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КЊИГА ПРЕДМЕТА

Правни факултет у Новом Саду

Нови Сад
2014.
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Безбедност и људска права

Ознака предмета: 5315
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање знања о повезаности политике безбедности и остваривања људских права будући да је свака повреда људског права
истовремено и угрожавање људске безбедности. Људска права су средство спречавања друштвених конфликата, али и нужни
елемент правне државе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљеност студената за разумевање односа безбедности и људских права, превасходно њихове међузависности, које
омогућава сагледавање извора, облика и последица угрожавања безбедности у циљу заштите људских права.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
I ОПШТИ ДЕО – Појам и облици безбедности; Облици и врсте угрожавања безбедности; Службе безбедности; Начела
остваривања људских права; Ограничења људских права; Људска права у ванредном стању; Људска права у оружаним
сукобима; Механизми заштите људских права (међународни и унутрашњи); Санкције за повреде људских права; Контрола
служби безбедности.
II ПОСЕБНИ ДЕО – Заштита физичког интегритета личности; Заштита правног, душевног и моралног интегритета личности;
Заштита друштвеног, политичког и економског интегритета личности; Колективна права и права треће генерације; Права
посебних категорија људи.
Практична настава:
Продубљивање и провера усвојеног знања кроз студије случаја, позитивноправна решења, као и анализа судске праксе и
јуриспруденције Европског суда за људска права.
4. Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, консултативна настава, дискусије, дебате, студије случаја, упозавање са јуриспруденцијом судова са
посебним акцентом на Европски суд за људска права.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Д. Симовић, Д. Аврамовић,
Р. Зекавица
Д. Симовић, Р. Зекавица

Назив

Издавач

Година

Људска права

Београд

2013

Полиција и људска права

Београд

2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Економска безбедност

Ознака предмета: 5309
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности за препознавање облика угрожавања економске безбедности
земље, затим за планирање, организовање и спровођење мера заштите економске безбедности на националном нивоу.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход обухвата разумевање основних појмова, узрока и последица као и манифестних облика угрожавања економске
безбедности државе у складу са међународним стандардима.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1) Појам економске безбедности; 2) Екстерни ризици пословања; 3) Интерни ризици пословања; 4) Извори пословних
информација; 5) Начела економске безбедности; 6) Управљање ризицима пословног партнерства кроз превентивни систем
провере; 7) Безбедносни менаџмент – процес управљања реалним ризицима економске безбедности; 8) Заштита пословних
информација; 9) Проблеми остваривања економске безбедности у Републици Србији; 10) Служба економске безбедности у
функцији корпоративне заштите; 1) Организација и задаци службе економске безбедности; 12) Сарадња менаџера и других
извршилаца комерцијалних процеса са службом економске безбедности.
4. Методе извођења наставе:
У реализацији предмета садржаје треба посматрати из угла интереса државе и великих економских система и корпорација. На
предавањима тежиште треба ставити на циклус економског угрожавања, субјекте његовог спровођења и нарочито мере заштите.
Посебно тежиште ставити на улогу и значај система безбедности у спречавању и сузбијању угрожавања економске безбедности.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Стојановић, М., Павловић,
Д.
Стајић, Љ., Мандић, Г.

Назив

Издавач

Година

Економска безбедност пословања

Београд

2014

Систем заштите имовине и пословања

Центар за издавачку
делатност – Правни факултет
у Новом Саду

2008
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Заштита тајних података

Ознака предмета: 5307
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности за планирање, организовање и спровођење мера заштите
тајних података. Такође, циљ је да препознају и благовремено реагују на све могуће угрожавајуће појаве везане за тајне податке.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Обухвата разумевање основних појмова, последица као и манифестних облика заштите тајних података, уважавајући
релевантна домаћа и страна теоријска и практична знања, као и релевантне домаће и међународне стандарде и правну
регулативу.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1. Појам тајне и тајног податка; 2. Одређивање тајних података (Ознаке и степени тајности, Начин и поступак означавања
тајности података, односно докумената, Временско ограничење тајности података); 3. Приступ тајним подацима (Сертификат,
односно дозвола за приступ тајним подацима, Безбедносна провера); 4. Мере заштите тајних података; 5. Контрола и надзор над
применом прописа који регулишу област заштите тајних података; 6. Савет за националну безбедности Републике Србији; 7.
Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.
4. Методе извођења наставе:
У реализацији предмета садржаје треба посматрати из угла руководиоца (лица у органима јавне власти) који су овлашћени за
одређивање тајности података. На предавањима тежиште треба ставити на сам процес руковођења, као и на поступак
одређивања тајности података, евиденције о тајним подацима, издавање Сертификата, односно дозвола за приступ тајним
подацима. Посебан акценат теба ставити на поступак вођења безбедносних провера, мере за заштиту тајних података и
поштовање правила безбедносне културе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив
Основи система безбедности – са основама
истраживања безбедносних појава

1.

Стајић, Љ.

2.

-

Закон о тајности података

3.

-

Систем заштите тајних података

Издавач
Правни факултет у Новом
Саду, Нови Сад
Службени гласник РС, број
104/2009
Мисија ОЕБС у Србији и
Канцеларија Савета за
националну безбедност и
заштиту тајних података,
Београд

Година
2015
2009

2012
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Контрола служби безбедности

Ознака предмета: 5318
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности за контролу служби безбедности било да се она јавља као
цивилна контрола или као унутрашња контрола као функција органа руковођења.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход предмета обухвата стицање основних знања и способности о службама безбедности, правима и обавезама, руковођењу у
њима, појмовима, узроцима и последицама контроле као функције руковођења службама безбедности а која се остварује у
складу са обавезама и овлашћењима из закона.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1. Систем безбедности наше земље
2. Право и систем безбедности
3. Својства структура и субјекти система безбедности
4. Послови безбедности
5. Службе безбедности Р. Србије
6. Безбедносно информативна агенција
7. Војно безбедносна агенција
8. Војно-обавештајна агенција
9. Контрола служби безбедности
4. Методе извођења наставе:
Настава се изводи као Теоријска настава: уз обавезну израду семинара и полагање колоквијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
5.00
5.00
5.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

2.

Стајић, Љубомир

Контрола полиције и служби безбедности

3.

Лазић, Радојица

Контрола служби безбедности у Србији

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2012
Новом Саду
Службени гласник и Академија
за националну безбедност,
2014
Београд
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КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Кривичноправно сузбијање организованог
криминалитета, тероризма и корупције

Ознака предмета: 5316
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета „Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције“, јесте изучавање
кривичноправне реакције на наведене тешке облике криминалитета, односно кривичног законодавства које треба да пружи
адекватан одговор који је у складу са међународним изворима, које је Србије ратификовала. Процене о раширености ових
облика понашања говоре о томе да тероризам, скуп различитих кривичних дела која врше припадници организованих
криминалних удружења и корупција представљају један од најозбиљнијих проблема модерне државе.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Изучавање предмета "Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције" има пуно оправдање с
обзиром да је усмерен на продубљивање и иновацију знања из ове области у којој ради широк круг професионалаца у
правосуђу, полицији, и др. Очекивања су да ће знања које студенти стекну на овом предмету мотивисати полазнике да у будућем
професионалном ангажовању унапреде законска и практична решења у сузбијању ове врсте криминалитета.
3. Садржај/структура предмета:
1. Општа питања сузбијања тероризма, организованог криминалитета и корупције (основна начела и кривичне санкције), 2.
Поједина кривична дела: а) тероризам, б) организовани криминалитет, в) корупција.
Успешно супротстављање организованом криминалитету, тероризму и корупцији захтева истовремено дејство и превентивних и
репресивних мера. Савременом друштву данас стоје на располагању поред репресивних средстава, у која се пре свега убраја
кривично право, и превентивна средства која треба да спрече да до недозвољеног понашања дође. Мада кривично право, и
поред своје изражене репресивне компоненте, за крајњи циљ има превенцију јер се санкцијом настоји утицати како на онога ко је
извршио кривично дело тако и на потенцијалне извршиоце. Према томе, превенција подразумева и успешно откривање,
гоњење, ефикасну примену кривичних санкција и, оно што је најважније, инкриминисање тешких облика недозвољених
понашања при томе нарочито водећи рачуна о обавезама преузетим на основу међународних конвенција. Међународни
документи, пред законодавство Србије, постављају захтев, да у складу са неким новим облицима друштвено штетних понашања
која се појављују са развојем друштва, унесе нове инкриминације или пак да се прошири криминална зона код постојећих, па је и
та димензија од значаја за изучавање ове области.
4. Методе извођења наставе:
Теоријска настава: предавања, консултације, гостовања истакнутих стручњака из праксе, усмени испит.
Практична настава: Вежбе, семинарски радови, анализа судске праксе, Студијски истраживачки рад.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.
1.
2.

Аутор
Зоран Стојановић, Драгана
Коларић
Милан Шкулић

Назив
Кривичноправно сузбијање организованог
криминалитета, тероризма и корупције
Организовани криминалитет – појавни облици

Издавач

Година

Београд

2014

Београд

2014

Страна 6

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Насиље у породици

Ознака предмета: 5321
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање неопходних знања о друштвеном феномену насиља у породици и његовом националном и међународноправном
уређењу. Нарочита пажња се посвећује политичком, економском, културном и правном окружењу у оквиру кога је настала и
развила се појава насиља у породици. У оквиру анализе детаљно се проучавају главне идеје и теорије о кривичноправној
реакцији на све облике насиља у породици
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Савладавањем оригиналног и критичког приступа једном од најбрже растућих социо-патолошких појава студенти ће моћи да
стекну нова знања у области кривичног права. Осим тога, унапредиће говорну и писану аргументацију за процесуирање овог
кривичног дела и стећи вештину вишедимензионалног приступа сложеним криминалнополитичким и правнодогматским
проблемима који прате све облике насиља у породици.
3. Садржај/структура предмета:
Део први: О насиљу као социо-психолошкој појави;
Део други: О породици и узајамности моралних обавеза у њој;
Део трећи: О насиљу у породици као криминолошкој појави;
Део четврти: Култура и насиље у породици;
Део пети: Правно уређење насиља у породици.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивно извођење наставе уз коришћење презентација помоћу видео бима; анализа судских одлука и правне регулативе;
детаљна анализа специфичних случајева; решавање хипотетичких примера; колективне или индивидуалне консултације, посета
институцијама које се у опису послова баве предметном проблематиком.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив
Новине у киминалнополитичком приступу
сузбијању насиља у породици у Србији: на
слепом колосеку (Зборник радова "Национално и
међународно право - актуелна питања и теме")
Рађање породичног кривичног права у Србији:
породица као његова прва жртва (Педесет седмо
редовно годишње саветовање Удружења)
Да ли је нови Закон о спречавању насиља у
породиц опредмећење појаве тзв. безбедносног
права?

1.

Бранислав Ристивојевић

2.

Бранислав Ристивојевић

3.

Бранислав Ристивојевић

4.

Милан Шкулић

Насиље у поридици

5.

Милан Шкулић

Кривично дело насиља у породици

6.

Зоран Стојановић

Кривично право - посебни део

Издавач
Универзитет у Приштини са
привременим седиштем у
Косовској Митровици, Правни
факултет
Српско удружење за
кривичноправну теорију и
праксу
Crimen, бр. 1/2017
Ревија за кривично право и
криминологију, бр. 1-2/2012
Зборник радова: „Насиље у
породици: међународни
научни скуп“; Београд
Београд

Година
2017

2017
2017
2012
2012
2014

Страна 7

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Организација и надлежност служби безбедности

Ознака предмета: 5310
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из области организације и надлежности служби безбедности, као
интегралног дела система националне безбедности.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Постизање адекватног нивоа знања за ефикасно обављање послова у оквиру система националне безбедности, а нарочито
служби безбедности.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Појмовно одређење службе безбедности; Место, улога и значај служби безбедности у оквиру система националне безбедности;
Компаративна анализа водећих служби безбедности у свету; Деловање служби безбедности у кризним политичко-безбедносним
условима; Службе безбедности као инструмент спољне политике; Службе безбедности као фактор стабилности; Перспективе у
развоју савремених служби безбедности; Службе безбедности у Републици Србији; Безбедносно-информативна агенција;
Војнобезбедносна агенција; Војнообавештајна агенција.
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Студијске посете службама безбедности у Србији; утврђивање градива и анализа значајнијих теоријских и практичних проблема
у раду служби безбедности.
4. Методе извођења наставе:
Предавања, студије случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив
Стратегија националне безбедности Републике
Србије

1.

-

2.

Радојица Лазић

Контрола служби безбедности у Србији

3.

-

Закон о основама уређења служби безбедности
Републике Србије

4.

-

Закон о Безбедносно-информативној агенцији

Издавач
Година
Службени гласник РС, број
2009
88/2009
Службени гласник и Академија
за националну безбедност,
2014
Београд
Службени гласник РС, број
116/2007 и 72/12
Службени гласник РС, број
42/2002, 111/2009, 65/2014 одлука УС и 66/2014
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Организација и послови полиције

Ознака предмета: 5312
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Проширивање стечених и стицање нових теоријских и практичних знања о полицијској организацији као организационом систему
(функције – циљеви и послови, структура, окружење).
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљеност студената да разумеју историјски развој и улогу полиције у савременом друштву; полицијске циљеве, послове,
задатке и овлашћења; полицијску организациону структуру и њене унутрашње елементе и односе; полицијско корисничко,
сарадничко и противничко окружење.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
Теоријске основе организације. Појам, настанак, развој и улоге полицијске организације; Полицијска организација као
организациони систем; Полицијске функције, циљеви, послови, овлашћења и облици полицијског рада; Полицијска структура:
људи, средства, организационе јединице, прописи, информације; Полицијско окружење (корисничко, сарадничко и противничко) и
услови обављања полицијских послова; Параметри и модели организационе структуре полиције; Управљање људским и
материјалним ресурсима у полицији; Полицијско комуницирање и односи полиције и јавности; Организационо понашање и
организациона култура у полицији; Редовни и ванредни полицијско-безбедносни проблеми и задаци; Полиција у немирнодопским
стањима. Примена полицијских средстава принуде и улога полиције у заштити и поштовању људских права. Интеграција и
диференцијација, ефективност и ефикасност, законитост и етичност, транспарентност и отвореност за спољну контролу, као
кључни принципи успешности полицијског рада.
Практична настава:
Анализа функционалних и структурних елемената полицијске организације; Студијске посете полицијским организационим
јединицама; Израда полицијских службених докумената; Анализирање и решавање актуелних проблема у раду полиције и у
односима полиције и грађана, применом различитих метода којима се подстиче креативност и иновативност у размишљању
студената.
4. Методе извођења наставе:
Интерактивна настава (усмено излагање, презентације, разговор – дискусија, хеуристичка и проблемска метода и практичан рад
- писано, усмено и графичко изражавање, студије случаја и играње улога) у фронталном, групном, тимском и индивидуалном
облику наставе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Субошић, Д.

Организација и послови полиције

2.

Стевановић, О.

Безбедносни менаџмент

Издавач
Година
Криминалистичко – полицијска
2013
академија, Београд
Криминалистичко – полицијска
2012
академија, Београд
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Посебне доказне радње

Ознака предмета: 5317
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Стицање потребних знања о посебним доказним радњама Законика о кривичном поступку.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Студенти ће имати неопходна знања о посебним доказним радњама Законика о кривичном поступку.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава: Увод, Савремени криминалитет и савремена средства сузбијања, Ка научном доказу, Поједине специјалне
истражне радње; Тајни звучни и оптички надзор осумњиченог, Пружање симулованих пословних услуга и склапање симулованих
правних послова, Ангажовање прикривеног иследника, Контролисана испорука, Аутоматско рачунарско претраживање личних и
других података, Саслушање сведока сарадника.
4. Методе извођења наставе:
Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака; коришћење примера из праксе; информације о
најновијим достигнућима; сажето и илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава; активно
учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ теми; подстицање студената на размишљање,
креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Присуство на аудиторним вежбама

Обавезна
Да
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Бугарски, Татјана

Назив
Доказне радње у кривичном поступку, друго
измењено и допуњено издање

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2014
Новом Саду

Страна 10

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Систем заштите личности и објеката

Ознака предмета: 5320
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности за планирање, организовање и спровођење мера заштите
личности и објеката које се користе у различитим ситуацијама. Исто тако циљ је и да студенти препознају и благовремено реагују
на све могуће угрожавајуће појаве у датој ситуацији.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Обухвата разумевање основних појмова, узрока, последица као и манифестних облика заштите личности у складу са домаћим и
страним правилима која важе за тај подсистем система безбедности.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1) Систем заштите личности и објеката као наставно-научна дисциплина 2) Основни појмови у систему заштите личности 3)
Заштита личности и резиденцијалних објеката кроз историју 4) Безбедносна култура у систему заштите личности и објеката 5)
Улога телохранитеља у заштити личности 6) Специфичности заштите председника и ДКП, 7) Специфичности заштите личности
при кретању пешке и путовању аутомобилом 8) Специфичности заштите личности при путовању ваздухопловима, бродом и
возом, 9) Специфичности заштите личности у лову, приликом обиласка сајмова и фабрика 10) Специфичности заштите личности
при присуствовању позоришној и другој представи, на јавним скуповима и у ратним ситуацијама 11) Специфичности заштите
страних делегација приликом званичних посета 12) Безбедносна процена угрожености објеката и терена 13) Вршење прегледа и
мере заштите објеката 14) Специфичности заштите резиденцијалних објеката 15) Искуства страних земаља у заштити личности.
4. Методе извођења наставе:
У реализацији предмета садржаје треба посматрати из угла руководиоца групе за заштиту личности и објеката. На предавањима
тежиште треба ставити на процес руковођења у систему заштите личности, његове функције на практичним припремама и
увежбавање студената за израду аката руковођења, интерно и екстерно комуницирање, поштовање правила безбедносне
културе и посебно процес контроле рада служби обезбеђења личности.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
4.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Стајић Љубомир, Пајковић
Драгић

Назив
Систем заштите личности и објеката

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2011
Новом Саду

Страна 11

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Систем обезбеђења имовине и пословања

Ознака предмета: 5319
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања и способности о планирању, организацији и руковођењу у систему
обезбеђења имовине и пословања, као и о препознавању извора, облика и носилаца угрожавања корпорација у савременим
условима.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Разумевање основних појмова, узрока, последица и манифестних облика савременог менаџмента у систему обезбеђења којима
се систем покреће на деловање у складу са овлашћењима из закона. Посебан акценат је стављен на планирање, организовање,
координацију и контролу као функције менаџмента у систему обезбеђења имовине, лица и пословања корпорација.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава 1) Систем обезбеђења имовине и пословања као наставни предмет 2) Основни појмови у систему обезбеђења
3) Извори и облици угрожавања 4) Корпорацијски облици угрожавања 5) Компоненте система обезбеђења имовине и пословања
6) Физичка компонента обезбеђења 7) Техничка компонента обезбеђења 8) Безбедносно-заштитни менаџмент 9) Безбедносне
процедуре 10) Пројектовање система обезбеђења 11) Пројектовање система обезбеђења 12) Идентификовање штићених
вредности предузећа 13) Одређивање степена угрожености 14) Идентификација претњи 15) Утврђивање вероватноће
остваривања претње 16) Средства и методе за заштиту од угрожавања корпорација.
4. Методе извођења наставе:
У реализацији предмета садржаје треба посматрати из угла безбедносног менаџера корпорација са тежиштем на управљачкоруководећем односно организационом аспекту. На предавањима, а посебно на вежбама тежиште треба ставити на процесе
угрожавања и заштите као и руковођења у систему обезбеђења у предузећима, његовим функцијама и на практичним
припремама и увежбавању студената за израду аката руковођења, интерно и екстерно комуницирање.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум
Присуство на аудиторним вежбама
Семинарски рад

Обавезна
Да
Не
Не
Не

Поена
Завршни испит
30.00 Усмени део испита
10.00
4.00
10.00

Поена
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Стајић Љубомир, Мандић
Горан

Назив
Систем заштите имовине и пословања

Издавач
Година
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2008
Новом Саду

Страна 12

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Стратегија националне безбедности

Ознака предмета: 5314
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да се стекну основна знања о Стратегији националне безбедности као основном и стратешком документу за
остваривање националне безбедности. Други циљ је да се стекне увид у основна опредељења политике националне
безбедности и систем националне безбедности.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход студирања обухвата разумевање изазова, ризика и претњи националној безбедности Републике Србије као и начин
организовања и функционисања система националне безбедности.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1)Стратегија националне безбедности у функцији безбедности Републике Србије; 2) Однос појма безбедности и стратегије
националне безбедности; 3) Политика националне безбедности; 4) Национални интереси у области безбедности; 5) Безбедносно
окружење Републике Србије; 6) Безбедносне промене као елемент стратегије националне безбедности; 7) Систем безбедности у
стратегији националне безбедности; 8) Савремени безбедносни проблеми и претње Републици Србији; 9) Карактеристике
стратегије националне безбедности; 10) Систем националне безбедности Републике Србије.
4. Методе извођења наставе:
При реализацији предмета садржаје треба презентовати тако да се Стратегија националне безбедности схвати као услов,
усмеравајући и корективни документ у остваривању националне безбедности. Посебну пажњу треба посветити разумевању
Стратегије националне безбедности као документа пројекције развоја и функционисања система безбедности у будућности.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Стајић, Љ.

Назив
Основи система безбедности - са основама
истраживања безбедносних појава

Издавач
Центар за издавачку
делатност – Правни факултет
у Новом Саду

Година
2015

Страна 13

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Теорија политичких преврата

Ознака предмета: 5308
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета односи се на теоријско и емпиријско изучавање савремених политичких преврата, као специфичних начина
нелегалног освајања власти и задобијања политичке моћи у одређеном друштву или држави.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход предмета обухвата разумевање политичких преврата као друштвеног процеса усмереног на рушење уставом утврђеног
поретка, тактике и методике извођења политичких преврата као и стицање знања везаних за спречавање политичких преврата.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1) Појам и врсте политичких преврата; 2) Узроци политичких преврата; 3) Актери и њихов положај у припреми и извођењу
политичког преврата; 4) Тактика и методика извођења политичких преврата; 5) Спречавање политичких преврата; 6) Револуције
у контексту политичке власти, моћи, силе и насиља; 7) Грађанска непослушност и нелегални штрајкови; 8) Нелегалне
демонстрације и грађански нереди; 9) Резултати савремених политичких преврата; 10) Студије случаја политичких преврата –
Арапско пролеће, Сирија, протести на тргу Таксим, војни удар ЈНА од 9. марта 1991 - мит или реалност.
4. Методе извођења наставе:
При реализацији предмета садржаје треба презентовати тако да се политички преврати схвате као појаве које увек представљају
организовану делатност, уз учешће великог броја домаћих и страних субјеката. Посебну пажњу треба посветити начинима
спречавања политичких преврата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
Марко Парезановић

Назив
Политички преврат – савремени приступ

Издавач
Нова српска политичка мисао,
Београд

Година
2013

Страна 14

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Трговина људима

Ознака предмета: 5313
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из области трговине људима. Потребно је да се студенти упознају са
кривичноправном реакцијом државе на наведено кривично дело. Посебну пажњу треба обратити на међународне конвенције које
је Србија ратификовала, као и третман самих жртава трговине људима.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Усвојена знања треба студентима да омогуће да препознају и благовремено реагују на кривично дело трговине људима,
независно од тога да ли ће се бавити превенцијом или репресијом приликом суочавања са истим.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава
1. Историјски развој појаве трговине људима;
2. Обим и распрострањеност појаве трговине људима;
3. Траговина људима као проблем људских права;
4. Трговна људима као економски проблем;
5. Трговина људима и проституција;
6. О жртви трговине људуима;
7. Култура као фактор који обликује трговину људима;
8. Међународно правно уређење трговине људима;
9. Одредба о трговини људима у Допунском протоколу;
10. Елементи бића одредбе кривичног дела;
11. Објективни елементи бића;
12. Субјективни елементи бића: намера код трговине људима,
13. Намера сексуалног искоришћавања;
14. Намера радног искоришћавња;
15. Трговина људима у кривичном праву РС: КЗ, члан 388.
4. Методе извођења наставе:
При реализацији предмета садржаје треба презентовати тако да се тежиште извођења наставе стави на комплексност саме
појаве трговине људима, њене узроке, појавне облике као и начине њеног сузбијања. Посебну пажњу треба усмерити на третман
са жртвама. То ће се постићи интерактивном наставом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.

Аутор

Назив

1.

Бранислав Ристивојевић

Трговина људима с гледишта кривичног права

2.

Стајић Љубомир, Бугарски
Татјана

Трговина људима - правно-безбедносни аспекти

Издавач
Година
Правни факултет у Новом
2014
Саду
Центар за издавачку
делатност - Правни факултет у 2012
Новом Саду
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 НОВИ САД, ТРГ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 1

КЊИГА ПРЕДМЕТА
Наставни предмет:

Финансирање тероризма

Ознака предмета: 5311
Број ЕСПБ:

10

Студијски програм(и) у којем
( NBE) Национална безбедност, Мастер академске
се предмет изводи
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:

Вежбе:

3

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Предмети предуслови

Нема

1. Образовни циљ:
Циљ предмета је да се стекну основна знања и способности за препознавање метода тајних и криминалних начина
финансирања тероризма као једног од најважнијих фактора његовог опстанка. Други циљ је да се укаже на могуће и неопходне
мере заштите и спречавање финансирања тероризма као и на организацију и функцију система националне безбедности у
спречавању финансирања тероризма.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Исход студирања обухвата разумевање основних појмова, начина и субјеката криминалног финансирања тероризма као и
стицање знања за планирање, организовање и руковођење у систему националне безбедности у области спречавања
финансирања тероризма.
3. Садржај/структура предмета:
Теоријска настава:
1) Прање новца и финансирање тероризма; 2) Извори информација о финансирању тероризма; 3) Кријумчарење великих товара
новца; 4) Прање новца путем трговине и трансфер вредности; 5) Размена пезоса на црном тржишту и авганистанска транзитна
трговина; 6) Злато и дијаманти у процесу прања новца и трансфера вредности; 7) Хавала: алтернативни банкарски сектор; 8)
Терористи, закат и добротворни сектор; 9) Криминал као подршка тероризму; 10) Сузбијање финансирања тероризма:
међународни мониторинг; 11) Сузбијање финансирања тероризма у САД: правна регулатива.
4. Методе извођења наставе:
При реализацији предмета садржаје треба презентовати тако да се процес спречавања финансирања тероризма схвати као део
укупне безбедности државе и као делатност служби безбедности и финансијских установа државе. Посебну пажњу треба
усмерити на практичну примену знања и увежбавање студената, интерно и екстерно поштовање безбедносне културе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Присуство на предавањима

Обавезна
Да

Поена
Завршни испит
30.00 Писмени испит
Усмени део испита

Поена
70.00
70.00

Литература
Р.бр.
1.

Аутор
John Cassara, Avi Jorisch

Назив
On the trail of terror finance

Издавач
Red cell intelligence group,
Washington, DC

Година
2010
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