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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВО И БЕЗБЕДНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификација предмета МАС 

 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Методологија научног истраживања 

Наставник/наставници: Проф. др Миљојко Базић 

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ:10 

Услов: завршене основне академске студије 

Циљ предмета 

Стицање нових и проширивање постојећих знања о логици научног сазнања, различитим теоријско-

методолошким приступима у научном истраживању, као и стицање практичних знања у доласку до 

валидних података и писању академских и стручних радова. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за коришћење истраживачких алата о начинима спровођења научних 

истраживања и коришћењу резултата научних истраживања. 

Садржај предмета 

1. Појам и предмет методологије; извори методолошког сазнања; логичке основе методологије;  

2. Појам и класификација научних метода: основне методе научног сазнања и истраживања у друштвеним 

наукама (аналитичке и синтетичке методе); 

3. Општенаучне методе у друштвеним наукама (хипотетичко-дедуктивна метода, метода моделовања, 

статистичка метода, компаративна метода); 

4. Правила и процедуре академског писања: писање стручног и прегледног рада; писање реферата за научни 
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скуп; писање апстракта научног рада; писање приказа књиге, израда рада за научни скуп; писање научне 

критике и рецензије научних радова; усмено излагање рада на научном скупу и изрази захвалности, са 

посебним освртом на: садржај ових публикација, њихову форму и облик, изглед странице текста, слова, 

упућивање на литературу, сачињавање списака литературе, израду напомена, илустрација, индекса и 

прилога, као и на вредновање и оцењивање појединих врста публикација; 

5. Практична вежба писања есеја, приказа књиге, научног рада, апстракта и рецензије рада; 

6. Концептулизација завршног (мастер) рада: избор теме и израда идејне скице завршног рада;  

7. Iзрада научне замисли завршног (мастер) рада: формулација проблема, одређивање предмета и циљеви 

завршног рада,  

8. Iзрада научне замисли завршног (мастер) рада: утврђивање хипотеза, индикатора истраживања, начина 

истраживања, научне и друштвена оправданост истраживања и планова истраживања;  

9. Организација и реализација истраживања: планирање истраживања, прикупљање података; методе 

прикупљања података: Испитивање (интервју, анкета и тест); Посматрање; Експеримент,  

10. Метод Анализа (садржаја) докумената и метода студије случаја; 

11. Сређивање, обрада, оцена и анализа података; контрола, шифровање, разврставање, укрштање, 

табелирање и исказивање података; 

12. Израда извештаја о завршном раду и резултатима истраживања у завршном раду; 

13. Практична вежба израде научне замисли завршног мастер рада; 

14. Практична вежба израде научне замисли завршног мастер рада; 

15. Практична вежба израде научне замисли завршног мастер рада; 

 

Литература  

Милош Бешић, Методологија друштвених наука, Академска књига, Београд, 2019. Допунска 

1. Бранковић Србобран, Методологија научних истраживања, Мегатренд универзитет, 2008. 

2. Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић, Основи методологије политичких наука, Службени 

гласник Републике Србије, 2006 (одабрани делови уџбеника). 

3. Радомир Лукић, Методологија права, Правни факултет, Београд, 1987. 

4. Фајгељ Стане, Методе истраживања понашања, Центар за примењену психологију, 2006. 

5. Богдан Шешић, Основи методологије друштвених наука, Београд, 1988. 

6. Неђо Даниловић, Метод анализе садржаја докумената са инструментима, Задужбина Андрејевић, 2015. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  
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практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Велики правни системи 

Наставник/наставници: Доц. др Сандра Пајић Шавија 

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ:10 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање знања о тумачењу и примени правних правила у области упоредних правних система, развијање 

креативних способности, као и овладавање методима, поступцима и процесима истраживања упоредно-

правних принципа и института. Овладавање специфичним правним вештинама потребним за остваривање 

правне државе и владавине права, саобразно правцима развоја великих правних система као научне 

дисциплине 

Исход предмета  

Развијене способности и вештине за самостално решавање практичних и теоријских проблема у области 

упоредних правних система и за разумевање и коришћење најсавременијих знања из области упоредног 

права; критичко размишљање, креативно делуовање и професионалну комуникацију у саопштавању 

научно-истраживачких резултата 

Садржај предмета 

1. Појам, методи и класификација великих правних система 

2. Појам, историјски постанак и извори права романско-германско-словенске породице права 

3. Политичко и правосудно законодавство Француске 

4. Политичко и правосудно законодавство Аустрије 

5. Политичко и правосудно законодавство Немачке 

6. Политичко законодавство Енглеске 

7. Словенско-руско право 

8. Управни систем Русије 

9. Политичко и правосудно законодавство Швајцарске 

10. Политичко законодавство Сједињених Америчких Држава 

11. Правосудно законодавство Енглеске 
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12. Правосудно законодавство Сједињених Америчких Држава 

13. Исламско право: религиозно законодавство 

14. Политичко законодавство исламских држава 

15. Рубни (ивични) правни системи: кинеско, јапанско и хиндуистичко право 

Литература  

1. Петровић, М. Прица, М. Увод у велике правне и управне системе, Правни факултет Универзитета у 

Нишу, 2015. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Тумачење права 

Наставник/наставници: Доц. др Томажич Лука Мартин  

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ:10 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те стицање способности и академских 

вештина у области правне херменеутике и развијање креативних способности и овладавање специфичним 

правним вештинама потребним за будући развој мастера правно-теоријских наука. 

Исход предмета  

Овладавање проблемима примене права путем приме разноврсним метода тумачења права, почев од језичког, 
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преко логичких облика тумачења права, све до историјског, циљног, системастког тумачења права 

Садржај предмета 

Обухвата следеће: Настанак и развој Херменеутике. Појам, предмет, развој и задаци Опште Херменеутике. 

Појам Правне Херменеутике. Типологија Правне Херменеутике. Језичко тумачење. Субјективно и објективно 

тумачење. Слободно и везано тумачење. Статичко и еволуционистичко тумачење. Логичко тумачење. 

Историјско тумачење. Систематско тумачење. Циљно тумачење. 

Литература  

1.Увод у право, Горан Дајевић, Радмила Васић, Миодраг Јовановић, Универзитет у Београду, Правни факултет, 

2018. 

2. Драган Митровић, Теорија државе и права, Досије, Београд, 2010.  

3. Гордана Вукадиновић, Драган Митровић, Марко Трајковић, Увод у право, Досије, Београд, 2012.  

4. Емилио Бети, Херменеутика као општа метода друштвених наука, Књижевна заједница Новог Сада,1988.  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

Поена 

 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм: Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Менаџмент савремених корпорација 

Наставник/наставници: Драган Б. Ђурановић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов: нема 
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Циљ предмета јесте упознавање студената са начином деловања са деловањем менаџмента у савременим 

корпорацијама, као и упознавање са њиховим управљачким структурама и процесима. Студенти ће имати 

прилику упознати се са структуром корпорација, карактеристикама менаџмента и надзорних одбора. Циљ је 

посебно усмерен на упознавање студената са основним принципима доброг корпоративног управљања за 

опстанак и раст корпорација, али и за земље по питању привлачења страних инвестиција. Указује се такође, 

на савремене алате неопходне развоју и опстанку корпорација у савременим тржишним условима 

Исход предмета јесте овладавање знањем неопходним за укључивање у активности које су уско повезане са 

менаџментом. Без разумевања принципа управљања не могу се очекивати успешне управљачке методе, нити 

рад надзорних и ревизорских тела С обзиром на то да пословање савремених корпорација увек на врху своје 

хијерархијске структуре има профиле економске и правне струке, познавање овог предмета представља 

поуздане инструменте управљања неопходне за стицање успешне пословне каријере студената. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Општа оцена примене корпоративног управљања 

1. Појам корпорације/приврденог друштва 

2. Појам корпоративног менаџмента и Пословна етика 

.3. Различити приступни аспекти изучавању корпоративног менаџмента 

4. Унапређење института корпоративног менаџмента 

5. Структура менаџмента 

6.  ОЕЦД-ови принципи корпоративног управљања 

7.  Врсте менаџмента у корпорацији 

8. Власнички присту.  Критике власничког присупа 

9. Стакехолдерски приступ. Критике стакехолдеског приступа 

10. Менахизми корпоративног управљања: Интерни и Екстерни 

11. Системи корпоративног управљања: Отворени (англоамерички) и  Затворени (континентални) 

12. Корпоративно управљање у земљама у транзицији 

13. Корпоративно управљање у функцији унапређења стабилног пословног амбијента 

14. Корпоративно управљање у виртуелним друштвима 

15. Савремене дигиталне технологије у функцији унапређења положаја корпорација. 

Литература  

Милан П. Галогажа, Савремени менаџмент, Милан Галогажа, Сремска Каменица, 2019. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
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Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

Поена 

 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Радно и службеничко право 

Наставник/наставници: Проф. др Саша Перишић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студената с основним садржајем и основним начелима Радног и Службеничког права, како у 

теоријском и нормативно-правном смислу, тако и у упоредном и емпиријском погледу. То подразумева 

познавање природе и суштине радних и службеничких односа, односа између Радног и Службеничког 

права, на једној страни, као и односа између  Службеничког и Управног права, на другој страни. 

Исход предмета  

Разумевање природе радног и службеничког односа, начина њиховог успостављања и начина њиховог 

функционисања. Стицање потребних знања и вештина везаним за индивидуалне и колективне радне 

спорове и начине њиховог решавања, како у поступку интерне заштите права и интереса запослених, 

односно државних и других службеника, тако и у арбитражном и судском поступку.  

Садржај предмета 

1.   Појам, предмет, методи и значај Радног и Службеничког. 

2.   Извори Радног и Службеничког права. 

3.   Појам, битни елементи, режими и субјекти радног и службеничког односа. 

4.   Права, обавезе и одговорности из радног и службеничког односа. 

5.   Заснивање радног и службеничког односа. 

6.   Индивидуални радни и службенички однос. 

7.   Распоређивање запослених и државних службеника. 

8.   Оцењивање и напредовање запослених и државних службеника. 

9.   Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених и државних  
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      службеника. 

10. Одговорност субјеката радног и службеничког односа. 

11. Престанак радног и службеничког односа. 

12. Остваривање и заштита појединачних права из радног и службеничког односа. 

13. Колективно Радно и Службеничко право. 

14. Колективни радни и службенички спорови и њихово решавање. 

15. Надзор над применом прописа о радним и службеничким односима. 

Литература  

1. Бранко Лубарда, Увод у радно право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2018. 

2. Игор Вукоњански, Службеничко право, Београд : Мегатренд универзитет, 2019.   

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Правo и безбедност  МАС 

Назив предмета: Кривично право (материјално и процесно ) 

Наставник/наставници: др Јелена Костић- виши научни сарадник, проф. др Војислав Јовић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање и знања о кривичним делима, кривичном поступку и кривичним анкцијама и продубљено 

проучавање елемената бића кривичног дела, кривичних санкција и анализа појединих кривичних дела. 

Исход предмета  

Развој способности за научни и аналитички приступ кривичноправној пракси и кривичном поступку у свим 
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његовим фазама и кривичним анкцијама. 

Садржај предмета 

1. Кривично право – општи део, појам и теоријско објашњење,  

2. Основна начела кривичног права  

3. Временско и просторно важење кривичног права  

4. Кривично дело појам и елементи кривичног дела објект и субјект кривичног дела, радња кривичног дела, 

предвиђшеност у закону, противправност кривичног дела,  

5. Кривица – појам, облици, основ искључења, облици и начин остваривања кривичног дела, припремање и 

покушај кривичног дела, време и место извршења кривичног дела, деоба кривичних дела, остваривање 

више кривичнихб дела од стране једног лица, саучесништво,  

6. Кривичне санкције, појам и врста кривичних санкција, казна, мере упозорења, мере безбедности, 

одузимање имовинске користи прибављене кривичним делом,  

7. Кривична дела из кривичног законика Републике Србије, кривична дела против живота и тела, кривична 

дела против слободе и права грађанина, кривична дела против части и угледа, кривична дела против 

полне слободе, кривична дела против брака и породице  

8. Кривична дела против интелектуалне својине, кривична дела против имовине, кривична дела против 

привреде, кривична дела против уставног уређења и безбедности, кривична дела против јавног реда и 

мира, кривична дела против службене дужности, кривична дела против човечности и других добара 

заштићених међународним правом,  

9. Појам и развој кривичног процесног права; Фазе кривичног поступка  

10. Субјекти кривичног поступка,мере за обезбеђење субјеката у кривичном поступку  

11. Претходни кривични поступак, Истрага и истражне радње, Оптужница и оптужни предлог  

12. Главни претрес-појам и ток   

13. Пресуда- врсте и њихова садржина,поступак према малолетницима, правни лекови- појам  

14. Редовни правни лекови,  

15. Ванредни правни лекови 

Литература  

1. Зоран Стојановић: Кривично право – општи део, Правни факултет Универзитета у Београду, 2020. 

   

2. Наташа Делић, Кривично право – посебни део, Правни факултет Универзитета у Београду, 2021. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 
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колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Грађанско право (материјално и процесно ) 

Наставник/наставници: Доц. др Николова Марковић Александра 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање теоријских знања неопходних за разумевање специфичних правних феномена и правних 

институција  у области грађанског материјалног и процесног права и  њиховог међусобног односа; 

упознавање савременог развоја грађанскоправне научне дисциплине, развијање академских способности и 

вештина у процесу истраживања грађанскоправних феномена, развој креативних способности у тумачењу и 

примени грађанскоправних правних правила, овладавање специфичним истраживачким вештинама. 

Исход предмета  

Очекује се  да студент буде оспособљен да: 1) критички и аналитички  упоређује теоријске ставове и да 

сагледа практични аспект, значај и импликације теоријских ставова, 2) схвати стуктуру, процес настанка, 

циљеве и тенденције у развоју института у домену позитивног права, 3) компетентно и аргументовано 

дискутује, истражује и презентује резултате сопственог истраживачког рада, 4) стечена знања примени у 

пракси 

Садржај предмета 

1. Правни извори грађанског права 

2. Начела стварног права 

3. Начела облигационог права 

4. Начела наследног права 

5. Начела породичног права 

6. Нове гране грађанског права. Медијско право. Право потрошача. Еколошко право. Медицинско право 

7. Нови уговори облигационог права 

8. Заштита права личности 

9. Права детета 

10. Карактеристике грађанскоправног метода. Промене у методу регулисања. 

11. Грађанскоправна санкција 

12. Раздвајање грађанског материјалног и процесног права и однос грађанског материјалног и процесног 
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права 

13. Инструментални карактер грађанског процесног права 

14. Методи правне заштите грађанских права 

15. Заштита колективних грађанских субјективних права и интереса 

Литература  

1.Александар Јакшић „Грађанско процесно право“, Правни факултет Универзитета у Београду, 2019.  

2. Душан  Николић, Увод у систем грађанског права, XVизмењено  идопуњено  издање, Центар за издавачку 

делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад, 2019. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Ауторско право и право индустријске својине  

Наставник/наставници: проф. др Весна Балтазаревић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

Унапређен увид у основне појмове и институте ауторског права и права индустријске својине, њихов историјски 

развој, економски и политички значај њихове заштите, најбитније области, међународно-правну заштиту, као и 

у улогу интелектуалне својине као покетача привредног развоја. 

Исход предмета  

Полазници треба да усвоје основне механизме правне заштите ауторских и сродних права и права индустријске 
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својине, као и њихове тржишне валоризације, те њихово место у систему правних наука и значај за систем јавне 

управе. 

Садржај предмета 

1. Појам интелектуалне својине – правни, економски, технички и уметнички аспекти  

2. Историјат правне заштите интелектуалне својине 

3. Економски и политички значај правне заштите интелектуалне својине 

4. Основне гране права интелектуалне својине 

5. Међународно-правна заштита интелектуалне својине 

6. Место правне заштите интелектуалне својине у систему државне управе – постојећи модели и стање у 

Републици Србији 

7. Ауторско право и сродна права 1 

8. Ауторско право и сродна права 2 

9. Жиговно право 1 

10. Жиговно право 2 

11. Патентно право 1 

12. Патентно право 2 

13. Право географских ознака порекла и друге гране права интелектуалне својине 

14. Међународне организације за правну заштиту интелектуалне својине 

15. Интелектуална својина као покетач привредног развоја 

Литература  

1. Балтезаревић Весна & Балтезаревић Радослав (2015): Интелектуални искорак, Београд: Алма Матер Еуропаеа. 

2. Весна Бесаровић, Интелектуална својина, индустријска својина и ауторако право, Београд: Правни факултет, 

2011.  

3. Марковић  М.  Слободан,  Поповић  В.  Душан, Право  интелектуалне  својине,  Правни факултет 

Универзитета у Београду,Београд 2020.   

4.. Слободан Марковић, Патентно право, Номос, Београд, 1997. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

Поена 

 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    
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Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Савремено међународно право 

Наставник/наставници: Доц. др Љиљана Мудринић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов: завршене основне академске студије 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање нових и проширивање постојећих знања о различитим теоријским поставкама, 

концептуализацији и развоју правног уређења међународних односа и основним начинима научног 

сазнања међунродног јавног права, а нарочито са  очекиваним правцима његовог развоја у 21. веку.   

Исход предмета  

Разумевање теоријско-методолошких основа функционисања појмова, установа и института међународног 

права и њиховог развоја и разумевање најважнијих савремених проблема у теорији и пракси, у овој 

области. 

Садржај предмета 

1. Настанак и прве норме и институти међународног права (дипломатија, међународни уговори, азил, 

екстрадиција) 

2. Настанак и прве норме и институти међународног парава (арбитража и други начини мирног 

решавања спорова, правила ратовања, положај странаца, остали институти). Даљи развој (Средњи век. 

Нови век) 

3. Међународно право у  20. веку и првим годинама 21. века: Период између два светска рата 

4. Савремено међународно право (Уједињене нације, међународне организације, извори међународног 

права) 

5. Савремено међународно право (међународно судство, људска права, кривична одговорност) 

6. Савремено међународно право (разоружање, регионално међународно право). Фактори развоја и 

криза савременог међународног права 

7. Међународно право 21. века: Очекивања од 21. века (превазилажење кризе) 

8. Међународно законодавство (извори међународног права), извршна власт, међународно судство 

9. Међународни суд правде, други међународни судови, међународно кривично судство 

10. Глобализација, нови изазови суверености држава, улога међународних организација 

11. Нови субјекти међународног права, регионална сарадња и интеграција, униформно право 
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12. Разоружање и контрола наоружања, људска права 

13. Међународни тероризам, транснационални организовани криминал 

14. Хуманитарно право, хуманитарна интервенција, превентивна самоодбрана, контрола раста 

становништва, заштита природе 

15. Међународно право као право: Основне карактеристике постојећег међународног права. Општа 

оцена перспектива, Питање назива. 

Литература  

1. Борис Кривокапић, Међународно право: корени, развој, перспективе,  Мегатренд, Београд 2006.   

2. Мирослав Стевановић, Увод у савремено међународно јавно право, Мегатренд, Београд, 2019. 

3. Alexander Orakhelashvili, Akehurst's Modern Introduction to International Law (8th ed.), Routledge, 2018. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Право Европске уније 

Наставник/наставници: Доц. др Мудринић Љиљана 

Статус предмета:изборни 
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Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање нових и продубљивање постојећих знања о различитим теоријским поставкама, 

концептуализацији и развоју правне регионализације, укључујући у областима која спадају у домен 

искључиве надлежности држава, у оквиру Европске уније, као и о појмовима релевантним за процес 

европских интеграција и значај и импликације овог процеса на правни систем Р Србије. 

Исход предмета  

Од студенат се очекује да разумеју механизме правног и институционалног функионисања Европске уније 

и њеног правног поретка, као и битне појмове и правно-економска дејства европских интеграција, посебно 

када је у питању процес преговарања о чланству у Европској унији. 

Садржај предмета 

1. Историјат европских институција - од Европске економске заједнице (ЕЕЗ) до Лисабонског 

споразума 

2. Реформе оснивачких аката и институција ЕЕЗ/ЕЗ и стварање Европске уније 

3. Правна и политичка природа европских институција 

4. Интеринституционални односи однос у ЕУ (Савет и Европски савет, Европска комисија и Европски 

парламент 

5. Лисабонски споразум и тренутна институционална структура ЕУ  

6. Европска комисија – састав, надлежности и начин одлучивања 

7.  Савет и Европски савет –  састав, надлежности и начин одлучивања  

8.  Европски парламент  

9. Суд правде ЕУ 

10. Извори права ЕУ и његова примена у државама чланицама 

11.  Примена права ЕУ у државама чланицама 

12.  Мећународни правни и политички значај европских интеграција 

13. Значај европских интеграција за Републику Србију 

14. Процес усклађивања националног законодавства са правом ЕУ  

15. Трговински споразум Србије и ЕУ и друге могућности економске сарадње пре чланства у ЕУ 

Литература  

1. Мирослав Стевановић, Основи права ЕУ и европске интеграције, Београд: Мегатренд, 2019. 

2. Радован Вукадиовић, Увод у институције и право Европске уније, Краујевац, 2012. 

3. The Oxford Handbook of European Union Law, Anthony Arnull, Damian Chalmers (eds.), Oxford University 

Press, 2015. (стр. 3-327) 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 
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Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Завршни рад 

 

Студијски програм: Право и безбедност МАС 

Изборно подручје (модул): право, безбедност 

Врста и ниво студија: МАС (прва година други семестар) 

Назив предмета: Стручна пракса 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:3  

Циљ предмета 

Стручна пракса обавља се циљу оспособљавања студената за практично обављање правничких послова, кроз 

симултано повезивање стечених теоријских знања са потребама праксе, проверу и усавршавање практично 

примењивих знања. 

Студент добија прилику да посматра како се одвија делатност послодавца код кога обавља праксу и да 

сагледа могућности примене стечених знања у пракси кроз обављање одређених послова. Крајњи циљ 

предмета јесте обезбедити помоћ студентима да кроз стручну праксу изграде и ојачају властито 

самопоуздање кроз употребу знања и вештина стечених током студија, да добију прилику за истраживање 

према потребама праксе и да саобразно тим захтевима усаврше своје компетенције како би били успешнији 

на тржишту рада. Стручна пракса треба да допринисе успешној изради завршног рада у који ће студент 

моћи да имплементира истраживање на основу практичног искуства. 

Исход предмета  

Знање, вештине и компетенције 
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Очекује се да ће савладавањем курса кроз планиране активности студенти моћи да: примене теоријска знања 

стечена из општих и стручних предмета студија у практичном раду на конкретним задацима, усаврше знања 

и вештине потребне за извршавање радних задатака код различитих послодаваца, препознају посебне 

потребе послодавца код кога обављају стручну праксу, науче да примењују посебне процедуре везане за 

обављање одређеног правничког посла, упоређују и вреднују личне компетенције са компетенцијама које 

послодавац тражи од запосленог. Поред тога што представља припрему за рад студента тако што доприноси 

развијању вештина решавања проблема и прихватања вредности везаних за одговорност за резултате рада, 

стручна пракса олакшава доношење одлука о будућој каријери и омогућава повезивање са стручњацима из 

области права, уз (евентуално) добијање препоруке за заснивање радног односа. 

Садржај предмета 

 Стручна пракса је посебна наставна активност која се одвија у организацији у којој се организује стручна 

пракса. Стручну праксу студент обавља како би извршио задатак (студија случаја) или истражио тему 

који му је одредио ментор стручне праксе који му је одређен међу наставницима и сарадницима 

Факултета. Стручну праксу студент обавља на основу упута који издаје координатор судске праксе. 

Процес стручне праксе састоји се из пет фаза:  

1 – увођење студента– практиканта у стручну праксу упознавањем са организацијом и фукционисањем 

установе/ канцеларије у којој се пракса обавља; 

II – упознавање са начином рада, захтевима радног места, додељивање и извршавање радних задатака 

према плану стручне праксе, на дневном нивоу (уз вођење дневника стручне праксе); 

III – обрада података, анализа добијених резултата у складу са опредељеном темом/ задатком стручне 

праксе (праћено теоријским и стручним објашњењима, документовано приложеним урађеним актима, 

документима, табеларно организованим подацима и на други начин);  

IV –израда извештаја (истраживачког рада, студије случаја) са стручне праксе и добијање потврде о 

обављеној пракси;  

V – одбрана извештаја са стручне праксе. Процес обуке у организацији у којој се пракса обавља надгледа 

руководилац стручне праксе, док задатак/тему праксе одређује ментор праксе, који је задужен и да 

оцењује квалитет извршене праксе на основу дневника праксе и извештаја. 

Број часова стручне праксе: укупно 90.  

Од укупног броја часова у току 80 часова обављају се радне активности, док је 10 часова намењено писању 

извештаја и одбрани извештаја.  

Радне активности организују се по правилу крајем летњег семестра у складу са општим актима 

Факултета. Трају 10 дана (уз осмочасовно радно време). 

Литература  

1. Литература по препоруци руководиоца стручне праксе 

Методе извођења наставе 

Студент обавља практичан рад у одговарајућој организацији, надгледан и усмераван од руководиоца праксе 

који му је додељен тој организацији. У току практичног рада руководилац праксе упућује студента, 

усмерава његове активности и оцењује њихов квалитет. Студент је у обавези да редовно обавља праксу, да 
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води по данима дневник стручне праксе у коме уноси запажања о дневним активностима које је предузимао 

и да на крају праксе сачини извештај - самостални истраживачки рад који пише на одобрену тему (стручни 

рад у форми семинарског рада) или у коме решава постављени задатак (студија случаја у форми 

припремљене PowerPoint презентације).Извештај стручне праксе студент брани пред ментором. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 
 

писмени испит  

практична настава  усмени испт 
 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм: Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Предмет завршни рад 

Наставник/наставници: Сви наставници. 

Наставник изабраног предмета је ментор завршног рада студента. Ментор је активан учесник у свим фазама 

израде завршног рада. 

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ:6 

Услов:  

Циљ предмета Циљ предмета јесте да студент овлада знањима, одно. вештинама истраживања у области 

друштвених науке, која имају за циљ да студент на адекватна методолошки начин усвојена знања стави у 

функцију израде завршног мастер рада. Циљ предмета јесте да се студент упозна са релевантним методама 

истраживања у области друштвених наука, тежишно правних наука, те да таква знања буду стављена у 

функцију израде завршног рада. То је истраживачко-практични рад студента у коме се он упознаје са 

решавањем практичних проблема и методологијом практичних истраживања у некој од области студијског 

програма. 

Исход предмета: 

Очекује се да савладавањем програма предмета студент може да:  

 идентификује релевантне изворе података који могу бити од користи приликом истраживања која су 

функцији израде завршног мастер рада;  

 идентификује разлитиче врсте метода истраживања у области друштевених наука;  
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 обави истраживање које ће бити у функцији израде завршног мастер рада. 

Садржај предмета 

Зависно од изабране теме мастер рада. 

Литература  

Зависно од изабране теме мастер рада. 

Број часова активне наставе  Теоријска настава: Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Консултације са изабраним наставником. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 
 

писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 
 

Успешно спроведено 

истраживање  
51-100 

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Анализе безбедносних појава 

Наставник/наставници: Проф. др Стевановић Мирослав 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

У оквиру овог предмета циљ је подељен на три сегмента: стизање знања о појмовима анализи, појавама, 

процесимаа и догађајимаа у области безбедности; методика препознавања и документовања појава, процеса и 

догађаја у аналитичким базама података; и стицање знања из области техника анализе и примена савремених 

инструмената за аналитичке студије безбедности.     

Исход предмета  

Оспособљеност за анализу безбедносних појава, процеса и догађаја, као и за спровођење њихове анализе и 

израду обавештајних, контраобавештајних и безбедносних студија као производ анализе.  

Садржај предмета  
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1. Спознаја суштине појма догађај из безбедносног аспекта;  

2. Одређење појма безбедносни процес у аналитичком смислу;  

3. Појам, спознаја и одређење појма безбедносна појава;  

4. Безконтакта безбедносна анализа процеса, догађаја и појава у окружењу;  

5. Контактно-документациона анализа појава, процеса и догађаја из аспекта безбедности;  

6. Елементи процеса анализе безбедносних појава;  

7. Обавештајна анализа процеса из миљеа угрожавања;  

8. Анализа безбедносних аспеката рањивости мете;  

9. Анализа токова добара на незаконитом тржишту;  

10. Анализа безбедносних појава из аспекта прања новца;  

11. Анализа и израда типолошко и географског  профила појаве из окружења;  

12. Фазе документовања при изради анализе појава, процеса и догађаја из окружења;  

13. Безбедносно аналитико дело, појама и типологија;  

14. Изградња и структура аналитичке студије из области анализе појава, процеса и догађаја;  

15. Заштита безбедноне анализе и предаје аналитичке студије-безбедносног аналитичког дела. 

Литература  

1. Јовић Војислав, Манојловић Драган, Ћемаловић Урош, Право безбедности, Беосинг, Боград, 2019 

2.Изазови националне безбедности данас : проблем препознавања специфичних претњи и разлика за основне 

вредности држава у постиндустријском свету, Мирослав Стевановић, Драган Ђурђевић, Београд  : Академија 

за националну безбедност : Службени гласник, 2019. 

3.Itelligence operations: Conception and structure, Vojno delo, broj 4, 2011. 

4.Аналитика у безбедности, Даниловић-Милосављевић, Службени гласник, Београд, 2010. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

Поена 

 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 
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Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Еколошка безбедност 

Наставник/наставници: Доц. др Благојевић Вељко 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о схватањима и тумачењима концепта еколошке безбедности и њених основних принципа; као 

и вредностима и иновативним истраживањима појединих појава, догађаја и мера заштите у овој области. 

Такође, развијање научноистраживачког приступа у изучавању, евалуацији и практичној примени заштите 

општих и посебних еколошких вредности у контексту еколошке политике.    

Исход предмета  

Усвајање теоријских и практичних вештина за уочавање, препознавање и тумачење савремених еколошких 

претњи и адекватно реаговање на појаве које могу да представљају потенцијалну еколошку претњу. 

Овладавање теоријским, научноистраживачким способностима тумачења и примене националних и 

међународних стандарда у спровођењу еколошке политике; као и уочавања и реаговања на појаве и догађаје 

који представљају потенцијалне еколошке ризике. 

Садржај предмета 

1)  концепт и трендови еколошке безбедности;  

2) еколошки проблеми у контексту савремених изазова безбедности;  

3) еколошки деликти и њихов утицај на еколошку безбедност;  

4) глобално загревање као претња еколошкој безбедности;  

5) утицај еколошких избеглица и еколошких миграција на еколошку безбедност; 

 6) безбедност хране и еколошка безбедност;  

7) безбедност воде и еколошка безбедност; 

8) енергетска безбедност у контексту еколошке безбедности;  

9) одрживи развој као концепт еколошке безбедности;  

10) емисија гасова са ефектима стаклене баште и њихов утицај на еколошку безбедност;  

11) еколошка безбедност постмодерног друштва;  

12) субјекти заштите еколошке безбеднсоти;  

13) геопросторне детерминанте еколошке безбедности;  

14) систем заштите животне средине;  

15) међународни правни стандарди у области еколошке безбедности. 

 

Литература  

1. Стеван Лилић, Мирјана Дреновак-Ивановић, Еколошко право, Правни факултет Универзитета у Београду, 

2014. 

2. Дејана Димитријевић, Трендови еколошке безбедности у XXI веку, Факултет безбедности, Београд, 2010. 



22 
 

3. Александра Љуштина, Еколошка безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012. 

4. Мирољуб Милинчић, Еколошка безбедност посмодерног друштва у контексту еволуције и коеволуције 

екосфере, Географски факултет, Београд, 2009. 

5. Водич кроз ЕУ политике-животна средина, Европски поктер Србија, Београд, 2010. 

6. Закон о заштити животне средине 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  

Поена 

 

активност у току предавања 5-10 писмени испит 30-70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Криминологија 

Наставник/наставници: Проф. др Драган Манојловић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Методолошки аспект - стицање знања о кључним методама у криминологији ради оспособљавања за 

криминолошку анализу, стицање криминолошких топичких и аргументационих знања за формулисање и 

развој криминолошког размишљања везано за аналитичку, форензичку садржину дисципине.  

Догматски аспект - продубљење знања за усвајање модела криминолошког научног и практичног  рада; 

припрема за уочавање битних елемената криминолошке науке и криминолошко - теоријско и пракстичко 

расуђивање и делање у савременим условима.. 

Исход предмета  
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Развијање способности студената да препознају етиологију и феноменологију појава из криминалног миљеа 

и да идентификују оне које имају својство криминалних понашања које је или ће имати исход у 

криминалној радњи. 

Садржај предмета 

1. Предмет (криминалитет, делинквенција и девијантна понашања) и појам криминологије. 

2. Криминолошке методе (увод, основне, посебне и помоћне методе); 3; Посебности криминологије као 

науке. 

3. Криминологија и правне науке: кривично право – материјално и процесно, криминалистика, 

криминална политика, пенологија. Криминологија и др. науке – социологија, психологија и психопатологија. 

4. Историјски развој криминологије: претече, почеци обликовања научне криминологије, правци даљег 

развоја – биолошка, психолошка, психопатолошка, социолошка и комбинована оријентација. 

5. Дескрипција неких категорија кажњивих дела и починилаца: деликти насиља (убиства, тешке 

телесне повреде, силовање, разбојништва), имовински деликти, саобраћајна делинквенција, насиље у 

породици, жене делинквенти, рецидивисти 

6. Принципи криминалне феноменологије: увод, прикупљање података, значај статистике, „тамна 

бројка“ криминалитета, , критеријуми класификације. 

7. Суштинска обележја савремене криминологије и правци даљега развоја. 

8. Значај научне перспективе за проучавање злочина. 

9. Криминални феномен, криминогенеза, виктимогенеза, виктимитет, девијантна генеза. 

10. Профилисање (појам, место порекло, познате светске теорије у литератури, методи и др.  

11. Типолошко, бесконтактно, контактно-документационо профилисање у криминологији. 

12. Типолошко, бесконтактно, контактно-документационо профилисање у криминологији. 

13. Психолошко профилисање (појам, методика извођења, етички принципи и др...) 

14. Жртве, појам, типови, истраживање…. 

15. Аналитичка делатност у криминологији… 

Литература  

1.Игњатовић Ђ, Криминологија, Службени гласник РС., Београд, 2019.    

2.Tim Newburn ,Criminology, New York, 2007. 

3.Криминологија, Весна Николић Ристановић, Слободанка Констатиновић Вили, Издавачко-графичко 

предузеће „Прометеј“, 2018.    

4.Larry L. Siegel, Criminology, New York, 2005.    

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  
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практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Политика сузбијања криминалитета 

Наставник/наставници: Доц. др Миловановић Анатолиј 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање знања о теоријским одређењима сузбијања криминалитета, као и конкретним  мерама које се на 

том плану предузимају у међународној заједници и националним законодавствима у  савременом свету. 

Исход предмета  

Разумевање теоријско-методолошких проблема у сузбијању криминалитета, национално, регионално и 

глобално, као и захтева које изискују активности које се предузимају у сузбијању ове појаве, а посебно 

легислативне мере. 

Садржај предмета 

1. Организовани криминал – дефиниција и теоријско објашњење 

2. Међународно правна дефиниција појма  криминалитета у унутрашњем  и међународном праву. 

3. Појам, значај и карактеристике организованог криминала и његов домашај у међународном  и 

унутрашњем  праву (одређење овог појма у законима и међународним  уговорима). 

4. Искуства појединих земаља  у борби са организованим криминалом 

5. Транснационални организовани криминал 

6. Инкриминисање злочиначког удружења (законодавни  модели; одговорност за организоване међународне 

злочине и сл.) 

7. Имплементација међународних конвенција у национална законодавства у циљу сузбијања 

криминалитета.  

8. Глобализација и организовани криминал, са посебним освртом  на земље Западног балкана..  

9. Организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала 

10. Тужилаштво за органиозовани криминал 

11. служба за сузбијање организованоиг криминала 

12. Заштита сведока прописаних  у неким изворима међународног права 

13. Међународно правна основа за примену специјалних истражних техника 
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14. Одузимање имовинске користи стечене извршењем  кривичних дела организованог криминала 

15. Нормативне претпоставке за одузимање имовине стечене извршењем  кривичних дела организованог 

криминала у Србији 

Литература  

1. Манојловић Драган,Ђорђић Дејана,"Организована криминална група и организовани криминал-

појам и методе откривања", БеоСинг, Београд, 2019.    

2. Манојловић Драган,Ђорђић Дејана, Организовани криминал: криминолошки и криминалистички 

аспекти", Универзитет "Џон Незбит", Београд, 2017.    

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Савремене криминалистичке теорије 

Наставник/наставници: Проф. др Драган Манојловић, Доц. др Лутовац Светислав 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Методолошки аспект- упознавање са теоријском мисли о криминалистичким процедурама везано за 

откривање, прикупљање и обезбеђење доказа; Догматски аспект- савладавање    терминологије 

криминалистичких процедура и операција и усвајање модела  научног и практичног  рада; Развојни аспект- 

припрема студената за уочавање битних елемената процедуре у криминалистичкој истрази који доприносе 

ефективности у обезбеђењу доказа; Персонални аспект- припрема за  теоријско и практично расуђивање и 

делатност у препознавању, разумевању и откривању доказа; Номотехнички аспект- припрема за 
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спровођење криминалистичких операција,  документовање доказа, писање извештаја и др. у оквиру 

наставног предмета. 

Исход предмета  

Разумевање појава у криминалном миљеу, и у том оквиру: препознавања разлика између 

криминалистичких радњи доказивог значаја и доказа; уочавање разлика између сазнања и податка; 

препознавања метода криминалне делатности; уочавања разлика између оперативних сазнања и доказа; 

препознавања разлика између тужилачке директиве за извођење криминалистичких операција и 

инструкције оперативних делатности; као и способност да спроведу криминалистичке операције у свим 

њеним сегментима уз усвајање знања о односу: кибернетике, комуникације и информације у 

криминалистичкој процедури и обезбеђују доказе за тужилачку истрагу. 

Садржај предмета 

1) развој теоријске мисли у литератури и стручној пракси о криминалистичким процедурама и 

криминалистичком истражном процесу;  

2) савремене криминалистичке теорије о криминалистичком истаживању;  

3) појам криминалистичке истраге;  

4) појам криминалистичке операције;  

5)  криминалистичка тајна операција (нивои, аспскти и садржај);  

6)  тужилачка директива и криминалистичка процедура у англосаксонском правном ситему (појам, садржај 

и значај-доказни капацитет);  

7)  инструкција о криминалистичким процедурама-континентални правни систем (појам, садржај-доказни 

капацитет);  

8) криминалистичка истрага-процес (ante delictum-post delictum);  

9)  предиктивна криминалистичка истрага;  

10)  лонгитудинална криминалистичка операција;  

11)  криминалистички процес (ланац) откривања, прикупљања и обезбеђења доказа;  

12)  документовање у криминалистичкој истрази;  

13)  примена основних криминалистичких-кривичнопроцесних института у криминалистичким истрагама 

(Criminal Investigation Process)-откривање и обезбеђење доказа;  

14)  криминалистичка истрага одбране (појам, права, становишта у  светској теорији и стучној пракси, 

методи и значај);  

15) однос између радњи доказивог значаја и криминалистичких истрага у претходном поступку са 

тужилачком истрагом.   

Литература  

1. Манојловић: Криминалистичка оператива, Беосинг, Београд, 2010. 

2. Манојловић, Д.: Криминалистичка аналитика, Службени гласник, Београд, 2008. 

3. Peter W. Greenwood, Joan Petersilia, Criminal Investigation Process, Rand Corp., Santa Monica, 2005; 

4. Safer: Criminalistics, An Introduction to Forensic Science, Prentice_Hall, New Jersey, 1987 

5. Lee: "Crime Scene Handbuook", Academic Press, San Diego, Califoniia, 2001.   

6.Алексић Живојин, Шкулић Милан, Криминалистика, Правни факултет Универзитета у Београду,  2016.
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније 

Наставник/наставници: Доц. др Мудринић Љиљана 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

Стицање нових и продубљивање постојећих знања о основним начинима научног сазнања и истраживања 

заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ, различитим теоријским поставкама, концептуализацији и 

развоју правног уређења регионализације области која спада у домен искључиве надлежности држава, 

посебно са приоритетним правацима Уније у овим областима, резултатима и проблемима који се 

испољавају у њиховом утврђивању и остваривању. 

Исход предмета  

Савладавањем програма предмета студенти треба да познају и разумеју основне институте и начин 

функционисања ЗСБП и да буду у стању да их користе у анализи савремених политичких проблема 

везаних за ЕУ и њену улогу у међународним односима, те да развију способност да анализирају, критички 

промишљају и вреднују различита тумачења и теорије о ЗСБП. 

Садржај предмета 

1. Појам, настанак и развој ЗСБП; 

2. Циљеви заједничке спољне и безбедносне политике Европске уније;  
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3. Значај одредби о ЗСБП у Уговору из Мастрихта;  

4. Однос ЕУ према југословенској кризи;  

5. Реформа институција ЕУ од Амстердама до Нице;  

6. Реформа институција ЕУ од Нице до Уговора из Лисабона;  

7. Развој безбедносне и одбрамбене политике ЕУ;  

8. Безбедносна политика ЕУ у области војне активности, наоружања, обавештајних активности, научних 

истраживања;  

9. Органи ЕУ у области Европске безбедносне и одбрамбене политике; 

10. Мисије Европске безбедносне и одбрамбене политике спроведене на Западном Балкану; 

11. Улога специјалних представника ЕУ у региону Западног Балкана, 

12. Однос ЕУ према кризама и сукобима у региону, Европи и свету;  

13. Однос ЕУ и САД – односи савезништва и/или супарништва;  

14. Регионална политика ЕУ и политика суседства;  

15. Европска унија у 21. миленијуму 

Литература  

1. М. Јањевић, Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ, Службени гласник, Београд, 2007. 

2. Ј. Теокаревић, Б. Милинковић, Д. Лопандић, Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ, 

Дипломатска академија МСП, Београд, 2011. 

3. S. Blockmans, P. Koutrakos, Research Handbook on the EU’s Common Foreign and Security Policy, Edward 

Elgar, 2018. 

4. М. Стевановић, Увод у право ЕУ и европске интеграције, Београд:Мегатренд, 2019.  

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

теоријска настава, семинарски радови, анализа правних и стратешких аката ЕУ 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

Студијски програм : Право и безбедност МАС 

Назив предмета: Савремени системи безбедности 
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Наставник/наставници: проф. др Ратко Љубојевић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:5 

Услов:  

Циљ предмета 

Општи циљ предмета јесте проширивање знања студената о основним теоријама и појмовима у области 

безбедности; врстама, носиоцима и облицима угрожавања и угрожености; савременом улогом, функцијама 

и делатностима система безбедности; улогом државе у остваривању безбедности; облицима вршења 

функција система безбедности, местом, улогом и структуром националних и међународних система 

безбедности и искуствима других земаља у организацији и функционисању савремених система 

безбедности.  

Исход предмета  

Оспособљеност студената да схвате место и улогу савремених система безбедности у идентификовању, 

превентивном деловању и ефикасном реаговању на ризике и претње безбедности и да самостално 

анализирају безбедносне појаве, процесе и догађаје, да се из мноштва извора издвоје суштинска обележја 

савремених система безбедности у оквиру функционално-структуралних елемената савремених 

демократских држава и да идентификована обележја примене на модел система безбедности у Републици 

Србији. 

Садржај предмета 

1. Појам безбедности и савремених система безбедности,  

2. Врсте, носиоци и облици угрожавања и угрожености;  

3. Улога, функције и делатности савремених система безбедности;  

4. Улога савремених држава у остваривању безбедности;  

5. Облици вршења функција савремених система безбедности;  

6. Савремени системи националне безбедности (подсистем одбране)  

7. Савремени системи националне безбедности (подсистем полиције) 

8. Савремени системи националне безбедности (подсистем обавештајно безбедносних служби) 

9. Савремени системи националн безбедности (подсистем граничне безбедности – гранична полиција и 

царинска служба) 

10. Савремени системи националне безбедности (подсистеми цивилних служби сигурности) 

11. Савремени системи међународне безбедности – Уједињене нације 

12. Савремени системи међународне безбедности – ОЕБС 

13. Савремени системи међународне безбедности – Систем безбедности ЕУ 

14. Савремени системи међународне безбедности – Североатлански савез (НАТО) 

15. искуства других земаља у организацији и функционисању система безбедности и заштите. 

Литература  

1. Неђо Даниловић, Миодраг Гордић, Савремени системи безбедности, Мегатренд, Београд, 2014. 

2. Предраг Симић, Наука о безбедности, Службени лист СРЈ, Београд, 2002. 

5. Парламентарни надзор безбедносног сектора: начела, механизми и пракса, (2003), Женевски центар за 
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контролу оружаних снага и Интерпарламентарна унија, Београд. 

6. Ричард Коен, Мајкл Михалка, (2005), Сарадња у безбедности: Нови хоризонти за међународни поредак, 

Европски центар за студије безбедности Џорџ К. Маршал, Гarmisch–Patenkirchen. 

7. Ханс Борн и Јан Лин, Правни стандарди и најбољи начини надзора обавештајне службе, Женевски 

центар за демократски надзор обавештајних служби, Осло, 2005. 

8. Јовић Војислав, Манојловић Драган, Ћемаловић Урош, Право безбедности, Беосинг, Боград, 2019. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава:30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

предавања и вежбе,  семинарски радови, 

консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5-10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30-70 

колоквијум-и 30-70 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


