних недеља и шест недеља за
консултације, припрему испита и испите. Настава ће се реализовати према Плану
организације и реализације наставе који усваја Наставно-научно веће Факултета.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ПРВА ГОДИНА - ОАС (I и II семестар) г.ш.к. 2017/2018. г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ТП

ПРЕДМЕТ

Сем.

AO
TM
AO
AO
AO
TM
TM
AO
АО
СА

Социологија
Основи безбедности
Правне основи безбедности
Основи екологије
Психологија
Теорије конфликата
Увод у менаџмент
Увод у студије безбедности
Етика
Енглески језик I
Укупно

II
I
I
I
I
I
II
II
II
I и II

Фонд часова
укупно

недељно

60
60
60
60
60
60
45
60
45
90
600

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
2+1
3+1
2+1
2+1; 2+1
20

ЕСПБ
6
7
7
7
5
6
5
6
5
6
60

ДРУГА ГОДИНА - ОАС (III и IV семестар) г.ш.к.2016/2017.г
Фонд часова
ТП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

НС
НС
ТМ
НС
НС
НС
ТМ
АО
ТМ
СА

ПРЕДМЕТ

Сем.

Регионална географија
Политички систем
Системи безбедности
Међународни односи
Осн ови геополитике
Информатика
Систем заштите и спасавања
Теорија и организација образовања
Системи одбране
Енглески језик II
Укупно

III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
III и IV

4

укупно

недељно

60
60
60
60
60
60
60
45
60
90
600

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
2+1
3+1
2+1
3+1
2+1; 2+1
20

ЕСПБ
7
5
7
5
5
5
7
6
5
6
60

ТРЕЋА ГОДИНА - ОАС (V и VI семестар) г.ш.к. 2015/2016.г.
ТП
1.

TM

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

НС
НС
НС
СА
TM
СА
СА
СА
СА
СА

ПРЕДМЕТ

Сем.

Менаџмент људских и
социјалних ресурса
Кривично право
Систем цивилне одбране
Криминологија
Цивилна заштита
Савремена историја Србије
Изборни предмет I
Изборни предмет II
Изборни предмет III
Изборни предмет IV
Стручна пракса
Укупно

Фонд часова

ЕСПБ

укупно

недељно

V

60

3+1
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V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
V и VI

60
60
60
60
60
60
60
60
60
600

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
20

5
6
6
6
4
6
6
6
6
4
60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (VI семестар)
Изборна група

Студије безбедности

Изборни
предмет I
Изборни
предмет II

Изборни
предмет III
Изборни
предмет IV

Социјална
патологија

Тероризам и
организовани
криминал*
Системи обезбеђења и
заштите*
Криминалистика*

Изборна група
Студије
менаџмента
људских и
социјалних
ресурса
Стратешки
менаџмент
људских и
социјалних
ресурса*
Социјална
психологија
Корпоративна
безбедност*
Планирање и
пројектовање у
менаџменту

Изборна група

Изборна група

Студије цивилне
заштите и заштите
животне средине

Студије
одбране

Управљање
ризицима у
ванредним
ситуацијама*

Обавештајно
безбедносни
системи*

Здравствена и
социјална заштита

Логистика у
систему
националне
безбедности
Социологија
политике*

Мониторинг у
заштити*

Дипломатија
и одбрана

Просторно
планирање и
заштита

ЧЕТВРТА ГОДИНА - ОАС (VII и VIII семестар) г.ш.к. 2013/2014.г.
ТП

ПРЕДМЕТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

НС
НС
НС
НС
TM
СА
СА
СА
СА
СА

Међународно јавно право
Цивилно-војни односи
Заштита животне средине
Безбедносни менаџмент
Методологија научног истраживања
Кризни менаџмент
Изборни предмет V
Изборни предмет VI
Изборни предмет VII
Изборни предмет VIII

11.

СА

Стручна пракса

12.

СА

Завршни рад
Укупно

Сем.
VII
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VII и
VIII
VIII
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Фонд часова

ЕСПБ

укупно

недељно

60
60
60
60
60
60
75
75
75
75

3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
3+1
4+1
4+1
4+1
4+1

6
5
6
6
5
5
6
6
6
6

-

-

4

600

20

3
60

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (VIII семестар)
Изборна група

Изборна група
Студије менаџмента
људских и социјалних
ресурса

Студије безбедности

Изборна група
Студије цивилне
заштите и заштите
животне средине
Индустријска
безбедност
и заштита*

Изборна група
Студије одбране

Изборни
предмет V

Пројектовање система
заштите података

Изборни
предмет
VI

Безбедност
информација

Хумана безбедност*

Еколошка безбедност

Мировне
мисије и
решавање
конфликата*

Кривично процесно
право*

Менаџмент
образовања у јавном
сектору

Управљање
у системима
заштите*

Менаџмент у
систему одбране

Виктимологија и
пенологија

Примењена етика

Безбедност и здравље
на раду

Етика рата

Изборни
предмет
VII
Изборни
предмет
VIII

Медији и
комуникације*

Право одбране*

КАЛЕНДАР НАСТАВЕ

октобар
п
у
с
ч
п
с
н

1

новембар

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

1

5

12

19

26

6

13

20

7

14

21

8

15

22

јануар

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

фебруар
п
у
с
ч
п
с
н

децембар

6

март

април

мај

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

16

23

6

13

20

27

6

13

20

27

3

10

17

24

7

14

21

28

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

5

12

19

2

9

16

23

2

9

16

23

30

20

3

10

17

24

3

10

17

24

31

14

4

11

18

25

4

11

18

25

6
7
8

13
15

1

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

26

3

10

17

24

31

27

4

11

18

25

21

28

5

12

19

26

22

29

6

13

20

27

ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ
1. Дан примирја у Првом светском рату 11.11.2017.
2. Нова година 01, 02.01.2018.
3. Божић 07.01.2018.
4. Дан државности 15.и 16.02.2018.
5. Православни Ускрс 08.04.2018. (почев од Великог петка закључно са другим даном
Ускрса)
6. Празник рада 01, 02.05.2018.
НЕАРДНИ ДАНИ
7. Дан студената 04.04.2018.
8. Дан Факултета 18.05.2018.
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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ СТУДИЈСК ПРОГРАМ
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
Рб

ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА

Врста ангажовања

I ГОДИНА
др Владимир Цветковић, редовни професор
Мс Марко Ракић, асистент

1.

Социологија

2.

Основи безбедности

3.

Правне основе безбедности

4.

Психологија

5.

Основи екологије

др Ивица Радовић, редовни професор
Јелена Ћесаревић, асистент

6.

Теорије конфликата

др Ненад Путник, доцент

7.

Увод у менаџмент

др Миленко Џелетовић, ванредни професор

8.

Увод у студије безбедности

Др Милан Липовац, доцент

9.

Етика

др Бранко Ромчевић, ванредни професор

10.

Енглески језик I

Јелена Ђорђевић
Зоран Павловић
мс Јелена Бошњак,

др Светлана Станаревић, доцент

др Младен Милошевић, доцент
др Борис Кордић, редовни професор

Наставници
страног језика

– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
- испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације

II ГОДИНА
1.

Регионална географија

др Дејан Шабић, редовни професор
мр Виолета Ивковић, асистент

2.

Политички систем

др Мирослав Младеновић, редовни
професор
мс Владимир Ајзенхамер, асистент

3.

Системи безбедности

др Зоран Кековић, редовни професор
мс Иван Димитријевић, асистент

4.

Основи геополитике

др Жарко Обрадовић, ванредни професор
мс Владимир Ајзенхамер, асистент

5.

Информатика

6.

Међународни односи

7.

Систем заштите и спасавања

8.

Теорија и организација
образовања

др Жељко Бралић, ванредни професор

9.

Системи одбране

др Вања Роквић, доцент

10.

Енглески језик II

мр Данијела Нејковић,
Зоран Павловић,

др Ана Ковачевић, ванредни професор
др Мирослав Младеновић, редовни
професор
Мс Владимир Ајзенхамер асистент
др Владимир Јаковљевић, редовни
професор
др Јасмина Гачић, ванредни професор
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Наставници
страног језика

– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
1. - испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације

Рб

ПРЕДМЕТ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА

Врста ангажовања

III ГОДИНА
1.

Менаџмент људских и
социјалних ресурса

др Миленко Бодин, ванредни професор

2.

Кривично право

Др Младен Милошевић, доцент

3.

Цивилна заштита

др Јасмина Гачић, ванредни професор

4.

Систем цивилне одбране

др Владимир Јаковљевић, редовни
професор

5.

Криминологија

др Ивана Симовић, редовни професор
Александра Илић, асистент

6.

Савремена историја Србије

др Момчило Павловић, редовни професор

7.

Социјална патологија

8.

Системи обезбеђења и заштите

др Горан Мандић, ванредни професор

9.

Криминалистика

др Божидар Бановић, редовни професор
Александра Илић, асистент

10.

Тероризам и организовани
криминал

др Зоран Драгишић, редовни професор

11.

Стратешки менаџмент људских и
социјалних ресурса

др Миленко Бодин, ванредни професор

12.

Социјална психологија

др Борис Кордић, редовни професор

13.

Планирање и пројектовање у
менаџменту

др Кристина Радојевић, доцент

13.

Корпоративна безбедност

др Зоран Кековић, редовни професор
мс Иван Димитријевић, асистент

14.

Просторно планирање и заштита

др Ивица Радовић, редовни професор
Јелена ћесаревић, асистент

15.

Здравствена и социјална заштита

др Слађана Бабић редовни професор

16.

Управљање ризицима у
ванредним ситуацијам

др Владимир Цветковић, доцент

17.

Мониторинг у заштити

др Дејана Јовановић-Поповић, редовни
професор

18.

Обавештајно безбедносни
системи

19.

Логистика у систему националне
безбедности

др Петар Станојевић, редовни професор

20.

Социологија политике

др Владимир Цветковић, редовни професор
Марко Ракић, асистент

21.

Дипломатија и одбрана

Др Мирослав Младеновић, редовни
професор

др Слађана Ђурић, редовни професор

др Зоран Драгишић, редовни професор
мс Иван Димитријевић, асистент

– редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
– редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације

IV ГОДИНА

1.

Заштита животне средине

др Ивица Радовић, редовни професор
Јелена Ћесаревић, асистент

2.

Безбедносни менаџмент

др Зоран Драгишић, редовни професор
др Кристина Радојевић, доцент
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- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
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3.

Цивилно-војни односи

др Зоран Јефтић, ванредни професор

4.

Методологија научног
истраживања

др Слађана Ђурић, редовни професор

5.

Међународно јавно право

др Зоран Вучинић, ванредни професор
Јованка Тркуља, асистент

6.

Кризни менаџмент

Др Желимир Кешетовић, редовни
професор

7.

Пројектовање система
заштите података

др Младен Милошевић, доцент
др Ненад Путник, доцент

8.

Безбедност информација

др Ана Ковачевић, ванредни прфесор

9.

Кривично процесно право

Др Божидар Бановић, редовни професор
Јованка Тркуља, асистент

10.

Виктимологија и пенологија

др Ивана Симовић, редовни професор
Александра Илић, асистент

9.

Медији и комуникације

др Желимир Кешетовић, редовни професор

10.

Хумана безбедност

др Ивица Ђорђевић, ванредни професор

11.

Менаџмент образовања у јавном
сектору

др Љубинка Катић, доцент

12.

Примењена етика

др Бранко Ромчевић, ванредни професор

13.

Индустријска безбедност и
заштита

др Милица Бошковић, ванредни професор

14.

Еколошка безбедност

др Дејана Јовановић-Поповић, редовни
професор

15.

Управљање у системима заштите

др Милица Бошковић, ванредни професор

16.

Безбедност и здравље на раду

др Слађана Бабић,редовни професор

17.

Право одбране

др Зоран Вучинић, ванредни професор

18.

Мировне мисије и решавање
конфликата

др Вања Роквић, доцент

19.

Менаџмент у систему одбране

др Зоран Јевтић, ванредни професор

20.

Етика рата

др Бранко Ромчевић, ванредни професор
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Врста ангажовања

- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације
- редовна настава
– испити
– консултације

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ-БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ

1. Студије безбедносног менаџмента
1.1. Циљеви студијског програма
Циљеви студијског програма специјалистичких струковних студија безбедносног
менаџмента су постизање стручних компетенција и вештина у областима кризни
менаџмент, системи обезбеђења, безбедносни менаџмент у одбрани од тероризма и
управљање ризицима у ванредним ситуацијама. 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.
1.2. 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, одбране од
тероризма и управљања ризицима у ванредним ситуацијама.
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.

10

1.3. Реализација наставе
Настава ће се реализовати према акредитованом Наставном плану и програму и
Плану реализације наставе на специјалистичким струковним студијама који усваја
Наставно научно веће.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
СТУДИЈА БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА
ФОНД ЧАСОВА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Превенција и управљање
кризама
Тероризам као безбедносна
претња и противтерористички
безбедносни менаџмент
Пројектовање и реализација
система обезбеђења и заштите
лица, имовине и пословања
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Завршни рад
УКУПНО:

Кризни менаџмент у
безбедности и одбрани
Кризни менаџмент у
индустрији и енергетици
Кризни менаџмент и медији

Систем обезбеђења банака,
пошта и других финансијских
институција
Систем обезбеђења правних
лица која се баве
производњом, продајом и
услужним делатностима
Систем обезбеђења транспорта
новца, злата, културних добара
и других вредности

СЕМ
ПР.

ФОНД САТИ
НЕДЕЉНО /
СЕМЕСТАР

ОПТЕРЕЋЕЊЕ
НЕДЕЉНО /
СЕМЕСТАР

ЕСПБ

П

В

I

4

3

7/105

14/210

10

I

4

3

7/105

14/210

10

I

4

2

6/90

12/180

10

14/210
14/210
12/180
80/1200

7
7
6
10
60

II
II
II
II

4
3
7/105
4
3
7/105
4
2
6/90
24
16
40/600
ИЗБОРНА ГРУПА 1
КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ

II

4

3

7/105

14/210

7

II

4

3

7/105

14/210

7

4
2
6/90
ИЗБОРНА ГРУПА 2
СИСТЕМИ ОБЕЗБЕЂЕЊА

12/180

6

II

II

4

3

7/105

14/210

7

II

4

3

7/105

14/210

7

II

4

2

6/90

12/180

6

ИЗБОРНА ГРУПА 3
БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ ОД ТЕРОРИЗМА
Одбрана од тероризма – акције
II
4
3
7/105
14/210
и операције
Религија и тероризам
II
4
3
7/105
14/210
Тероризам и информатика

II

4
2
6/90
12/180
ИЗБОРНА ГРУПА 4
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Управљање ризиком
II
4
3
7/105
14/210
Цивилна заштита у ванредним
II
4
3
7/105
14/210
ситуацијама
Интегрисани систем заштите и
спасавања у ванредним
II
4
2
6/90
12/180
ситуацијама
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7
7
6

7
7
6

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ШК.

2017/18

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ МЕНАЏМЕНТА

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНА НАСТАВА
ДАТУМ
ПЕТАК
20.10.2017.

ПРЕДМЕТ
Превенција и управљање кризама
Превенција и управљање кризама

СУБОТА
21.10.2017.

Превенција и управљање кризама
Превенција и управљање кризама

НЕДЕЉА
22.10.2017.
ПЕТАК
27.10.2017.

Превенција и управљање кризама
Превенција и управљање кризама
Превенција и управљање кризама

СУБОТА
28.10.2017.

НАСТАВНИК
Проф. др Желимир Кешетовић
Криза и повезани концепти
Проф. др Желимир Кешетовић
Типологија и динамика криза
Проф. др Желимир Кешетовић
Кризни менаџмент и повезани концепти
Проф. др Зоран Кековић
Појам и подела ризика, слични појмови
Проф. др Зоран Кековић
Основни и изведени показатељи ризика,
матрице ризика
Доц. др Младен Милошевић
Правни основи за процену ризика
Проф. др Владимир Јаковљевић
Превенција и смањење ризика у области
ванредних ситуација

Превенција и управљање кризама

Проф. др Ивица
Радовић
Ризици и последице губитка и нарушавања
биодиверзитета

Превенција и управљање кризама
НЕДЕЉА
29.10.2017.
ПЕТАК
03.11.2017.

Превенција и управљање кризама
Превенција и управљање кризама
Превенција и управљање кризама

СУБОТА
04.11.2017.

Превенција и управљање кризама
Превенција и управљање кризама

НЕДЕЉА
05.11.2017.
ПЕТАК
17.11.2017.

СУБОТА
18.11.2017.

НЕДЕЉА
19.11.2017.

ПЕТАК
24.11.2017.

СУБОТА
25.11.2017.

НЕДЕЉА
26.11.2017.

ПЕТАК
01.12.2017.

Превенција и управљање кризама
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент.
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент

Проф. др Жарко
Обрадовић
Међународни аспекти управљања кризам
Проф. др Зоран Кековић
Методологија процене ризика
Проф. др Зоран Кековић
Методологија процене ризика
Проф. др Борис Кордић
Ризици управљања људским ресурсима
Проф. др Борис Кордић
Ризици управљања људским ресурсима
Проф. др Зоран Кековић
Третирање ризика
Проф. др Зоран Кековић
Третирање ризика
Др Дарко Трифуновић, виши научни
сарадник
Тероризам у 21. веку
Проф. др Зоран Драгишић
Савремена схватања тероризма

Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и

Проф. др Зоран Драгишић
Примена
принципа
безбедносног
менаџмента у планирању, организовању,
координацији
и
контроли
противтерористичких мера
Проф. др Зоран Драгишић
Принципи планирања у борби против
тероризма
Проф. др Зоран Драгишић
Израда
опште
противтерористичке
безбедносне процене
Проф. др Зоран Драгишић

противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни

Тероризам
као друштвена
и историјска
појава
Др Дарко Трифуновић, виши научни
сарадник
Тероризам и друге врсте насиља
Проф. др Зоран Драгишић
Савремене терористичке организације

менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент

ЧАС

САЛА

16:45 до 20:00

САЛА 2

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2
САЛА 2

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

16:45 до 20:00

САЛА 2

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00
16:45 до 20:00
9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00
9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2
САЛА 2
САЛА 2
САЛА 2
САЛА 2
САЛА 2
САЛА 2

16:45 до 20:00

САЛА 2

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

16:45 до 20:00

САЛА 2

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

Др Дарко Трифуновић, виши научни
сарадник
Оперативне могућности и мотивација за
извођењењ тероризма

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

Проф. др Борис Кордић
Преговарање са терористима

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

16:45 до 20:00

САЛА 2

Доц. др Младен Милошевић
Тероризам као кривично дело
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СУБОТА
02.12.2017.

НЕДЕЉА
03.12.2017.

Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент

ПЕТАК
08.12.2017.

и пословања
Пројектовање и реализација система

НЕДЕЉА
10.12.2017.

ПЕТАК
15.12.2017.

СУБОТА
16.12.2017.

САЛА 2

Проф. др Желимир Кешетовић
Тероризам и медији

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

Проф. др Зоран Драгишић
Терористички активрсте,
фазе
извршења и
превентивне процедуре по
фазама

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

Проф. др Зоран Драгишић
Перспективе развоја савременог тероризма

13:15 до14:00

САЛА 2

16:45 до 20:00

САЛА 2

студентима на уводном предавању

Проф. др Горан Ј. Мандић

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

Проф. др Горан Ј. Мандић

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

Проф. др Горан Ј. Мандић

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

Проф. др Горан Ј. Мандић

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

Проф. др Горан Ј. Мандић

16:45 до 20:00

САЛА 2

и пословања

Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања

11:35 до 13:10 и

Проф. др Горан Ј. Мандић
*Распоред наставе по темама биће саопштен

обезбеђења и заштите лица,имовине
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине

СУБОТА
09.12.2017.

Проф. др Зоран Драгишић
Тероризам
као стратегија
насилне
политичке борбе

Доц. др Младен Милошевић
Правни оквир пројектовања система
обезбеђења и заштите лица, имовине и
пословања.
Прописи у области приватне безбедности
Овлашћења
и
обавезе
службеника
обезбеђења
Доц. др Младен Милошевић
Нормативни менаџмент као елелемнт
обезбеђења и заштите правних лица.
Противправно деловање екстерних и
интерних субјеката као извор
угрожавања и могућности
кривичноправне реакције.

Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине

Проф. др Горан Мандић

9:00 до 10:35 и

САЛА 2

10:45 до11:30

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

9:00 до 10:35 и

САЛА 2

САЛА 2

10:45 до11:30
НЕДЕЉА
17.12.2017.

и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине

Проф. др Горан Мандић

11:35 до 13:10 и

САЛА 2

13:15 до14:00
ПЕТАК
22.12.2017.

СУБОТА
23.12.2017.

НЕДЕЉА
24.12.2017.

и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица,имовине
и пословања

Проф. др Горан Мандић

16:45 до 20:00

САЛА 2

Доц. др Ненад Путник

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

Доц. др Ненад Путник

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

Проф. др Горан Ј. Мандић

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

САЛА 2

Проф. др Горан Ј. Мандић

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2
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ЗИМСКИ СЕМЕСТАР – ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Превенција и управљање кризама

Проф. др Зоран Кековић

Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
менаџмент

Проф. др Зоран Драгишић

Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица, имовине и
пословања

Проф. др Горан Мандић

ДАН

ТЕРМИН

Четвртак

11 - 13

Понедељак

15 - 17

Четвртак

11 - 13

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНА НАСТАВА
ДАТУМ
СУБОТА
24.02.2018

НЕДЕЉА
25.02.2018

ПЕТАК
02.03.2018

ИЗБОРНА ГРУПА ПРЕДМЕТА: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР– ОБАВЕЗНА НАСТАВА
ПРЕДМЕТ
НАСТАВНИК
ЧАС
Проф. др Жарко Обрадовић
9:00
до
10:35 и
Кризни менаџмент у
10:45
до11:30
Међународни
аспекти
кризног
безбедности и одбрани
менаџмента
Проф. др Милица Бошковић
Индустријска безбедност

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Кризни менаџмент и
медији

Проф. др Желимир Кешетовић
Кризно
комуницирање
као
део

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

Сала 4

Кризни менаџмент у
индустрији и енергетици

Проф. др Владимир Цветковић
Кризни менаџмент и традиционални медији

16:45 до 20:00

Сала 4

Кризни менаџмент у
безбедности и одбрани

Доц. др Зоран Јефтић
Изазови, ризици и претње националној безбедности

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Сала 4

Кризни менаџмент и
медији

Проф. др Желимир Кешетовић
Кризни
менаџмент и
социјалне

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

Сала 4

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Сала 4

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

Сала 4

16:45 до 20:00

Сала 4

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Сала 4

Кризни менаџмент у
безбедности и одбрани
НЕДЕЉА
04.03.2018

ПЕТАК
09.03.2018

СУБОТА

10.03.2018

Кризни менаџмент у
индустрији и енергетици
Кризни менаџмент и
медији

Кризни менаџмент и
медији

Кризни менаџмент у
безбедности и одбрани
НЕДЕЉА
11.03.2018

Сала 4

Кризни менаџмент у
индустрији и енергетици

СУБОТА
03.03.2018

САЛА

Кризни менаџмент у
индустрији и енергетици

ПЕТАК
16.03.2018

Кризни менаџмент у
безбедности и одбрани

СУБОТА
17.3.2018

Кризни менаџмент у
индустрији и енергетици

кризног менаџмента

мреже

Проф. др Зоран Кековић
Ризик
система
безбедности
фактори који га детерминишу
Проф. др Милица Бошковић
гостовање др Драган Триван
Обавештајно-безбедносни ризици у
профитном сектору
Гостовање Проф. др Ђуро
Шушњић
Инфомација и манипулација
Гостовање Проф. др Зоран
Јевтовић
Студије случаја
Гостовање Др Момчило
Цембаловић
Кризно
комуницирање
јавног
предузећа – случај ЕПС
Проф. др Жарко Обрадовић
Субјекти управљања међународним
кризама
Проф. др Милица Бошковић
гостовање мр Дејан Павловић
Економска безбедност пословања
Проф. др Жарко Обрадовић
Гостовање, Канцеларија СНБ (биће
потврђено)
Високо-технолошки криминал и
безбедност
Проф. др Милица Бошковић
Техничко-технолошки
ризици
и
претње по безбедност организације
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13:15 до14:00
9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

16:45 до 20:00

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Сала 4

Сала 4

Сала 4

Сала 4

Сала 4

Сала 4

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА
ПРЕДМЕТ
Кризни менаџмент у индустрији и
енергетици
Кризни менаџмент у безбедности и одбрани
Кризни менаџмент и медији

НАСТАВНИК

ДАН

ТЕРМИН

четвртак

18 – 19:30

Проф. др Жарко Обрадовић

среда

12 – 14

Проф. др Желимир Кешетовић

уторак

12 – 14

Проф. др Милица Бошковић

ИЗБОРНА ГРУПА ПРЕДМЕТА: СИСТЕМИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР– ОБАВЕЗНА НАСТАВА
ДАТУМ

СУБОТА
24.02.2018

НЕДЕЉА
25.02.2018
ПЕТАК
02.03.2018
СУБОТА
03.02.2018

ПРЕДМЕТ

Систем обезбеђења правних лица
која се баве производњом, продајом
и услужним делатностима
Систем обезбеђења транспорта
новца, злата, културних добара и
других вредности
Систем обезбеђења правних лица
која се баве производњом, продајом
и услужним делатностима
Систем обезбеђења транспорта
новца, злата, културних добара и
других вредности
Систем обезбеђења банака, пошта и
других финансијских институција
Систем обезбеђења правних лица
која се баве производњом, продајом
и услужним делатностима
Систем обезбеђења правних лица
која се баве производњом, продајом
и услужним делатностима

Систем обезбеђења транспорта
новца, злата, културних добара и
НЕДЕЉА
04.02.2018

ПЕТАК
09.03.2018
СУБОТА
10.03.2018

НЕДЕЉА
11.03.2018

ПЕТАК
16.03.2018
СУБОТА
17.03.2018

НАСТАВНИК

ЧАС

САЛА

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

16:45 до 20:00

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

Сала 2

Проф. др Горан Мандић
*Распоред наставе по темама биће
саопштен студентима на уводном
предавању

Проф. др Горан Мандић

других финансијских институција
Систем обезбеђења правних лица
која се баве производњом, продајом
и услужним делатностима
Систем обезбеђења транспорта
новца, злата, културних добара и
других вредности
Систем обезбеђења банака, пошта и
других финансијских институција
Систем обезбеђења банака, пошта и
других финансијских институција
Систем обезбеђења правних лица
која се баве производњом, продајом
и услужним делатностима

Сала 2

Проф. др Горан Мандић
9:00 до 10:35 и

других вредности
Систем обезбеђења банака, пошта и
других финансијских институција
Систем обезбеђења банака, пошта и

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

10:45 до11:30

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

16:45 до 20:00

Сала 2

9:00 до 10:35 и

Проф. др Горан Мандић

10:45 до11:30

Сала 2

9:00 до 10:35 и

Проф. др Горан Мандић

10:45 до11:30

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

Сала 2

Проф. др Горан Мандић

16:45 до 20:00

Сала 2

11:35 до 13:10 и

Проф. др Горан Мандић
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13:15 до14:00

Сала 2

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ДАН

ТЕРМИН

Систем обезбеђења банака, пошта и других
Проф. др Зоран Кековић

Среда

12 – 14

Проф. др Зоран Кековић

Среда

12 - 14

Систем обезбеђења транспорта новца, злата, Проф. др Зоран Кековић

Среда

12 – 14

финансијских институција
Систем обезбеђења правних лица која се
баве производњом, продајом и услужним
делатностима
културних добара и других вредности

ИЗБОРНА ГРУПА ПРЕДМЕТА: БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ ОД
ТЕРОРИЗМА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР– ОБАВЕЗНА НАСТАВА*
*Наставне теме биће утврђене на почетку семестра
ДАТУМ
ПЕТАК

Одбрана од тероризма – акције

23.02.2018

и операције

СУБОТА
24.02.2018
НЕДЕЉА
25.02.2018

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Религија и тероризам
Тероризам и информатика

САЛА

Проф. др Зоран Драгишић

16:45 до 20:00

САЛА 2

Проф др Миленко Бодин

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00
9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2

Проф. др Зоран Драгишић

16:45 до 20:00

САЛА 2

Проф. др Миленко Бодин

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00
9:00 до 10:35 и

САЛА 2

Доц. др Ненад Путник
Проф. др Миленко Бодин

Религија и тероризам
Тероризам и информатика

Доц. др Ненад Путник

ПЕТАК

Одбрана од тероризма – акције

02.03.2018

и операције

СУБОТА
03.03.2018

ЧАС

Религија и тероризам
Тероризам и информатика

Доц. др Ана Ковачевић

Одбрана од тероризма – акције
НЕДЕЉА
04.03.2018

Проф. др Зоран Драгишић

и операције

Проф. др Миленко Бодин

Религија и тероризам

10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2
САЛА 2
САЛА 2

САЛА 2
САЛА 2
САЛА 2

ПЕТАК
09.03.2018

Тероризам и информатика

Доц. др Ненад Путник

Одбрана од тероризма – акције
СУБОТА
10.03.2018

и операције
Религија и тероризам

Проф. др Зоран Драгишић

10:45 до11:30

САЛА 2

Проф. др Миленко Бодин

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00
9:00 до 10:35 и

САЛА 2

Проф. др Зоран Драгишић

10:45 до11:30

САЛА 2

Проф. др Миленко Бодин

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00
9:00 до 10:35 и

САЛА 2

Одбрана од тероризма – акције
НЕДЕЉА
11.03.2018

и операције
Религија и тероризам

СУБОТА
17.03.2018

Тероризам и информатика

Доц. др Ненад Путник

Одбрана од тероризма – акције
и операције

САЛА 2

16:45 до 20:00
9:00 до 10:35 и

Проф. др Зоран Драгишић

10:45 до11:30
11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

САЛА 2
САЛА 2

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

ПРЕДМЕТ
Одбрана од тероризма – акције и операције
Религија и тероризам

НАСТАВНИК

ДАН

ТЕРМИН

понедељак
среда

15 – 17
16-18

Доц. др Ана Ковачевић

уторак

13-15

Доц. др Ненад Путник

уторак

11 – 13

Проф. др Зоран Драгишић
Проф. др Миленко Бодин

Тероризам и информатика
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ИЗБОРНА ГРУПА ПРЕДМЕТА: УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР– ОБАВЕЗНА НАСТАВА
ДАТУМ

ПРЕДМЕТ
Управљање ризиком

СУБОТА
24.02.2018

Цивилна заштита у ванредним
ситуацијама
Цивилна заштита у ванредним
ситуацијама

НЕДЕЉА
25.02.2018

ПЕТАК
26.03.2018

Интегрисани систем заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама

Управљање ризиком
Цивилна заштита у ванредним
ситуацијама

СУБОТА
03.03.2018

Интегрисани систем заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама

Управљање ризиком
НЕДЕЉА
04.03.2018
Цивилна заштита у ванредним
ситуацијама
ПЕТАК
09.03.2018

Интегрисани систем заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама
Управљање ризиком

СУБОТА
10.03.2018
Цивилна заштита у ванредним
ситуацијама

НЕДЕЉА
11.03.2018

Интегрисани систем заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама

Управљање ризиком
ПЕТАК
16.03.2018

Цивилна заштита у ванредним
ситуацијама

НАСТАВНИК
Проф. др Зоран Кековић
Правни
основи за
управљање

ризицима у ванредним ситуацијама

Проф. др Владимир Јаковљевић
Ванредне
ситуације: дефинисање,
класификација,
последице, фазе и
стадијуми,
проглашавање ванредне
ситуације
Проф. др Владимир Јаковљевић
Цивилна заштита као део система
заштите и спасавња Р.Србије –
стање и перспективе развоја
Проф.др Јасмина Гачић
Дефинисање кључних појмова у области ВС, врсте и карактеристике
ВС, стадијуми и фазе, Развој и
функционисање интегрисаног СЗИС.
Проф. др Зоран Кековић
Међународни
и
национални
стандарди за
процену ризика
ванредних ситуација
Проф. др Владимир Јаковљевић
Мере заштите и спасавања у

ванредним ситуацијама

Проф. др Јасмина Гачић
Савремени интегрисани системи
ЗИС (нормативна регулатива,
циљеви и задаци, структура, начин
организације, едукација у систему
ЗИС, мониторинг, Служба ОиО,
цивилно-војна сарадња, међународна
сарадња.
Проф. др Зоран Кековић
Методе
за
процену ризика
од
елементарних
непогода и других
несрећа
Проф. др Владимир Јаковљевић
Систем
осматрања,
раног
упозорења,
обавештавања
и
узбуњивања становништва
Проф. др Јасмина Гачић
Систем ЗИС Републике Србије
Проф. др Зоран Кековић
гостовање
мр Ненад Комазец Методологија за
процену угрожености
Проф. др Владимир Јаковљевић
Руковођење у
условима ванредних
ситуација и координација
других
учесника- Војске, полиције, Црвеног
крста, волонтера...
Проф. др Јасмина Гачић
Основне компоненте система ЗИС:
Мере система ЗИС, субјекти и снаге
система,
организација
и
функционисање
ЦЗ,
обука
и
едукација, вежбе
ЦЗ, међународна
сарадња, будући развој система ЗИС
у РС, Цивилна заштита ЕУ.
Проф. др Зоран Кековић
Смањење ризика
и отпорност
организације
Проф. др Владимир Јаковљевић
Обука, планирање и израда плана
функционисања цивилне заштите у
условима ванредних ситуација

17

ЧАС

САЛА

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

3

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00
9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

11:35 до 13:10 и

3

3

13:15 до 14:00

3

16:45 до 20:00

3

9:00 до 10:35 и
10:45 до 11:30

3

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

3

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

3

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

3

16:45 до 20:00

3

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

3

11:35 до 13:10 и
13:15 до14:00

9:00 до 10:35 и
10:45 до11:30

11:35 до 13:10 и

3

3

13:15 до 14:00

3

16:45 до 20:00

3

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

ПРЕДМЕТ
Управљање ризиком

НАСТАВНИК
Проф. др Зоран Кековић

Цивилна заштита у ванредним ситуацијама Проф. др Владимир Јаковљевић
Интегрисани систем заштите и спасавања у Проф. др Јасмина Гачић
ванредним ситуацијама

ДАН

ТЕРМИН

четвртак
уторак

11 – 13
11 – 14

уторак

12 – 14

Наставници-носиоци предмета на СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ
СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСНОГ
МЕНАЏМЕНТА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОСИЛАЦ ПРЕДМЕТА

СЕМ

Превенција и управљање кризама
I
Проф др Зоран Кековић
Тероризам као безбедносна претња и
противтерористички безбедносни
I
Проф. др Зоран Драгишић
менаџмент
Пројектовање и реализација система
обезбеђења и заштите лица, имовине и
I
Проф. др Горан J. Мандић
пословања
ИЗБОРНА ГРУПА 1
КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ
Кризни менаџмент у безбедности и
II
Проф. др Жарко Обрадовић
одбрани
Кризни менаџмент у индустрији и
II
Проф. др Милица Бошковић
енергетици
Проф. др Желимир Кешетовић
Кризни менаџмент и медији
II
Проф. др Владимир Цветковић
ИЗБОРНА ГРУПА 2
СИСТЕМИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Систем обезбеђења банака, пошта и
II
Проф. др Горан Ј. Мандић
других финансијских институција
Систем обезбеђења правних лица која
се баве производњом, продајом и
II
Проф. др Горан Ј. Мандић
услужним делатностима
Систем обезбеђења транспорта новца,
злата, културних добара и других
II
Проф. др Горан Ј. Мандић
вредности
ИЗБОРНА ГРУПА 3
БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ ОД ТЕРОРИЗМА
Одбрана од тероризма – акције и
II
Проф. др Зоран О. Драгишић
операције
Религија и тероризам
II
Проф. др Миленко Бодин
Тероризам и информатика

II
Доц. др Ненад Путник
ИЗБОРНА ГРУПА 4
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Управљање ризиком
II
Проф. др Зоран Кековић
Цивилна заштита у ванредним
Проф. др Владимир Јаковљевић
II
ситуацијама
Доц. др Јасмина Гачић
Интегрисани систем заштите и
Доц. др Јасмина Гачић
II
спасавања у ванредним ситуацијама
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2. Специјалистичке струковне студије Форензика
2.1. Циљеви студијског програма
Циљ студијског програма специјалистичке струковне студије „Форензика“ је
проширивање знања из области форензичке физичке хемије ради обављања
специјалистичких послова и задатака у службама и институцијама безбедности и
заштите. Кроз ове студије студенти овладавају специфичним вештинама потребним за
решавање практичних проблема у форензичкој анализи кроз експерименталне
лабораторијске вежбе и посете релевантим лабораторијама. Циљ студијског програма
је и стицање знања о законским елементима појединих група и појединих кривичних
дела, о улози материјалних доказа и значају форензичких метода у доказном поступку,
као кључном сегменту кривичног поступка.
2.2. Сврха студијског програма
Студијски програм специјалистичких струковних студија форензике као наставак
струковних или основних академских студија Факултета за физичку хемију, односно
Факултета безбедности, је конципиран тако да оспособљава студенте за стручни рад у
области форензичке физичке хемије и безбедносног менаџмента у форензици.
Сврха студијског програма је образовање стручњака другог степена за обављање
сложених стручних послова у установама и организацијама које обављају анализе
доказног материјала у истраживању криминалних радњи (војска, полиција, здравство),
контроле квалитета, животне средине, хигијене. То су послови где је неопходна
успешна примену форензичко-физичкохемијских метода и инструменталних техника у
обради хемијских трагова као и биолошких трагова хуманог, анималног и биљног
порекла, затим коришћење модерних информационих технологија и анализа података,
као и писмена и усмена презентација научних података и изношење критичког
мишљења. Такође, потребно је разумевање основна кривичног и кривично процесног
права, појединих кривичних дела, доказног поступка, значаја и доказне вредности
материјалних доказа у кривичном поступку, права и дужности вештака, као и за
препознавање фактичких и правних услова за примену форензичких метода у
кривичном поступку. Познавање законских оквира кривичних дела омогућава
студентима да разумеју потребу лабораторијских обрада доказног материјала као и да
схвате значај примењиване правне процедуре која је услов за добијање правно ваљаног
доказа. Такође, студијски програм специјалистичких струковних студија обезбеђује
компетентност свршених студената за успешно анализирање безбедносних ризика у
форензичкој делатности и планирање и спровођење безбедносних мера и процедура
приликом примене форензичких техника и метода.
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.
2.3. Реализација наставе
Настава ће се реализовати према акредитованом Наставном плану и програму и
Плану реализације наставе на специјалистичким струковним студијама
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
СТУДИЈА ФОРЕНЗИКЕ
Ш

Назив предмета

ПРВА ГОДИНА
1 ФОР01
Увод у форензику (ФФХ и ФБ)
2 ФОР02
Правни основи форензике (ФБ)
Криминалистичко-форензичка
3 ФОР03 обрада лица места и трагова (ФБ
и ФФХ)
Физичкохемијска анализа у
4 ФОР04
форензици (ФФХ)
5,6 ФОР05
Форензичка психологија (ФБ)*
5,6 ФОР06
ДНК анализа (ФФХ)*
5,6 ФОР07
Документна техника (ФФХ)*
Криминалистичка методика
5,6 ФОР08
(ФБ)*

Часови активне наставе
П
В
ДОН

ТП

С

СП

ТМ
АО

1
1

O
O

2
2

2
2

2
4

7
8

С

1

O

2

2

2

8

С

2

O

2

4

2

8

СА
СА
СА

2
2
2

ИБ
ИБ
ИБ

2
2
2

2
2
2

2
2
2

6
6
6

ТМ

2

ИБ

2

2

2

6

Укупно
= 12

Укупно
=14

Укупно
=14

43

* Студенти бирају 2 (два) од понуђена 4 (четири) изборна предмета у
изборном блоку

Укупно часова активне наставе на години студија = 40
7 ФОР09
Специјалистички рад

1,2

О

20
Укупно ЕСПБ

ЕСПБ

7+10
60

РАСПОРЕД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ФОРЕНЗИКА
Шк. 2017/2018

ДАТУМ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ЧАС

САЛА

Среда
25.10.2017.

Уводу форензику

Проф. др Боривој
Аднађевић

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Петак
27.10.2017

Правни основи
форензике

Проф. др Ивана
Симовић

16:45 до 20:00

Рачунарска
учионица ex С1

Недеља
29.10.2017.

Правни основи
форензике

Доц. др Младен
Милошевић

11:00 до 12:35 и
12:45 до 13:30

Рачунарска
учионица ex С1

Среда
01.11.2017.

Уводу форензику

Доц. др Нада
БошњаковићПавловић

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Петак
03.11.2017

Правни основи
форензике

Доц. др Младен
Милошевић

16:45 до 20:00

Рачунарска
учионица ex С1

Недеља
05.11.2017.

Правни основи
форензике

Проф. др Ивана
Симовић

11:00 до 12:35 и
12:45 до 13:30

Рачунарска
учионица ex С1

Среда
08.11.2017.

Уводу форензику

Доц. др Биљана
ШљукићПаунковић

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Петак
10.11.2017

Правни основи
форензике

Доц. др Младен
Милошевић

16:45 до 20:00

Рачунарска
учионица ex С1
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ДАТУМ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ЧАС

САЛА

Недеља
12.11.2017.

Правни основи
форензике

Проф. др Ивана
Симовић

11:00 до 12:35 и
12:45 до 13:30

Рачунарска
учионица ex С1

Среда
15.11.2017.

Уводу форензику

Ненад Кротић,
МУП

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Петак
17.11.2017

Правни основи
форензике

Доц. др Младен
Милошевић

16:45 до 20:00

Рачунарска
учионица ex С1

Недеља
19.11.2017.

Правни основи
форензике

Проф. др Ивана
Симовић

11:00 до 12:35 и
12:45 до 13:30

Рачунарска
учионица ex С1

Среда
22.11.2017.

Уводу форензику

Проф. др Оливер
Стојковић МФ

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Петак
24.11.2017

Правни основи
форензике

Проф. др Божидар
Бановић

16:45 до 20:00

Рачунарска
учионица ex С1

Среда
29.11.2017.

Уводу форензику

Проф. др
Слободан
Јовичић, ЕТФ

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Петак
01.12.2017

Правни основи
форензике

Проф. др Божидар
Бановић

16:45 до 20:00

Рачунарска
учионица ex С1

Среда
06.12.2017.

Уводу форензику

Проф. др Радован
Радовановић, КПА

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Петак
08.12.2017

Правни основи
форензике

Проф. др Божидар
Бановић

16:45 до 20:00

Рачунарска
учионица ex С1

Среда
13.12.2017.

Уводу форензику

Доц. др Биљана
ШљукићПаунковић

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Петак
15.12.2017

Правни основи
форензике

Проф. др Божидар
Бановић

16:45 до 20:00

Рачунарска
учионица ex С1

Среда
20.12.2017.
Среда
27.12.2017.

Уводу форензику

Проф. др Ана

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Ковачевић, ФБ
Уводу форензику

Доц. др Биљана
ШљукићПаунковић

Среда
10.01.2017.

Уводу форензику

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

Среда
17.01.2017.

Увод у форензику

18:00 до 20:00

ФФХ АМФ

ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР - ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ДАН

ТЕРМИН

Увод у форензику

доц. др Биљана ШљукићПаунковић

среда

17:00 до 18:00 ч.

Правни основи форензике

Проф. др Божидар Бановић

среда

15:30 до 16:45 ч.

Правни основи форензике

Проф. др Ивана Симовић

недеља

12:30 до 14:00 ч.

Правни основи форензике

Доц. др Младен Милошевић

петак

16:00 до 16:45 ч.
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ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР
Студије наука безбедности
1. Циљеви студијског програма
Циљ студијског програма дипломских академских студија је школовање
дипломираних менаџера безбедности који стичу широк спектар интердисциплинарних
знања и способности, уз могућност даљег академског усавршавања. То, поред осталог,
укључује и развој креативних менаџерско-безбедносних и теоријско-методолошких
способности разматрања безбедносних проблема, способност критичког и аналитичког
мишљења, развијање особина за тимски рад, кооперативности, комуникативности и
овладавање специфичним вештинама потребним за оптималан професионалан и
научноистраживачки рад. На тај начин дипломирани менаџери безбедности постижу
одговарајући ниво компетенција и академских знања и вештина неопходних за
научноистраживачки ангажман у области наука безбедности.
Основни циљ који се жели постићи изучавањем предметâ на студијског
програму – студије наука безбедности, јесте да студенти усвоје научна и практична
знања о друштвеним и другим облицима и изворима угрожавања безбедности друштва
и државе, да упознају суштину, садржај, организацију и функционисање система
безбедности у међународном окружењу, како у његовом проактивном тако и
реактивном деловању.
Општи циљеви студијског програма мастер студија су:
• Упознавање са глобалним безбедносним и геополитичким проблемима
савременог света
• Проширивање теоријских знања и компаративних увида у начине
остваривања безбедности од стране националних држава и других субјеката са
циљем да кандидати буду оспособљени за критичко проучавање безбедносних
појава и проблема.
Специфични циљеви студијског програма мастер студија су:
• надградња сазнања из области методологије истраживања безбедносних
појава и процеса стечених на додипломским студијама,
• унапређење метода и техника у проучавању конкретних безбедносних процеса
и појава,
• оспособљавање за осмишљавање и самосталну реализацију једноставнијих
научно-истраживачких пројеката.
2. Сврха студијског програма
Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног
менаџера безбедности-мастер за рад и даље академско усавршавање у области
безбедности, одбране, цивилне заштите и заштите животне средине и управљања
људским и социјалним ресурсима у цивилном и војном сектору. Студијски програм
дипломских академских студија наука безбедности је тако конципиран да обезбеђује
стицање компетенција, знања и вештина које су друштвено оправдане и корисне и које
су у складу са потребама развоја државе и друштва и унапређења теоријско научних
достигнућа.
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3. Орагнизација и реализација наставе
Настава ће се реализовати према акредитованом Наставном плану и програму и
Плану реализације наставе на специјалистичким струковним студијама који усваја
Наставно научно веће.
Настава у зимском и летњем семестру одвијаће се према утврђеном распореду
наставе.Распоред наставе истакнут је на сајту Факултета.Предавања ће се одржавати
понедељком, уторком, средом и четвртком у термину од 17.00 до 20.15

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА– МАСТЕР
ПРВА ГОДИНА
Ред.
бр.

1.
2
3
4
5
6
7
8

ФОНД ЧАСОВА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ФОНД ЧАСОВА
НЕДЕЉНО /
СЕМЕСТАР

ЕСПБ

2

6/90

8

3

1

4/60

7

IX

4

2

6/90

8

IX

3

1

4/60

7

X
X
X
X

4
4

2
2
8

6/90
6/90
6/90

8

40/600

5
5
5
15
60

Сем.

Савремене теорије државе и
безбедности
Методе научноистраживачког
рада
Савремени безбедносни системи и
геополитичке перспективе
Глобализација и заштита
животне средине
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Студијски истраживачки рад
Завршни – master рад
УКУПНО:

П

В

IX

4

IX
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СИР

10

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ред.
бр.

1
2
3
4

ФОНД ЧАСОВА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Сем.

Безбедносни систем Србије
Менаџмент националне
и људске безбедности
Савремене стратегије и системи
заштите и спасавања
Високотехнолошки криминал и
национална безбедност
УКУПНО:

П

В

X

4

2

X

4

2

X

4

2

X

4

2

8

4

СИР

ФОНД ЧАСОВА
НЕДЕЉНО /
СЕМЕСТАР

6/90
6/90
6/90
6/90
12/180

Наставници-носиоци предмета на
СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА– МАСТЕР

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Савремене теорије државе и
безбедности
Методе научноистраживачког рада
Савремени безбедносни системи и
геополитичке перспективе
Глобализација и заштита животне
средине

НОСИОЦИ ПРЕДМЕТА

СЕМ

I
I
I
I

Проф. др Владимир Цветковић

Доц. др Милан Липовац
Проф. др Слађана Ђурић
Проф. др Жарко Обрадовић
Проф. др Ивица Ђорђевић
Проф. др Ивица Радовић
Проф. др Слађана Бабић
Проф. др Дејана Јовановић Поповић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Безбедносни систем Србије

II

Проф. др Зоран Драгишић
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ЕСПБ

5
5
5
5
10

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

НОСИОЦИ ПРЕДМЕТА

СЕМ

Савремене стратегије и системи
заштите и спасавања

II

Проф. др Владимир Јаковљевић
Проф. др Слађана Бабић
Доц. др Јасмина Гачић

Менаџмент националне и људске
безбедности

II

Проф. др Миленко Бодин

Високотехнолошки криминал и
национална безбедност

II

Доц. др Ненад Путник
Доц. др Младен Милошевић
Проф. др Ана Ковачевић

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ШК. 2017/18. ГОДИНЕ
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНА НАСТАВА

ДАТУМ

ПРЕДМЕТ

ПОНЕДЕЉАК
16.10.2017.

Савремене теорије државе и
безбедности

УТОРАК
17.10.2017.

Глобализација и заштита
животне средине

СРЕДА
18.10.2017.

Методе
научноистраживачког рада

ЧЕТВРТАК
19.10.2017.

Савремени безбедносни
системи и геополитичке
перспективе

ПОНЕДЕЉАК
23.10.2017.

Савремене теорије државе и
безбедности

УТОРАК
24.10.2017.
СРЕДА
25.10.2017.

Глобализација и заштита
животне средине
Методе
научноистраживачког рада

ЧЕТВРТАК
26.10.2017.

Савремени безбедносни
системи и геополитичке
перспективе

ПОНЕДЕЉАК
30.10.2017.

Савремене теорије државе и
безбедности

УТОРАК
31.10.2017.

Глобализација и заштита
животне средине.

СРЕДА
1.11.2017.

Методе
научноистраживачког рада

ЧЕТВРТАК
2.11.2017.

Савремени безбедносни
системи и геополитичке
перспективе

ПОНЕДЕЉАК
6.11.2017.

Савремене теорије државе и
безбедности

НАСТАВНИК
Проф. др Владимир Цветковић
Доц. др Милан Липовац
Асистент Марко Ракић, МА
*Распоред наставе по темама биће саопштен
студентима на уводном предавању

Проф. др Ивица Радовић

ЧАС

САЛА

СЗС
17:00 до 20:15
17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Слађана Ђурић
*Распоред наставе по темама биће саопштен
студентима на уводном предавању
Проф. др Ивица Ђорђевић

Суштинска обележја система безбедности
савремених држава у контексту функцио
нално-структурних елемената тих држава;
опредељујуће основе система безбедности;
субјекти система безбедности

17:00 до 20:15

СЗС

СЗС
17:00 до 20:15

Проф. др Владимир Цветковић
Доц. др Милан Липовац
Асистент Марко Ракић, МА

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Ивица Радовић

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Слађана Ђурић

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Слађана Ђурић

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Ивица Ђорђевић
Људска
безбедност
концепт
и
операционализација; расправе о људској
безбедности;
нове
димензије
људске
безбедности;
људска
безбедност
и
постконфликтне стратегије

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Владимир Цветковић
Доц. др Милан Липовац
Асистент Марко Ракић, МА

17:00 до 20:15

СЗС

Проф др Жарко Обрадовић
Асистент Владимир Ајзенхамер, МА
Геопилитичка позиција Европске уније Изазови приступања Србије Европској
унији
Проф. др Владимир Цветковић
Доц. др Милан Липовац
Асистент Марко Ракић, МА
Проф. др Слађана Бабић

Животна средина, стил живота и
здравље.Заштита животне средине –
владајући приступ и '' deep ecology'' приступ.
Системски приступ и мере заштите
животне средине.
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ДАТУМ
УТОРАК
7.11.2017.
СРЕДА
8.11.2017.

Глобализација и заштита
животне средине
Методе
научноистраживачког рада

ЧЕТВРТАК
9.11.2017.

Савремени безбедносни
системи и геополитичке
перспективе

ПОНЕДЕЉАК
13.11.2017.

Савремене теорије државе и
безбедности

УТОРАК
14.11.2017.

СРЕДА
15.11.2017.

Глобализација и заштита
животне средине.

Методе
научноистраживачког рада

ЧЕТВРТАК
16.11.2017.

Савремени безбедносни
системи и геополитичке
перспективе

ПОНЕДЕЉАК
20.11.2017.

Савремене теорије државе и
безбедности

УТОРАК
21.11.2017.
СРЕДА
22.11.2017.
ЧЕТВРТАК
23.11.2017.
ПОНЕДЕЉАК
27.11.2017.

УТОРАК
28.11.2017.

СРЕДА
29.11.2017.

НАСТАВНИК

ЧАС

САЛА

Проф . др Дејана Јовановић
Поповић
Нанотехнологије и животна средина: ризици
и бенефити

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Слађана Ђурић

17:00 до 20:15

СЗС

Проф др Жарко Обрадовић
Асистент Владимир Ајзенхамер, МА
Геополитичке последице избегличке
кризе на почетку 21.века:-регруто
вање избеглица,-избегличке руте,
-Србија у избегличкој кризи

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Слађана Ђурић

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Жарко Обрадовић
Асистент Владимир Ајзенхамер, МА
Вежбе и одбрана семинарских радова на
тему процеса у ЕУ, актуелној избегличкој кризи и односу србије према тим
процесима

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Владимир Цветковић
Доц. др Милан Липовац
Асистент Марко Ракић, МА

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Слађана Ђурић

17:00 до 20:15

СЗС

Проф. др Зоран Јефтић

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

ПРЕДМЕТ

Глобализација и заштита
животне средине
Методе
научноистраживачког рада
Савремени безбедносни
системи и геополитичке
перспективе
Савремене теорије државе и
безбедности

Глобализација и заштита
животне средине.
.

Проф. др Владимир Цветковић
Доц. др Милан Липовац
Асистент Марко Ракић, МА
Проф. др Слађана Бабић

Еколошка свест, еколошко образовање и
еколошко понашање. Глобални циљеви
Светске здравствене организације за 21.век
који су повезани са заштитом животне
средине. Здрав град, према концепту Светске
здравствене организације.

Проф . др Дејана Јовановић
Поповић
Еколошке избеглице – концепт, климатске
промене и миграција

Проф. др Владимир Цветковић
Доц. др Милан Липовац
Асистент Марко Ракић, МА
Проф. др Слађана Бабић

Животна средина и здравље рањивих група –
неповољни утицаји. Најзначајнији ризици по
здравље у окружењу – у кући, школи и
заједници; приоритетне области деловања,
интервенције
и
ресурси.
Ефективне
стратегије за здраву животну средину и
стратешка опредељења у Р. Србији
Проф. др Слађана Ђурић

17:00 до 20:15

СЗС

ЧЕТВРТАК
20.11.2017.

Методе
научноистраживачког рада
Савремени безбедносни
системи и геополитичке
перспективе

Проф. др Мирослав Младеновић
Руска Федерација: геополитика из другог угла

17:00 до 20:15

СЗС

ПОНЕДЕЉАК
4. 12.2017.

Савремене теорије државе и
безбедности

Проф. др Владимир Цветковић
Доц. др Милан Липовац
Асистент Марко Ракић, МА

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15

СЗС

УТОРАК
5.12.2017.
СРЕДА
6.12.2017.
ЧЕТВРТАК
7.12.2017.

Глобализација и заштита
животне средине
Методе
научноистраживачког рада
Савремени безбедносни
системи и геополитичке
перспективе

Проф. др Дејана Јовановић
Поповић
Правни оквир заштите еколошких избеглица
Проф. др Слађана Ђурић
Доц. др Вања Роквић
Савремени изазови безбедности
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ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНА НАСТАВА
ДАТУМ
ПОНЕДЕЉАК
20. фебруар.
УТОРАК
21. фебруар
СРЕДА
22. фебруар .
ЧЕТВРТАК
23. фебруар

ПРЕДМЕТ
Безбедносни систем Србије
Менаџмент националне и
људске безбедности
Савремене стратегије и
системи заштите и спасавања
Вискокотехнолошки
криминал и национална
безбедност

ПОНЕДЕЉАК
27. фебруар

Безбедносни систем Србије

УТОРАК
28. фебруар

Менаџмент националне и
људске безбедности
Савремене стратегије и
системи заштите и спасавања

СРЕДА
1. март

ЧЕТВРТАК
2. март

Вискокотехнолошки
криминал и национална
безбедност

ПОНЕДЕЉАК
6. март

Безбедносни систем Србије

УТОРАК
7. март

Менаџмент националне и
људске безбедности

СРЕДА
8. март.
ЧЕТВРТАК
9. март

Савремене стратегије и
системи заштите и спасавања
Вискокотехнолошки
криминал и национална
безбедност

ПОНЕДЕЉАК
13. март

Безбедносни систем Србије

УТОРАК
14. март

Менаџмент националне и
људске безбедности

СРЕДА
15. март
ЧЕТВРТАК
16. март

Савремене стратегије и
системи заштите и спасавања

Вискокотехнолошки
криминал и национална
безбедност

НАСТАВНИК
Проф. др Зоран Драгишић
Проф. др Миленко Бодин

ЧАС
17:00 до 20:15

Проф. др Миленко Бодин
Проф. др Владимир Јаковљевић
Међународноправни оквири сарадње на
плану смањења ризика од катастрофа
Доц др Младен Милошевић
Правни оквир борбе против ВТК –
домаћи и међународни правни извори.К
Д у области ВТК. Прописи у области
заштите података и информационе
безбедноси
Доц. др Светлана Станаревић
Образовни исходи учења о систему
безбедности
Проф. др Миленко Бодин
Проф. др Јасмина Гачић
Систем
смањења
ризика
од
елементарних и других непогода у
Р.Србији
Доц др Ненад Путник
Критична
инфраструктура. ИКТ
системи од посебног значаја у Р. Србији.
Мере заштите ИКТ система од посебног
значаја.
Проф. др Зоран Драгишић
Елементи
система
националне
безбедности Србије
Проф. др Миленко Бодин
Проф. др Слађана Бабић
Структура и организација здравствене
делатности у функцији заштите и
спасавања и Међународна здравствена
сарадња у области здравствене заштите и јавног здравља
Проф. др Ана Ковачевић
Аналаиза метода напада и могућности
заштите рачунарских система.
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СЗС

17:00 до 20:15
СЗС

*Распоред наставе по темама биће саопштен
студентима на уводном предавању

Проф. др Владимир Јаковљевић
Стратешки и правни основ савремених
система заштите и спасавања
Доц др Ненад Путник
Појмовно одређење ВТК и информационе
безбедности.
Класификација
сајбер
претњи. Ефекти сајбер напада.
Проф. др Зоран Драгишић
Систем
националне
безбедностинастанак, појам и структура

САЛА

17:00 до 20:15
СЗС
17:00 до 20:15
СЗС
17:00 до 20:15
СЗС
17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15
СЗС
17:00 до 20:15
СЗС

17:00 до 20:15
СЗС
17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15
СЗС
17:00 до 20:15
СЗС
17:00 до 20:15
СЗС
17:00 до 20:15

СЗС

17:00 до 20:15
СЗС

17:00 до 20:15
СЗС

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА

ПРЕДМЕТ
Савремене теорије државе и
безбедности
Савремени безбедносни системи и
геополитичке перспективе
Методе научноистраживачког рада
Глобализација и заштита животне
средине

Безбедносни систем Србије
Менаџмент националне и људске
безбедности
Савремене стратегије и системи
заштите и спасавања
Вискокотехнолошки криминал и
национална безбедност

НАСТАВНИК
Проф. др Владимир Цветковић
Асистент Милан Липовац, МА
Асистент Марко Ракић, МА

Проф. др Ивица Ђорђевић
Проф др Жељко Иваниш
Доц. др Зоран Јефтић
Проф. др Слађана Ђурић
Проф. др Ивица Радовић
Проф. др Слађана Бабић
Проф . др Дејана Јовановић
Поповић
Проф. др Зоран Драгишић
Проф. др Миленко Бодин
Проф. др Владимир Јаковљевић
Доц др Ненад Путник
Доц. др Младен Милошевић
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ДАН

ТЕРМИН

среда

16

понедељак
среда

10 до 12
11 до 13

среда

15 до17

понедељак
четвртак
уторак

11 до 13
12 до 14
15 до 17

понедељак

15 – 17

среда

16-18

уторак

11-14

понедељак
и уторак

11 – 13

ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР
Управљање ризиком од елементарних и других непогода
Студијски програм мастер академских студија „Управљање ризиком од
елементарних и других непогода“, резултат је реалних потреба за високообразованим
кадром у области безбедности и управљања ванредним ситуацијама изазваних
елементарним непогодама.
Сврха студијског програма Студија управљања ризиком од елементарних и
других непогода је образовање мастер менаџера безбедности за рад у складу са
потребама друштва и за даље академско усавршавање у складу са савременим
захтевима безбедности и управљања ризицима од елементарних и других непогода у
будућности. Сврха студијског програма је усаглашена са основним циљевима и
задацима Факултета безбедности.
Циљ који се жели постићи изучавањем предметâ на студијског програму –
студије управљања ризиком од елементарних и других непогода, јесте да студенти
усвоје научна и практична знања о управљању ванредним ситуацијама, да упознају
суштину, садржај, организацију и функционисање система смањења ризика од
елементарних и других непогода у Републици Србији и у међународном окружењу,
како у његовом проактивном тако и реактивном деловању. Студијски програм је
конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција и развој академских вештина из
области управљања ризиком од елементарних и других непогода.
Научне дисциплине и стручни предмети на овом нивоу студија омогућавају
студентима овладавање специфичним теоријским знањима и апликативним вештинама
у управљању ризицима од елементарних и других непогода, развој критичког
мишљења, способности за тимски рад и кооперативност, док разноврсност изборних
предмета подстичу како самосталност и креативност у креирању студија, тако и
иновативне и мултидисциплинарне приступе управљању ризицима елементарних и
других непогода. Студијски програм мастер академских студија пружа могућности за
стицање базичних компетенција научно истраживачког рада те развој стручне и
методолошке културе за наставак образовања на докторским студијама.
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Наставни план
Рб

ТП

ПРЕДМЕТ

Сем.

1.

O

Систем превенције и смањења ризика од
елементарних и других непогода

I

75

3+2

7

П+У

2.

O

I

75

3+2

7

П+У

3.

O

Методологија процене ризика и израда
планова заштите и спасавања од
елементарних и других непогода
Политика кризног менаџмента и кризна
комуникација

I

75

3+2

6

П+У

4.

O

и

I

75

3+2

6

П+У

5.

O

Географко-информациони
систем
управљање ризиком
Управљање системом обнове и помоћи

II

75

3+2

6

П+У

6.

I

група

1

II

75

3+2

3x5=15

П+У

7.

I

Изборна
006/1, 006/2,006/3
Изборна
007/1 007/2007/3
Стручна пракса

група

2

II

75

3+2

3x5=15

П+У

II

45

-

3

II

-

-

10

0

0

60

8.
9.

О

Завршни – master рад
УКУПНО:

Фонд часова
укупно
недељно

ЕСПБ

Начин
полаг.

П+У

ИЗБОРНА ГРУПА 1: ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА
1.
2.
3.

1.

2.
3.

I

Мониторинг, моделовање и приказивање II
75
3+2
5
П+У
ризика
I Превенција ризика у области заштите II
75
3+2
5
П+У
критичне инфраструктуре
I Мере заштите и спасавања од елементарних II
3+2
5
П+У
75
непогода
ИЗБОРНА ГРУПА 2: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ОБЛАСТИ ЕЛЕМЕНАТАРНИХ И ДРУГИХ
НЕПОГОДА
I Руковођење активностима заштите и II
75
3+2
5
П+У
спасавања у условима елементарних
непогода
I Информационе технологије и управљање II
75
3+2
5
П+У
ванредним ситуацијама
I Управљање ванредним ситуацијама у II
3+2
5
П+У
75
локалној самоуправи
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Наставници-носиоци предмета на
СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
СТУДИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Систем превенције и смањења ризика
од елементарних и других непогода
Методологија процене ризика и израда
планова заштите и спасавања од
елементарних и других непогода
Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација
Географко-информациони систем и
управљање ризиком
Управљање
помоћи

системом

обнове

НОСИОЦИ ПРЕДМЕТА

СЕМ

и

I
I
I

Проф. др Владимир Јаковљевић
доц. др Младен Милошевић
Проф. др Зоран Кековић
доц. др Владимир М. Цветковић
доц. др Младен Милошевић
Проф. др Желимир Кешетовић
Проф. др Зоран Јефић

I

доц. др Дејан Радовић

II

проф. др Ивица Ђорђевић,
проф. др Слађана Бабић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ИЗБОРНА ГРУПА 1: ПРЕВЕНЦИЈА РИЗИКА
Мониторинг,
моделовање
приказивање ризика

и

II

Превенција ризика у области заштите
критичне инфраструктуре

II

Мере заштите и спасавања
елементарних непогода

II

од

Проф. др Дејана ЈовановићПоповић,
доц. Дејан Радовић
Проф. др Милица Бошковић
Проф. др Зоран Кековић
Проф. др Јасмина Гачић
Проф. др Слађана Бабић
проф. Борис Кордић

ИЗБОРНА ГРУПА 2: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У ОБЛАСТИ ЕЛЕМЕНАТАРНИХ И
ДРУГИХ НЕПОГОДА
II
доц. др Владимир М Цветковић
Руковођење активностима заштите и
проф. др Зоран Јефтић
спасавања у условима елементарних
непогода
II
проф. др Ана Ковачевић
Информационе
технологије
и
управљање ванредним ситуацијама
II
проф. др Мирослав Младеновић
Управљање ванредним ситуацијама у
проф. др Зоран Драгишић
локалној самоуправи
проф. др Зоран Јефтић

30

РАСПОРЕД НАСТАВЕ
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНА НАСТАВА

ДАТУМ
ПОНЕДЕЉАК
16.10.2017.

УТОРАК
17.10.2017.
СРЕДА
18.10.2017.
ЧЕТВРТАК
19.10.2017.
ПОНЕДЕЉАК
23.10.2017..

ПРЕДМЕТ

Систем превенције и смањења
ризика од елементарних и
других непогода

Методологија процене ризика
и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и
других непогода
Географко-информациони
систем и управљање ризиком
Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација
Систем превенције и смањења
ризика од елементарних и
других непогода

НАСТАВНИК

ЧАС

САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Владимир Јаковљевић

17:00 до 20:15

Проф. др Зоран Кековић

17:00 до 20:15

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15

Проф. др Желимир Кешетовић
Увод у предмет, литература, испити

17:00 до 20:15

Проф. др Владимир Јаковљевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Зоран Кековић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

СРЕДА
25.10.2017.

Методологија процене ризика
и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и
других непогода
Географко-информациони
систем и управљање ризиком

ЧЕТВРТАК
26.10.2017.

Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација

Проф. др Желимир Кешетовић
Управљање кризама у политичким
системима
Уочавање/разумевање кризе;

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

ПОНЕДЕЉАК
30.10.2017

Систем превенције и смањења
ризика од елементарних и
других непогода

доц. др Младен Милошевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

УТОРАК
31.10.2017

Методологија процене ризика
и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и
других непогода

проф др Зоран Кековић.

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

СРЕДА
1.11.2017.

Географко-информациони систем
и управљање ризиком

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15

Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација

Проф. др Желимир Кешетовић
Кризно
одлучивање;
Обликовање
значења; Учење из кризе

17:00 до 20:15

ПОНЕДЕЉАК
6.11.2017..

Систем превенције и смањења
ризика од елементарних и
других непогода

доц. др Младен Милошевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

УТОРАК
7.11.2017.

Методологија процене ризика
и израда планова заштите и
спасавања од елеме
нтарних и других непогода

доц. др Владимир М Цветковић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

СРЕДА
8.11.2017.

Географко-информациони систем
и управљање ризиком

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15

Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација

Проф. др Зоран Јефтић
Криза као каталиyатор промена

17:00 до 20:15

ПОНЕДЕЉАК
13.11.2017.

Систем превенције и смањења
ризика од елементарних и
других непогода

Проф. др Владимир Јаковљевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

УТОРАК
14.11.2017.

Методологија процене ризика
и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и
других непогода

доц. др Владимир М Цветковић.

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

СРЕДА
15.11.2017.

Географко-информациони систем
и управљање ризиком

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

УТОРАК
24.10.2017.

ЧЕТВРТАК
2.11.2017.

ЧЕТВРТАК
9.11.2017.
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РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

ДАТУМ
ЧЕТВРТАК
16.11.2017.
ПОНЕДЕЉАК
20.11.2017.

ПРЕДМЕТ

Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација
Систем превенције и смањења
ризика од елементарних и
других непогода

НАСТАВНИК

ЧАС

САЛА

Проф. др Зоран Јефтић
Disaster dipomacy

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Владимир Јаковљевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

УТОРАК
21.11.2017.

Методологија процене ризика
и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и
других непогода

доц. др Младен Милошевић

17:00 до 20:15

СРЕДА
22.11.2017.

Географко-информациони систем
и управљање ризиком

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15

ЧЕТВРТАК
23.11.2017.

Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација
Систем превенције и смањења
ризика од елементарних и
других непогода

Проф. др Желимир Кешетовић
Комуникација; Риск комуникација;

17:00 до 20:15

Проф. др Владимир Јаковљевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

доц. др Младен Милошевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Желимир Кешетовић
Кризно комуницирање

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

ПОНЕДЕЉАК
27.11.2017.

УТОРАК
28.11.2017.
СРЕДА
29.11.2017.
ЧЕТВРТАК
30.11.2017.

Методологија процене ризика
и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и
других непогода
Географко-информациони систем
и управљање ризиком
Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација

РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

ПОНЕДЕЉАК
4. 12.2017.

Систем превенције и смањења
ризика од елементарних и
других непогода

Проф. др Владимир Јаковљевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

УТОРАК
5.12.2017.

Методологија процене ризика
и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и
других непогода

доц. др Владимир М Цветковић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

СРЕДА
6.12.2017.

Географко-информациони систем
и управљање ризиком

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

ЧЕТВРТАК
7.12.2017.

Политика кризног менаџмента и
кризна комуникација

Проф. др Желимир Кешетовић
Мс Предраг Марић
Др Момчило Цебаловић
Кризно комуницирање у Србији

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР – ОБАВЕЗНА НАСТАВА

ДАТУМ
ПОНЕДЕЉАК
19.02.2018.

УТОРАК
20. 02.2018

ПРЕДМЕТ

Управљање системом обнове
и помоћи
Мониторинг, моделовање и
приказивање ризика
Руковођење активностима
заштите и спасавања у
условима елементарних
непогода

НАСТАВНИК

ЧАС

САЛА

Проф. др Ивица Ђорђевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Дејана ЈовановићПоповић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

доц. др Владимир М.Цветковић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА
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ДАТУМ

СРЕДА
21. 02.2018.

ЧЕТВРТАК
22. 02.2018

ПОНЕДЕЉАК
26. 02.2018

УТОРАК
27. 02.2018

СРЕДА
28. 02.2018

ЧЕТВРТАК
01.03.2018.

ПОНЕДЕЉАК
05. 03.2018

УТОРАК
06. 03.2018

СРЕДА
07. 03.2018.

ЧЕТВРТАК
08. 03.2018

ПОНЕДЕЉАК
12. 03.2018
УТОРАК
13. 03.2018.

ПРЕДМЕТ

Превенција ризика у области
заштите критичне
инфраструктуре
Информационе технологије и
управљање ванредним
ситуацијама
Мере заштите и спасавања од
елементарних непогода
Управљање ванредним
ситуацијама у локалној
самоуправи
Управљање системом обнове
и помоћи
Мониторинг, моделовање и
приказивање ризика
Руковођење активностима
заштите и спасавања у
условима елементарних
непогода
Превенција ризика у области
заштите критичне
инфраструктуре
Информационе технологије и
управљање ванредним
ситуацијама
Мере заштите и спасавања од
елементарних непогода
Управљање ванредним
ситуацијама у локалној
самоуправи
Управљање системом обнове
и помоћи
Мониторинг, моделовање и
приказивање ризика
Руковођење активностима
заштите и спасавања у
условима елементарних
непогода
Превенција ризика у области
заштите критичне
инфраструктуре
Информационе технологије и
управљање ванредним
ситуацијама
Мере заштите и спасавања од
елементарних непогода
Управљање ванредним
ситуацијама у локалној
самоуправи
Управљање системом обнове
и помоћи
Мониторинг, моделовање и
приказивање ризика

НАСТАВНИК

ЧАС

САЛА

Проф. др Милица Бошковић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Ана Ковачевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Јасмина Гачић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Мирослав Младеновић

РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Ивица Ђорђевић

17:00 до 20:15

Проф. др Дејана ЈовановићПоповић

17:00 до 20:15

Проф. др Зора Јефтић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Милица Бошковић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Ана Ковачевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Јасмина Гачић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Мирослав Младеновић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Слађана Бабић

17:00 до 20:15

Проф. др Дејана ЈовановићПоповић

17:00 до 20:15

доц. др Владимир М.Цветковић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

проф др Зоран Кековић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Ана Ковачевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Јасмина Гачић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Мирослав Младеновић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Борис Кордић

17:00 до 20:15

доц. др Дејан Радовић

17:00 до 20:15
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РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

РАЧУНАР
СКА
САЛА
РАЧУНАР
СКА
САЛА

ДАТУМ

СРЕДА
14. 03.2018.

ЧЕТВРТАК
15. 03.2018

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Руковођење активностима
заштите и спасавања у
условима елементарних
непогода
Превенција ризика у области
заштите критичне
инфраструктуре
Информационе технологије и
управљање ванредним
ситуацијама
Мере заштите и спасавања од
елементарних непогода
Управљање ванредним
ситуацијама у локалној
самоуправи

ЧАС

доц. др Владимир М.Цветковић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

проф др Зоран Кековић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Ана Ковачевић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Борис Кордић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

Проф. др Зоран Драгишић

17:00 до 20:15

РАЧУНАР
СКА
САЛА

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ДАН

ТЕРМИН

уторак

11 до 13

четвртак

11 до 13

уторак

8 до 10

четвртак

16 до 17

Проф. др Ивица Ђорђевић
Проф. Слађана Бабић

уторак
уторак

10 до 12
13 до 15

Проф. др Дејана
ЈовановићПоповић

уторак

11 до 13

четвртак

10-до 12

Проф. др Јасмина Гачић

уторак

11 до 13

Доц. др Владимир М Цветковић

уторак

11 до 13

Проф. др Ана Ковачевић

среда

11 до 13

Проф. др Мирослав Младеновић

среда

11 до 13

Систем превенције и смањења ризика
од елементарних и других непогода

Проф. др Владимир Јаковљевић

Методологија процене ризика и
израда планова заштите и
спасавања од елементарних и
других непогода

Проф. др Зоран Кековић

Политика кризног менаџмента и кризна
комуникација
Географко-информациони систем и
управљање ризиком

Управљање системом обнове и
помоћи
Мониторинг, моделовање и
приказивање ризика
Превенција ризика у области
заштите критичне инфраструктуре
Мере заштите и спасавања од
елементарних непогода
Руковођење активностима заштите
и спасавања у условима
елементарних непогода
Информационе технологије и
управљање ванредним ситуацијама
Управљање ванредним ситуацијама
у локалној самоуправи

САЛА

Проф. др Желимир Кешетовић
Доц. др Дејан Радовић

Проф. др Милица Бошковић
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ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
1. Циљеви студијског програма
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 примењеном методологијом истраживања појава и процеса
безбедности,
• практично усавршавање за примену адекватних приступа и метода у проучавању
конкретних безбедносних процеса и појава,
• оспособљавање за креирање и самостално извођење сложених научноистраживачких
пројеката,
• оспособљавање докторанда за успешно осмишљавање и реализацију различитих
облика педагошких и едукативних активности у областима студија безбедности.
2. Сврха студијског програма
Сврха покретања студијског програма докторских студија наука безбедности
огледа се, пре свега, у потреби да се обезбеди кадар за научноистраживачку делатност
у области наука безбедности и да се осигура наставнички кадар за извођење
високошколске наставе из области студија безбедности, као и у системима интерног и
неформалног образовања.
Студије безбедности представљају специфичну област друштвених наука у којој
се комплексно преплићу филозофија, социологија, право, економија, психологија,
менаџмент, андрагогија и друге друштвене и хуманистичке дисциплине. Стога се
специфично академско усавршавање у овој области намеће као неопходно да би се
одговорило, с једне стране, на захтеве убрзаног развоја наука безбедности у европској
академској заједници, а са друге стране, друштвеној пракси и потребама које пред
науке безбедности постављају све сложеније захтеве. Безбедносни изазови, претње и
угрожавања у данашње време попримају све комплексније облике, па је неопходно и
на теоријском и на практичном плану пратити нове, неочекиване облике ризика, како
би се на њих могло адекватно одговорити.
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).
3. Реализација наставе
Настава ће се реализовати према акредитованом Наставном плану и програму и
Плану реализације наставе на специјалистичким струковним студијама који усваја
Наставно научно веће.
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1.

2.

3.
4.
5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМДОКТОРСКИХ СТУДИЈА
– СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ –
Часови
активне
Статус
Остали
Ш
Назив предмета С
наставе
предмета
часови
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Студије
модерностиI
О
3
ФБ.ДС.1.1.О.С.М.
безбедносни
аспекти
Савремено
изучавање
безбедности са
I
О
3
ФБ.ДС.1.2.О.Т.Б.
теоријом
система
безбедности
Изборни модул
I
И
4
ФБ.ДС.1.3.И.М.Б.
–Безбедност
Студијски
истраживачки
I
И
/
10
ФБ.ДС.1.4.СИР.
рад
Изборни
II
И
4
ФБ.ДС.1.5.И.М.О.
модул- Одбрана
Изборни Модул
– Менаџмент
људских и
II
И
4
ФБ.ДС.1.6.И.М.Р.
социјалних
ресурса
Изборни модул
– Цивилна
заштита и
II
И
3
ФБ.ДС.1.7.И.М.З.
заштита
животне
средине
Студијски
истраживачки
II
И
/
8
ФБ.ДС.1.8.СИР.
рад
Укупно часова активне наставе на години студија = 600
II ГОДИНА
Специјални
III
О
5
ФБ.ДС.2.9.С.И.К.
изборни курс
Методологија
истраживања
III
О
4
ФБ.ДС.2.10.О.М.И.
појава
безбедности
Студијски
истраживачки
III
И
/
16
ФБ.ДС.2.11.СИР
рад
Израда и
одбрана
IV
И
/
15
ФБ.ДС.2.12.О.О.П.
пројекта
докторске теме
Укупно часова активне наставе на години студија = 600
III ГОДИНА
Студијски
истраживачки
рад и израда
V
O
20
ФБ.ДС.3.13.С.И.Р./1
докторске
дисертације
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ЕСПБ

5

4

8
13
8

8

8

6
60
6

6

24

24
60

30

Ш

14.

ФБ.ДС.3.14.С.И.Р./2

Назив предмета

С

Статус
предмета

Студијски
истраживачки
рад и израда
докторске
дисертације

VI

O

Часови
активне
наставе
П В ДОН

Остали
часови

20

ЕСПБ

30

Укупно ЕСПБ бодова

180

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Ш

Назив предмета

1

ФБ.ДС.1.3./1.И.М.Б.

2

ФБ.ДС.1.3./2.И.М.Б.

3

ФБ.ДС.1.5./1.И.М.О.

4

ФБ.ДС.1.5./2.И.М.О.

5

ФБ.ДС.1.6./1.И.М.Р

6

ФБ.ДС.1.6./2.И.М.Р.

7

ФБ.ДС.1.7./1.И.М.З.

8

ФБ.ДС.1.7./2.И.М.З.

Статус
предмета

Студије политике
безбедности и
безбедносне стратегије
Комуникацијски аспекти
безбедности
Савремени системи
колективне одбране
Геополитички аспекти
националне одбране
Организационо
понашање у безбедности
Управљање образовањем
у области безбедности
Управљање ризицима и
кризама у животној
средини
Развој, конфликти и
животна средина

Часови активне
наставе
П В
ДОН

ЕСПБ

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

И

4

8

РАСПОРЕД КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШК. 2017/18. ГОДИНЕ

ПРЕДМЕТ
Студије модерности – безбедносни
аспекти
Савремено изучавање безбедности са
теоријом система безбедности
Студије политике безбедности и
безбедносне стратегије

НАСТАВНИК

ДАН

ТЕРМИН

Проф. др Владимир Цветковић

среда

17.00

Проф. др Зоран Кековић
Проф. др Љубомир Стајић

уторак

17.00

Проф. др Зоран Кековић
Проф. др Љубомир Стајић

уторак

17.00

понедељак

16.30

Комуникацијски аспекти безбедности Проф. др Желимир Кешетовић
Методологија истраживања појава

Проф. др Слађана Ђурић
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среда

15 – 17

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШК. 2017/18. ГОДИНЕ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Савремени системи колективне
Одбране
Геополитички аспекти националне
Одбране
Управљање образовањем у области
Безбедности
Развој, конфликти и животна
Средина
Управљање ризицима и кризама у
животној средини
Организационо понашање у
Безбедности

ДАН

Доц. др Зоран Јефтић
Доц. др Вања Роквић
Проф. др Жарко Обрадовић
Проф. др Жељко Бралић
Доц. др Љубинка Катић
Проф. др Владимир Јаковљевић
Проф др Дејана Јовановић Поповић
Проф. др Ивица Радовић
Проф. др Слађана Бабић
Проф. др Борис Кордић
Доц. др Светлана Станаревић

ТЕРМИН

среда

11 - 14

понедељак

9 - 13

уторак

10 - 11

уторак

11 - 13

понедељак
уторак

13 - 15
13 - 15

четвртак

11
12 - 14

4. Наставници
Наставници ангажовани на реализацији докторских студија 2017/18.
Бр.
1.

Предмет

Наставник

Студије модерности-безбедносни аспекти

Проф. др Владимир Цветковић

2.

Савремено изучавање безбедности са
теоријом система безбедности

Проф. др Зоран Кековић
Проф. др Љубомир Стајић

3.

Методологија истраживања појава
Безбедности

Проф. др Слађана Ђурић

4.

Студије политике безбедности и
безбедносне стратегије

Проф. др Зоран Кековић
Проф. др Љубомир Стајић

5.

Комуникацијски аспекти безбедности

Проф. др Желимир Кешетовић

6.

Савремени системи колективне одбране

Доц. др Зоран Јефтић
Доц. др Вања Роквић

7.

Геополитички аспекти националне одбране

Проф. др Жарко Обрадовић

8.

Организационо понашање у безбедности

Проф. др Борис Кордић
Доц. др Светлана Станаревић

9.

Управљање образовањем у области
Безбедности

Проф. др Жељко Бралић
Доц. др Љубинка Катић

10.

Управљање ризицима и кризама у животној
Средини

11.

Развој, конфликти и животна средина

Проф. др Ивица Радовић
Проф. др Слађана Бабић
Проф. др Владимир Јаковљевић
Проф. др Ивица Радовић
Проф. др Дејана Јовановић Поповић

12.

Студијски истраживачки рад

Надлежни продекан

13.

Специјални изборни курс

Комисија ће бити накнадно формирана
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НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
На Факултету безбедности и јединицама у његовом саставу обављаће се научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређивања делатности
високог образовања, односно унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног
подмлатка, увођења студената у научно-истраживачки рад, као и стварања

материјалних услова за рад и развој факултета. Научно-истраживачки рад у који су
укључени наставници и сарадници Факултета оствариваће се кроз:
1. Реализацију пројеката из програма основних истраживања Министарства за
науку, просвету и технолошки развој Републике Србије;
2. Реализацију међународних пројеката
3.Преузимањем уговорних обавеза и ангажовањем на научно-истраживачким
пројектима, експертизама и слично;
4. Индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.
Истраживачи факултета ангажовани су на укупно 6 научно истраживачких пројеката
које финансира МНТР. Ради се о следећим пројектима
Р. бр.

1.

2

3.

4.

5.

6.

Назив пројекта
Безбедност и заштита организовања и
функционисања васпитно-образовног
система у Републици Србији (основна
начела,
принципи,
протоколи,
процедуре и средства)
Испитивање и верификација метода за
мултидисциплинарне
форензичке
анализе у функцији непролиферације
оружја за масовно уништење
Криминал у Србији: феноменологија,
ризици
и
могућност
социјалне
интервенције
Рентабилни избор нових технологија и
концепција одбране кроз друштвене
промене и стратешке оријентације
Србије у 21. веку
Конфликти и кризе - сарадња и развој у
Србији у региону у 19. и 20. веку
Молекуларно-генетичка
и
екофизиолошка истраживања у заштити
аутохтоних анималних и генетичких
ресурса, очувању добробити, здравља и
репродукције гајених животиња и
производњи безбедне хране

Врста пројекта

Број сарадника
ангажованих напројекту

домаћи
фундаментални

10

домаћи
фундаментални

1

домаћи
фундаментални

2

домаћи стратешки

5

домаћи
фундаментални

3

домаћи развојни

1

Наставници ће наставити рад на овим пројектима чији је завршетак предвиђен
за крај 2017 године.
Будући да је предвиђено расписивање конкурса за нови истраживачки циклус,
Факултет безбедности ће, по расписивању новог конкурса, конкурисати са пројектом
Реформа сектора безбедности у процесу придруживања ЕУ. Уколико пројекат буде
прихваћен истраживачи ће се на њему ангажовати у складу са планом реализације.
Такође један број наставника Факултета пријављен је на пројектима са којима ће
конкурисати друге НИО па ће се и они укључитиу реализацију истих уколико добију
подршку Министарства.
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Наставници Факултета безбедности ће се ангажовати и на следећим међународим
пројектима у другој половини 2017 и током целе 2018 године:
 HORIZONT 2020 – DAREnet Danube River region Resiliance Exchange Network (20172022)




ERASMUS - ImprESS -Improving Academic and Professional Education Capacity in
Serbia in the area of Safety & Security (2017-2020)
CA COST Action CA 15127 - RECODIS –Resilient communication services
protectingend-user applications from disaster-based failures (2015-2020)

Уколико се у току године распишу још неки пројекти Факултет ће се, у складу са
могућностима, пријављивати на конкурсе.
Наставиће се међународна сарадња Факултета безбедности са другим сродним
институцијама у иностранству на подручју организовања међународних конференција,
издавачке делатности, реализације научно-истраживачких пројеката и заједничких
наставних и других едукативних активности.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Факултет безбедности усваја годишње планове издавачке делатности.
Иницијативу за издавање уџбеника, приручника, практикума, монографија и других
издања покрећу катедре, а Комисија за издавачку делатност утврђује предлог
годишњег плана издавачке делатности, који усваја Наставно-научно веће. Средства за
издавачку делатност планирају се у одговарајућем износзу Финансијским планом и
Планом јавних набавки.
До краја 2017. године реализоваће се један број издања предвиђених издавачким
планом за 2017. годину, а планирано је да Наставно научно веће, пре краја 2017.
године, усвоји нови план издавачке делатности за 2018. годину.
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КАТЕДРЕ
1. Катедра студија цивилне заштите и заштите животне средине
-

Учешће у изради Стратегије развоја факултета безбедности.
Припрема и учешће у новом истраживачком циклусу.
Расматрање и предлагање измена студијских програма на основним академским и
последипломским студијама у складу са наредним акредитационим циклусом.
Покретрање поступка за промену назива катедре – Катедра студија за управљање
ванредним ситуацијама и еколошку безбедност.
Праћење и анализа реализације наставе на свим нивоима студија.
Покретање поступка за избор (реизбор) наставника у наставничка и сарадничка
звања.
Обезбеђење недостајућег наставног материјала (уџбеника, монографија,
практикума) кроз План издавачке делатности факултета.
Развој партнерских аранжмана са другим институцијама путем заједничких
пројеката, едукације и реализације стручне праксе студената.
Разматрање питања из надлежности наставно-научног и Изборног већа факултета.
Подршка и упућивање чланова катедре на стручна усавршавања у земљи и
иностранству.
Организовање научних и стручних конференција из области ванредних ситуација и
еколошке безбедности.
Праћење, анализа рада и остварених резултата Центра за ванредне ситуације и
еколошку безбедност.
Покретање поступка за набавку недостајуће информатичке опреме и других
потреба за чланове катедре.
Планирање, организовање и реализација стручне праксе за студенте треће и четврте
године студија.
Решавање питања са Управом за безбедност и здравље на раду, којим ће се
омогућити дипломираним студентима Факултета да полажу за лиценцу и раде на
пословима Безбедности и здравља на раду.

2. Катедра студија одбране
У наредној школској години чланови Катедре биће ангажовани на извођењу
наставе на свим нивоима школовања, учешћу у научноистраживачким пројектима и
домаћим и међународним научним скуповим. Уједно ће бити посвећени свом личном
професионалном усавршавању.
Чланови катедре планираји: Учешће на конференцији Маршал центра; Учешће
на конференцији о актуелним пролемима екологије и безбеднсоти у Горњолатајску;
Учешће на конференцији у Пекингу; Учешће на скуповима у оквиру реализације
пројекта Хорајзен, Еразмус и пројекта у оквиру Министартсва науке.
Наставиће се реализација академска сарадња са институцијама са којима
чланови Катедре имају већ постојећу сарадњу ( Маршал центар, ЕЦПД, ОЕБС, ВСБО;
Народна Скупштина, University Steinbeis, Berlin ). Активно учешће у раду Управног
одбора и уређивачких одбора часописа.
Катедра за ову школску годину планира набавку: Godiшнјак - SIPRI Yearbook
2016, STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE: Armed Forces
& Society – годишња претплата свих бројева: Годишњак - The Military Balance, by The
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International Institute of Strategic Studies (IISS). за 2017. The International Institute of
Strategic Studies (IISS): Survival: Global Politics and Strategy, The Adelphi series, Strategic
Survey: The Annual Review of World Affairs,- претплатана часописе.
Катедра планира набавку канцеларијског материјала, информатичке опреме
и радове на уређењу канцеларијског простора.
3. Катедра друштвено хуманистичких наука
Циљеви

Активности

Предлагање,
праћење и ревизија
наставних планова
и програма

Унапређење
наставног и
научног рада

-

-

-

-

Изградња
капацитета
усмерених на
унапређење
наставе и научноистраживачког
потенцијала

Припрема за наредни
акредитациони циклус (предлози
нових и измене постојећих
наставних планова студијских
програма на свим нивоима студија,
предлози нових и измена
постојећих програма наставних
предмета, предлози нових
наставних предмета, предлози
нових програма стручног
усавршавања, развој научног
подмлатка)

Писање уџбеника Политички систем за
истоимени предмет.
Почетак израде корпуса енглеског
језика за потребе наставе енглеског
језика на Факултету безбедности.
Израда корпуса би требало да траје око
две године и да по окончању доведе до
побољшања наставе енглеског језика
као страног стручног језика на
Факултету.
Писање приручника за наставу English
Grammar: A Workbook
Писање монографије Три огледа о
мигрантској кризи
Одбрана докторске дисертације Односи
Републике Турске и Сједињених
Америчких Држава током деценије
владавине Партије правде и развоја (од
2002. до 2012. године)





Иницирање предлога за
расписивање конкурса за
наставнике и сараднике Катедре
Развој партнерских аранжмана са
другим институцијама путем
заједничких пројеката, едукације,
итд.
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Носиоци

Сви чланови катедре

-

-

1.
2.

Проф др Мирослав
Младеновић и МА
Владимир Ајзенхамер
Јелена Бошњак,
Јелена Бошњак
МА Владимир
Ајзенхамер
МА Владимир
Ајзенхамер

Сви чланови катедре
Сви чланови катедре

Циљеви

Планирано
ангажовање на
пројектима
Планирана
сарадња са другим
високошколским
установама и
научним
институцијама у
земљи и
иностранству

Планирано учешће
на међународним
научним и
стручним
скуповима

Активности

Планирање учешћа у научном
пројекту који ће се финансирати из
средстава МПНТР

1.

Чланови катедре
ангажовани на
пројекту

\endash Наставак сарадње са
универзитетима у Москви, са Факултетом
политичких наука Универзитета у Београду,
као и са Високим студијама безбедности и
одбране МО (ВСБО)
\endash Наставак сарадње са Институтом за
међународну политику и привреду из
Београда

1.

Проф. др
Мирослав
Младеновић, МА
Владимир
Ајзенхамер

2.

МА Владимир
Ајзенхамер

1.

Проф. др
Мирослав
Младеновић, МА
Владимир
Проф. др
Мирослав
Младеновић
Проф. др
Мирослав
Младеновић
Проф. др Слађана
Ђурић









Учешће у
активностима
шире заједнице

Носиоци

1.
2.

Учешће на Форуму World Internet
Project-a у Паризу;
Учешће на конференцији о
социјалном компјутингу у Москви;
Учешће на конференцији о
актуелним проблемима екологије и
безбедности у Горноалтајску
Учешће на 8. међународној
конференцији Виктимолошког
друштва Србије
Предавања у Народној скупштини у
организацији ОЕБС И ВСБО
Ангажовање у раду Управног
одбора Института за европске
студије
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2.

3.

4.

1.
2.

Проф. др Мирослав
Младеновић
Проф. др Мирослав
Младеновић

4. Катедра стдија безбедности
ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

РОК И НОСИЛАЦ

Предлагање,
праћење и
ревизија
наставних
планова и
програма

Предлагање и дискусија попредлозима
чланова Катедре за ревизију НПП у
оквиру предстојеће акредитације ФБ

Стална активност
Катедре – шеф
Катедре

Унапређење
наставног и
научног рада

Прелагање измена и допуна НПП

Стална активност
Сви чланови

Изградња
капацитета
усмерених на
унапређење
наставе и
научноистраживачког
потенцијала

Учешће у настави на свим нивоима
студија
Менторства и учешће у комисијама за
одбрану мастер радова и докторских
дисертација

Стална активност
Сви чланови

ИНДИКАТОРИ
И ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Ревидирани
наставни планови
и програми свих
нивоа студија у
складу са
предлозима
Катедре

Извештај о
одржаној настави
Списак
одбрањених
радова чији су
ментори или
чланови комисије
за одбрану били
чланови Катедре

Реформа сектора безбедности
Републике Србије у процесу
придруживања Европској унији,
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја РС
Планирање и
реализација
пројеката

DAREnet Project (European
Commission): DAnube river region
Resilience Exchange Network

Учешће на
научним и
стручним
скуповима

Erasmus: Improving Academic and
Professional Education Capacity in
Serbia in the area of Safety & Security
(by means of strategic partnership with
the EU)/ ImprESS
Организовање округлог стола:
Примена (новог) Националног
стандарда: СРПС. А.Л2.003 Безбедност
и отпорност - Процена ризика

Учешће у
активностима
шире
заједнице

Учешће у промотивним активностима
поводом објављивања Националног
стандарда: СРПС. А.Л2.003 Безбедност
и отпорност - Процена ризика
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З. Кековић и остали
чланови

З. Кековић и остали
чланови по исказаном
интересовању

Списак
промотивних
скупова и других
активности,
флајери ...

5. Катедра студија криминалитета

ЦИЉЕВИ

АКТИВНОСТИ

1.

2.

Предлагање, праћење
и ревизија наставних
планова и програма
3.

РОК И НОСИЛАЦ

Припрема за
измену и
реакредитацију
наставног програма
специјалистичких
студија из
Форензике
Рад на измени и
допуни осталих
наставних планова
и програма
(нарочито
разматрање статуса
предмета на
основним
академским
студијама имајући
у виду да они чине
хомогену целину)
Припрема плана
новог наставног
предмета на
студијама II и III
трећег степена
(мастер и
докторским) под
називом Студије
криминалитета и
систем националне
безбедности

ИНДИКАТОРИ И
ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

1.

2.

Сви чланови Катедре

3.
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Усвојене
измене и
реакредитација
наставног
програма из
Форензике;
Утврђивање
броја и
структуре
студијских
програма на
свим нивоима
студија;
Уједначавање
статуса
предмета
(Виктимологија
и пенологија)
Израда и
усвајање плана
новог наставног
предмета на
студијама II и
III трећег
степена.

1.

2.

3.
Унапређење
наставног и научног
рада

4.

5.

1.
Изградња капацитета
усмерених
на
унапређење наставе и
научноистраживачког
потенцијала

2.

1.

Планирање
и
реализација пројеката

Учешће на научним и
стручним скуповима

Дискусије и
расправе о научном
напредовању
чланова Катедре.
Дискусије и
расправе о
критеријумима и
мерилима за
оцењивање
студената.
Наставни
материјали и
наставна средства.
Иницирање
расписивања
конкурса за избор у
наставна звања
чланова Катедре.
Иницирање
расписивања
конкурса за избор
сарадника у
настави за Катедру
студија
криминалитета
Организовање
научних и стручних
усавршавања
Развој партнерских
аранжмана са
другим
институцијама
путем заједничких
пројеката,
едукације, итд.

1.

2.
Сви чланови Катедре

3.

1.
1.
2.

Сви чланови
Катедре
Сви чланови
Катедре
2.

Информисање
чланова Катедре о
учешћу на текућим
и будућим
научноистраживачк
им пројектима који
се односе на уже
научне области
правне науке и
студије
безбедности.

Сви чланови Катедре

Стални годишњи
научни и стручни
скупови из
области
криминалитета

Сви чланови Катедре
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Одржане расправе и
радионице чији су
носиоци или
учесници чланови
Катедре .
Број и структура
wеб платформи које
третирају наведедну
проблематику
стандарда.
Избор сарадника у
настави за Катедру
студија
криминалитета.

Реализовани
семинари и
програми едукације,
комерцијални и
други пројекти;
научни и стручни
скупови
Број и структура
споразума о
сарадњи

Извештај о
постигнутим
резултатима на
пројекту

Научне и стручне
публикације.

1.

Учешће
активностима
заједнице

у
шире

2.

Ангажовање
чланова Катедре у
националним и
међународним
научним и
стручним
организацијама.
Учешће
представника
Катедре у изради
стратегија, законске
и подзаконске
регулативе из
области
криминалитета.

Сви чланови Катедре
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Усвојене измене и
допуне законске и
подзаконске регулативе.

Библиотека
1. Прикупљање библиотечке грађе – набавка књига, часописа и других публикација
које су потребне наставницима и сарадницима ФБ како за наставу, ако и за стручно
усавршавање; уџбеника, практикума, радних материјала и других приручника
потребним студентима основних и последипломских студија ФБ;
2. Обрада библиотечке грађе по правилима за узајамну каталогизацију публикација у
систему COBISS-SRBIJA, и то:
3. Обрада монографских публикација; серијских публикација; аналитичка обрада
чланака; обрада завршних радова (дипломски, специјалистички, мастер,
магистарски, докторски); обрада наставне грађе (радни материјали, скрипте...);
4. Обрада некњижне грађе (географске карте, атласи...); обрада електронских извора
(аудио касете, видео материјали, компакт дискови...);
5. Давање публикација корисницима на читање, како у оквиру библиотечке
читаонице, тако и за коришћење код куће; евиденција о књижној грађи води се
путем аутоматске позајмице, чиме се обезбеђује тренутни увид код кога се налази
одређена књига;
6. Вођење статистике о циркулацији књижне грађе, која обухвата: број књига датих
на читање; број враћених књига; број издатих приручника (речници, енциклопедије,
лексикони...); број раздужених приручника; број примерака дате и враћене наставне
грађе (радни материјали, дипломски, специјалистички, мастер, магистарски,
докторски радови...); број издатих и враћених домаћих часописа; број коришћених
страних часописа; број корисника Читаонице; број издатих потврда (за одбрану
завршних радова, испис са факултета...); број публикација које се износе ван
Библиотеке ФБ.
7. Надзор над радом библиотечке читаонице, који подразумева: откључавање и
закључавање читаонице у прописано време; проветравање просторије; укључење и
искључење осветљења и рачунара; вођење евиденције о броју корисника
читаонице; помоћ корисницима приликом коришћења Е-каталога Библиотеке ФБ;
организацију Припремне наставе, испита и других наставних садржаја у
читаоници, када за то постоји потреба;
8. Прављење распореда за сменски рад запослених у Библиотеци ФБ, као и суботњих
дежурстава;
9. Организовање активности запослених у Библиотеци ФБ, помоћ при њиховом раду,
као и надзор рада, те преглед урађених библиотечких записа;
10. Активности за време одржавања Сајма књига у Београду (22-29.10.2017.)
11. Активно учешће на Сајму образовања "Звонце 2017", што подразумева:
12. Израда пресека стања задужених публикација у месецу Марту 2018,
13. Анкета о библиотечком пословању, попуњава се и доставља Универзитетској
библиотеци "Светозар Марковић" (Април 2018) 13. Давање обавештења телефоном
о књигама из библиотечког фонда:
14. Уређење и ажурирање података на сајту ФБ, и то у делу који се односи на
Библиотеку, што обухвата: број публикација по врстама; радно време Библиотеке и
Читаонице; број телефона и е-поште Библиотеке; списак набављених књига од
1998. године до данас(по годинама); списак одбрањених докторских дисертација;
списак одбрањених магистарских радова; списак домаћих и страних часописа које
набавља Библиотека; списак одбрањених специјалистичких радова; списак
одбрањених мастер радова;
15. Међубиблиотечка позајмица, која подразумева размену књига са библиотекама
широм Србије, са роком задржавања од 15 дана;
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16. Обрада и похрањивање завршних радова студената у електронском облику
(дипломски, специјалистички, мастер и докторски радови) у Дигитални
репозиторијум "Phaidra";
17. Припрема за објављивање нових наслова Факултета безбедности, што обухвата:
додељивање ИСБН бројева; попуњавање захтева за ЦИП; штампање насловне
стране; штампање импресума; нарезивање диска; одношење материјала за ЦИП у
Народну библиотеку Србије; прослеђивање ЦИП-а ауторима.

Стручне службе
1. Студентска служба
Студентска служба је организациона јединица и по својој организационој
структури је уређена тако да задовољава потребе које проистичу из основне делатности
Факултета.
У складу са тим у оквиру Службе се обављају следећи послови:
1.
рад са студентима основних студија,
2.
рад са студентима на 2. и 3. степену студија,
3.
планирање и организација наставе,
4.
планирање испита по испитним роковима,
5.
студентски стандард, статистика и аналитика,
6.
организација пријемних испита на свим нивоима студија,
7.
вођење евиденције (студентски досијеи, припрема диплома,
евидентирање дипломираних и исписаних, ажурирање и чување потребне
документације...).
Рад са студентима основних студија и другим заинтересованим странкама
обављаће се свакодневно, осим нерадних дана у термину од 10,00 до 13,00 часова. У
случају потребе послови са странкама се обављају и ван предвиђеног термина.
Студенти 2. и 3. степена студија имају могућност комуникације са референтом у
току целог радног времена референта сваког радног дана, што је могуће услед мањег
броја студената на том нивоу студија.
Планирање и организација наставе спроводи се континуирано у складу са
потребама, просторним и људским ресурсима. Распореди наставе за семестар ће се
оглашавати на сајту и огласним таблама факултета 30 дана пре почетка наставе у
семестру. Настава у 1,2, 3. и 4. години основних студија се организује и реализује по
Наставном плану из 2014. године. На другом и трећем степену студија организација
настава ће се спровести у складу са „новим“ Наставним планом из 2014. године. Настава
на основним студијама Факултета, сходно Закону о Универзитету и Статуту Факултета,
спроводи се у току школске године која почиње 02. октобра 2017. године, а изводи се у
оквиру два наставна периода и то: зимског од 02.10.2017. до 12.01.2018. године и летњег
семестра од 19. фебруара до 31. маја 2018. године.
Послови у вези анализе наставе обављаће се у складу са потребама и захтевима
током школске године.
Наставне активности подразумевају предавања, вежбе, консултације,
колоквијуме, семинарске радове и испите за сваки предмет по напред наведеним
наставним плановима. Настава се организује за све уписане студенте према посебним
распоредима наставе за све године и по групама у току школске године.
Организација испитних рокова је предвиђена за све месеце, осим за јул и првих
20 дана августа због колективног одмора. Оквирни распореди испита се оглашавају
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најкасније 10 дана, а појединачни распореди најкасније 5 дана пре почетка испитног
рока.
Упис студената на основне и студије 2. и 3. степена ће се спроводити у складу са
упутствима и динамиком које предложи надлежно министарство и Београдски
универзитет. Уписне радње(пријава кандидата, пријем докумената, израда пријемног
испита, оглашавање ранг листи и упис) у првом уписном року оквирно ће се обавити у
термину 25.6.-15.7.2018.године. Имајући у виду претходна искуства и чињеницу да
Факултет безбедности у првом року попуни сва акредитована места на основним
студијама други уписни рок неће бити организован. Уколико буде било потребе други
уписни рок се организује у складу са Упутством Београдског универзитета.
Упис на други и трећи степен студија се спроводи у складу са динамиком коју
усвоји Сенат Београдског универзитета. Узимајући у обзир претходна искуства,
пријава и упис кандидата за други и трећи степен студија се предвиђа за октобар и
новембар 2018. године(сва три уписна рока ако буду организована).
Активности из домена студентског стандарда и статистике (рангирање
студената за упис наредне године, пролазност студената по роковима, успешност
студирања, рангирање студената за кредите и домове...) предвиђено је за период
септембар-новембар 2017. и 2018. године.
Припреме записника, уверења и других докумената за одбрану: дипломских,
специјалистичких, мастер, магистарских и докторских радова спроводиће се
континуирано током целе школске године у складу са потребама.
Упис и овера семестра спровешће се у периоду: септембар-октобар 2017.
године, јануар-фебруар, мај и септембар 2018.године.
Издавање диплома дипломираним студентима спроводиће се континуирано у
складу са израдом и пристизањем диплома са Универзитета.
Расписивање конкурса за упис студената у школској 2018/2019. години за
основне студије предвиђено је најкасније у мају 2018.године. Расписивање конкурса за
упис на други и трећи степен студија обавиће се у септембру и октобру. Сви конкурси
ће бити расписивани у складу са упутствима и динамиком Београдског универзитета.
Текући послови вођења електронске и друге евиденције спроводиће се
континуирано током целе школске године.

РБ

1.
2.
3.
4.
5.

ПОСЛОВИ

Организација и спровођење
испитних рокова по
семестрима
Упис студената по
годинама студија
Организација наставе по
семестрима за основне и
студије 2. и 3. степена
Упис студената на
специјалистичке, мастер и
докторске студије
Студентски стандард и
статистика

ВРЕМЕ

септембар 2017
септембар 2018.
септембар – октобар
2017.
септембар - октобар
2017.
јануар - фебруар 2018.
октобар - новембар
2018.
септембар - новембар
2017.
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ЗАДУЖЕНИ

- студентска служба
- студентска служба
- студентска служба,
- продекан
- студентска служба,
- комисија за
постдипломске студије
- студентска служба

РБ

6.

7.

ПОСЛОВИ

Одбране дипломских
радова, специјалистичких,
мастер радова,
магистарских теза и
докторских дисертација
Послови у вези анализе
наставе

ВРЕМЕ

ЗАДУЖЕНИ

током године

- студентска служба,
- комисије

током године

- студентска служба
- продекани

септембар – октобар
2017. јануар-фебруар
2018.
мај 2018.
септембар 2018.

- студентска служба

8.

Послови у вези овере и
уписа семестра

9.

Промоција дипломираних
студената

током године

10.

Расписивање и спровођење
конкурса за упис студената
у школској 2018/19. години

мај - јун 2018.
август – септембар
2018.

11.

Текући послови

током године

- студентска служба
- ректор
- декан
- декан
- продекани
- комисија
- студентска служба
- студентска служба

2. Служба рачуноводства
-

-

организација послова целокупног финансијског и материјалног пословања,
благовремено и уредно извршавање финансијских обавеза факултета,
реализација исплата везаних девизно пословање у оквиру редовних активности,
евиденција и плаћање свих улазних рачуна факултета,
евиденција и наплата свих излазних рачуна факултета,
реализација наплата за међународне пројекте H2020 I Erasmus-plus
реализација свих исплата везаних за националне научне пројекте и међународне
пројекте,
праћење евиденције наменског трошења средстава и састављање финансијских
извештаја везаних за поменуте пројекте,
припрема предлога Плана јавних набавки и набавки на које се закон не примењује,
припрема предлога Финансијског плана, као и праћење његове реализације у току
године,
припрема, састављање и достављање периодичних извештаја о извршењу буџета
надлежном директном кориснику буџетских средстава (Министарству просвете,
науке и технолошког развоја),
припрема и састављање Пореског биланса и Пореске пријаве за порез на добит, а на
основу Закона о порезу на добит,
евидентирање свих промена насталих у току године, као и усклађивање евиденција
и стања главне књиге са дневником и помоћних књига са главном књигом,
књиговодствено евидентирање имовине и обавеза: нефинансијске имовине (у
сталним средствима и залихама), финансијске имовине и обавеза у складу са
Правилником који прописује Класификациони оквир и контни план за буџетски
систем,
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-

-

-

-

-

-

припрема евиденција које су неопходне за спровођење пописа у току или на крају
године према Правилнику о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза
и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем,
припрема, састављање и достављање Завршног рачуна факултета,
израда статистичких извештаја - комплетан годишњи извештај државних
непрофитних институција (КГИ-03) и годишњи извештај о инвестицијама у
основна средства (ИНВ-01)
правовремено обавештавање руководства факултета о евентуалним проблемима
везаним за извођење финансијског пословања, као и реализацију Финансијског
плана,
редовно праћење прописа из области финансијског пословања и њихова
правовремена примена.
израда општих аката из области финансија и рачуноводства складу са прописима
који ће се примењивати у 2018.години.
израда и достављање финансијских извештаја Министарству просвете, науке и
технолошког развоја у апликацији ФИНВО које се односе на утрошене буџетске и
сопствене приходе у 2016 и планиране у 2018.години.
израда и достављање финансијских извештаја по захтеву Универзитета у Београду.
учешће у реализацији инвестиционог пројекта за набавку добара(опреме) у оквиру
програма расподеле инвестиционих средстава МПНТР за 2019.годину (обрада и
достава неопходне документације).
учешће у реализацији инвестиционог пројекта за набавку (извођење радова) у
оквиру програма расподеле инвестиционих средстава МПНТР за 2019.годину
(обрада и достава неопходне документације).

3. Послови развоја информационо комуникационе технологије
До краја маја 2018. године планира се комплетирање т.ј. занављање постојеће
информатичке опреме, сходно финансијском плану односно плану јавних набавки за
2018. годину и то:

Замена старих PC радних станица, како за наставно тако и за не
наставно особље као и комплетна замена активне мрежне опреме (набавка два
управљива switch-a те набавка резервног дуал WAN порт broadband рутера).

Замена десет рачунара у читаоници библиотеке.

За потребе предавања у амфитеатрима (135 и 235) на Војној
академији набавка два нова лаптоп рачунара и два нова пројектора те два нова
динамичка микрофона.

За потребе деканата и административних служби набавка три
мултифункцијска А4 ласерска штампача/скенера као и четири ласерска А4
дуплеx штамапача за средњи обим штампе.

Видео пројектори по салама за предавања на локацији зграде
факултета

Фотокопир апарат за потребе рада Скриптарнице
У делу ФИС-а (факултетски информациони систем - студентска служба) и
ФИМЕС-а (финансијско пословање + кадровска слузба) до краја текуће године се
очекује имплементирање свих преосталих модула и потпуна интеграција система, тако
да би од следеће године пословање требало да буде вођено овим новим програмским
пакетима.
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У прва три месеца наредне године требало би да се имплементира и тестира
систем за електронско полагање тестова и аутоматско оцењивање. Планиране
активности заснивају се на издвајању једне PC радне станице у функцији локалног wеb
сервера и конфигурисање и тестирање open source Moodle платформе за електронско
учење. Систем ће се тестирати на једном предмету (Социологија уз активно учешће
асистента Марка Ракића) након чега очекујемо да ће моћи да се презентира и осталим
предавачима.
Даљи планови рада се односе на уобичајену припрему за упис студената у
наредну школску годину као и потом припрему амфитеатара на Војној академији
крајем августа месеца и припреме сала за предавања на факултету за почетак
предавања у новој школској години. Рок за завршетак ових активности прегледа,
чишћења те занављања антивирусног SW на предавачким рачунарима (рачунари за
катедрама) је до краја месеца септембра.
Планирано "обнављање" сајта Фактета безбедности обзиром да није завршено у
овој години треба поново планирати за наредну годину.
Сервис информационих ТВ панела који до сада још није имплементиран,
требало би да се оконча у наредној години до почетка наредне школске године.
По реализацији планираних активности приступило би се изради новог плана
набавки за наредну календарску годину, а у децембру нас чека и редовно уговарање
куповине електричне енергије т.ј. обнова уговора за наредну годину.
Осим наведених планираних активности овде нису наведена редовна сервисна
одржавања као и текућа, те не планирана одржавања у циљу несметаног
функционисања и рада служби Факултета безбедности.
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