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КЊИГА ПРЕДМЕТА 
Мастер академске студије 

 
Дипломатија и безбедност 

 
Шифра Предмет Наставник 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
3509 Упоредни политички системи  Надовеза И. Бранко 
3609 Савремена економија  Костић М. Душко 
3709 Комуникологија  Симић М. Жељко 
3809 Енглески језик VII  Рашковић А. Маријана 
4109 Политика безбедности  Савић Б. Андреја 
4209 Савремена политичка историја  Надовеза И. Бранко 
4309 Енглески језик VIII  Јеремић Марковић Р. Емина 
4609 Геополитика Балкана  Таловић Р. Виолета 
4709 Методологија политичких наука 2  Ђорђевић Н. Ненад 
4809 Дипломатске вештине  Таловић Р. Виолета 
5109 Политичко насиље  Симић М. Жељко 
5209 Безбедносне вештине  Стојковић Д. Миле 
5509 Приступни рад  

5609 Завршни рад - Мастер  

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
3909 Студије ЕУ  Даневска Б. Милијана 

4009 Савремене безбедносне 
интеграције и војна дипломатија  

Крга П. Бранко 

4409 Међународно хуманитарно право  Лопичић-Јанчић Ђ. Јелена 

4509 Стратегије безбедности  
Крга П. Бранко 

4909 Економска дипломатија  
Ђорђевић Н. Ненад 

5009 Цивилна безбедност Колунџић Н. Душко 

5309 Култура и међународни односи  Симић М. Жељко 
5409 Систем безбедности Србије Савић Б. Андреја 
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Студијски програм/студијски програми : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија:  мастер студије 
Назив предмета: УПОРЕДНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко И. Надовеза 
Статус предмета: Обавезан предмет 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Изучавање основних теоријских одредница и елемената упоредних политичких система у 
савременом свету; детерминанте и класификација као њихове позитивне и негативне резултате у 
динамичном развоју сталних промена.  
Исход предмета  
Познавање и разумевање функционисања различитих облика политичких система – 
парламентарног, председничког, мешовитог и других посебних система који функционишу у 
савременом свету. Посебно познавање најважнијих политичких система најутицајнијих земаља 
савременог друштва. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Политичке науке, развој и предмет упоредних политичких система; појам, детерминанте и 
класификација компаративних политичких система. Облици политичких система и њихове основне 
карактеристике; политички систем – Британски парламентаризам, председнички систем САД и 
полупредседнички системи држва Латинске Америке, Француски парламентарни систем; 
Швајцерски федерализам и други мешовити политички системи; политчки систем Русије, Кине, 
Индије и других земаља Азије. Политички системи земаља у развоју, нове тенденције и промене у 
савременим политичким системима. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда посебних есеја и семинарских радова, организовање студентских расправа, самостална 
поинт презентација актуелних политичких догађаја у свету и друго. 
Литература: 
1. Живојин Ђурић, ридер "Упоредни политички системи у савременом друштву", ИПС, Бгд. 2007. 
2. В. Првуловић, "Компаративни политички системи", Мегатренд Универзитет Бгд, 2005. 
3. В. Васовић, "Савремене демократије 1-2, С. гласник, Бгд, 2007. 
4. М. Јовићевић, "Уставни и политички системи", С. гласник, Бгд, 2006. 
5. Ј. Ђорђевић, "Политички систем". Сав. администрација, Бгд, 1988. 
6. З. Крстић, "Савремени политички системи земаља Југоисточне азије", С.гласник, Бгд 2007. 
7. Ј. Хартман, "Политички системи В.Британије, САД и Француске", Политичка култура, Загреб, 
2006. 
8. Р. Кузмановић, "Упоредни политички системи" Н.Глас. Бања Лука, 1991.  
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
45 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: Методе су одређене садржајем тематских области. Континуирано се 
практикује интерактивна настава, комбинује херменеутика и дискусија, техника апологетике као и 
видео техника. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
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Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске студије 
Назив предмета: САВРЕМЕНА ЕКОНОМИЈА 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Душко М. Костић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета  
Циљ предмета је да студентима пружи, поред општих знања из савремене економије, основна 
теоријска, стручна и практична знања из макроекономије и микроекономије. 
Исход предмета  Изучавањем овог предмета студенти ће бити у могућности да повежу стечена 
теоријска, стручна и практична знања из глобалне економије и међународних економских односа. и 
да процене место и улогу осталог, објективније сагледавају позиционирање Србије на светском 
тржишту, њено место и улогу Србије у економским  процесима глобализације, евроатлантског и 
глобалног интегрисања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Економија - наука и потреба. Историјски развој економије. Теоријске и емпиријске поставке 
економије. Микроекономија - појам, значај, развој. Макроекономија - појам, значај, развој.  Врсте 
микроекономских и макроекономских аналиѕа.  Основне економске потребе. Тржиште. Равнотежа 
тржишта. Паретова ефикасност. Тржиште монопола. Основни елементи тражње. Основни елементи 
понуде. Трошкови - појам, врсте, статистика криве. Буџет. Буџетска ограничења. Принципи 
економске ефикасности пословања (продуктивност, економичност, рентабилност). Профит. 
Максимизовање профита. Монетаризам, Инфлација. Девизни курс и његова улога у развоју 
економије. Економски раст. Регулаторне функције државе у савременим тржишним привредама. 
Примењена економија Србије. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Испитивање појмова либерализације, приватизације и регулаторне реформе у области 
функционисања тржишта радне снаге. Теорије тражње, вредности и расподеле. Теорије понашања 
потрошача. Монетарно-кредитна политика против рецесије. Теорије економског раста. 
Литература  

1. „Принципи економије“/Н. Грегори Манкју, (преводилац Надежда Силашки) 
2. „Introduction to International Political Economy“, third edition 
3. Покрајчић Д, „Економика предузећа“, Економски факултет, Београд, 2003. 
4. Крист Л, „Криза у економској теорији“, Београд, 2004. 
5. Ђорђевић Д., „Микроекономија“, Привредна академија, Нови Сад, 2007.  

Број часова  активне наставе: 60 Остали 
часови Предавања: 

45 
Вежбе: 
 

Други облици наставе: 
15 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, семинарски радови, анализа текстова и економских карата, видео пројекције. 
Дијалошки, монолошки, интерактивно-комуникативни. Предавања.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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Студијски програм/студијски програми : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: КОМУНИКОЛОГИЈА 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Жељко М. Симић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Упознавање са савременим знањем комуникација и теоријским разлозима за заснивање научне 
дисциплине под називом Комуникологија. Указати на корене комуникација од античког доба, све до 
средине двадесетог века, након чега долази до појаве кибернетичке резолуције, која је променила и 
квалитет и квантитет међуљудских односа.Анализирати хуманистичке помаке до којих је 
информатичка револуција довела – брзина општења, доступност информација, обавештеност о свим 
догађајима на глобалном нивоу, немогућност прикривања свих релевантних политичких и других 
одлука са далекосежним импликацијама- али објаснити и погубне димензије радикалних 
комуникацијских промена, које су у међуљудске односе унеле површност, механичко "конзумирање 
"понуђених информација без критичког мисаоног преиспитивања, што за последицу има пасивну 
рецепцију реалности, политичке и међународних односа, који у синергији старају привид једине 
могуће стварности, а на плану комуникација психичку отуђеност, апатију и незаинтересованост за 
питања која су изван подручја огољеног прагматизма.  
Исход предмета  
Објаснити противречност између технолошки унапређених међуљудских комуникација данас, с 
једне стране, и постмодернистичког инсистирања на хетерогености знања у којем наука више нема 
привилеговано место. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Изложити све облике савременог комуницирања,подробно објаснити разлике у начинима размене 
симболичких садржаја, од традиционалних духовних традиција, све до краја периода модерне, у 
којем је рациоцентризам дошао до свог врхунца и отворио простор за етаблирање нових 
комуникацијских понашања.У оквиру Комуникације 1 створити претпоставке за теоријско 
разумевање постмодернизма , који би се исцрпније изучавао у Комуникологији 2. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  

1. Жан-Франсоа Литоар, „Постмодерно стање“, Светови, Нови Сад, 1988 
2. Умберто Еко, „Култура, информација, комуникација“, Нолит, Београд, 1973 
3. Александар Богданић, „Комуникологија“, Чигоја, Београд, 1996 
4. Жељко Симић, „Филозофија модерне психе: епистемологија тоталитарне свести од Декарта 

и Паскала до Фројдове его-концепције“, КПЗ Београд, 2007 
Број часова  активне наставе: 60 Остали 

часови Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
15 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Компаративни метод 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
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наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
 
 
 
 
 

Студијски програм/студијски програми : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК VII 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Маријана Рашковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: испуњене предиспитне обавезе, положен Енглески језик VI 
Циљ предмета  
је да омогући сваком појединачном студенту, да кроз пажљиво припремљен и интегрисан силабус, 
на што ефикаснији начин даље усавршава своје активно знање језика. Посебан акценат се ставља на 
развијање способности из специфичних вештина које укључују граматику, вокабулар, слушање и  
разговор, писање и диктат.   
Исход предмета  
У данашњем друштву посебно у професионалном животу знање страних језика је једна од 
неизоставних ставки у комуникацији. С обзиром на сам програм студија, студенти треба да стекну 
добро и свестрано познавање не само енглеског, већ и других светских језика и стекну веће 
самопоуздање за обављање послова у домаћим и страним институцијама. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Посебна пажња се полаже на вокабулар из области дипломатије и безбедности, конверзацију 
енглеског језика, као и основе читања и писања.  
 
Практична настава 
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Укључује активну конверзацију, припремљене вежбе читања и писања који ће се тестирати током 
саме наставе, као и прорађивање вокабулара из једнојезичног речника и избор питања из области 
дипломатије и безбедности.    
Литература  
 
1. Guy Brook Heart „Business Benchmark Student's Book /Personal Study Book (Advanced-Higher, 
Upper-Intermediate-Vantage)“, Teachers Resource Book, , Cambridge University Press, 2007 
2. G.R.Berridge, „Diplomacy: Theory and Practice“ (third edition), Palgrave Macmillan 
3. G.R.Berridge and Alan James, „A Dictionary of Diplomacy (second edition)“, Palgrave Macmillan 
4. Raymond Murphy, “English Grammar in Use“, Cambridge University Press 
Број часова  активне наставе: 60 Остали 

часови Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
Усмена излагања наставника са интерактивним учешћем студената у самом наставном процесу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и -   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд... 
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______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: ПОЛИТИКА БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Андреја Б. Савић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета је упознавање са валидном литературом у вези са предметом; упознавање са 
релацијом политике и безбедности; историјатом политике и безбедности; улогом политике у 
реализацији безбедности и обратно, улогом безбедности у реализацији политике. 
Исход предмета јасно разграничење два појма политике и безбедности, њихова компатибилност, 
прозжимање и узрочно-последична веза. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теорија политике и теорија безбедности; појмовни и методолошки приступ; одређење безбедности 
као феномена политике, безбедност као функција државе, различита схватања безбедности државе и 
тенденције у редефинисању теорије безбедности, безбедност као филозофија и као политика, 
типологија државе и безбедности, правна држава и безбедност, национална држава и безбедност, 
демократска држава и безбедност, социјално-правна држава и безбедност, политичка (идеолошка) 
држава и безбедност, теорије и системи безбедности са становишта политичких наука, политички 
аспекти организације система безбедности, основни категоријални концепти безбедности, 
политичка тела у систему безбедности, политичка власт и артикулација унутрашњих динамика 
државе и спољашњих динамика система.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда писаних  радова и дискусије са студентима. Индивидуално и тимски. Дискусије и разговори 
поводом актуелних догађања. 
Литература  

1. Савић Андреја, „Национална безбедност“, КПА, Београд, 2007.  
2. Савић Андреја, Бајагић Младен, „Безбедност света-од тајности до јавности“, 2.изменњено и 

допуњено издање, ВШУП, Београд, 2005.  
3. Савић Андреја, „Савремени системи безбедности“, електронски уџбеник, Академија за 

дипломатију и безбедност, 2008.  
4. Савић Андреја, „Основи цивилне безбедности“, ФППС, Нови Сад, 2006.   
5. Савић Андреја, „Обавештајне службе и национална безбедност“, ПФ, Крагујевац, 2006. 

Број часова  активне наставе: 60 Остали 
часови Предавања: 

60 
Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
15 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст метода и Метода 
демонстарације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава - усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: СAВРЕМЕНА ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко И. Надовеза 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Упознавање са најзначајнијим догађајима на основу којих су се мењали социјални и политички 
односи у савременом свету и који су оставили у светским размерама мање или веће последице за 
поједине народе и свет у целини.  
Исход предмета  
Стицање нових сазнања на основу којих полазници стичу способност да критички анализирају 
политичке догађаје и процесе на основу објективних историјских чињеница и при томе препознају 
идеолошке и хегемонистичке наслаге у историји савременог света.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: Истраживачки изазови и методолошке дилеме политичке историје у савременом 
друштву; Појам и основне детерминанте савременог друштва; настанак и развој појединих 
савремених држава; питање револуције или еволуције; основни теоријски процеси и светска 
политика; појам савремених система држава; тежња ка хегемонији великих сила; Први и Други 
светски рат, хладни рат; развијене-неразвијене државе савременог света и антиколонијална 
политика и преображај држава; међународни системи (међународна огранизација, невладине 
организације); Крај хладног рата; распад вишенационалних држава; Србија и распад Југославије; 
процеси глобализације – први, други и трећи талас деморкатизације; покрети отпора у процесима 
глобализације; отворена питања светске политике на почетку 21. века 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Израда 
посебних есеја и семинарских радова, организовање студентских расправа, самостална поинт 
презентација актуелних политичких догађаја у свету и друго. 
Литература  
1. Живојин Ђурић, ридер "Политички догађај и процеси у савременом свету", ИПС, Бгд. 2009. 
2. Ч.Кеглиј, Ј.Виткоф, "Светска политика, тренд и трансформације, Бгд. 2006. 
3. А.Веспад, "Глобални хладни рат", Бгд, 2008 
4. С.Хантинктон, "Трећи талас", Стубови културе, Бгд, 2004. 
5. С. Самарџић, "Грађење и разарање држава", Ф. Вишњић, Бгд. 2008. 
6. Н.Чомски, "Контролисана демократија", ЦИД, Подгорица, 1999. 
7. М. Чомски, "Хегемонија или опстанак", Рубикон, Нови Сад, 2008. 
8. Ф. Фукојама, "Грађење државе", Ф. Вишњић, Бгд, 2007. 
9. И. Валерштајн, "После либерализма" С. гласник, Бгд, 2005. 
Број часова  активне наставе: 60 Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 15 Други облици наставе: 
15 

Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе:  
Методе су одређене садржајем тематских области. Континуирано се практикује интерактивна 
настава, комбинује херменеутика и дискусија, техника апологетике као и видео техника. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

 
Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК VIII 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јеремић Марковић Р. Емина 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: испуњене предиспитне обавезе, положен Енглески језик VII 
Циљ предмета је да омогући сваком појединачном студенту, да кроз пажљиво припремљен и 
интегрисан силабус, на што ефикаснији начин даље усавршава своје активно знање језика. Посебан 
акценат се ставља на развијање способности из специфичних вештина које укључују граматику, 
вокабулар, слушање и  разговор, писање и диктат.   
Исход предмета  
У данашњем друштву посебно у професионалном животу знање страних језика је једна од 
неизоставних ставки у комуникацији. С обзиром на сам програм студија, студенти треба да стекну 
добро и свестрано познавање не само енглеског, већ и других светских језика и стекну веће 
самопоуздање за обављање послова у домаћим и страним институцијама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Посебна пажња се полаже на вокабулар из области дипломатије и безбедности, конверзацију 
енглеског језика, као и основе читања и писања.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Укључује активну конверзацију, припремљене вежбе читања и писања који ће се тестирати током 
саме наставе, као и прорађивање вокабулара из једнојезичног речника и избор питања из области 
дипломатије и безбедности.    
Литература  
1. Guy Brook Heart „Business Benchmark Student's Book /Personal Study Book (Advanced-Higher, 
Upper-Intermediate-Vantage)“, Teachers Resource Book, , Cambridge University Press, 2007 
2. G.R.Berridge, „Diplomacy: Theory and Practice“ (third edition), Palgrave Macmillan 
3. G.R.Berridge and Alan James, „A Dictionary of Diplomacy (second edition)“, Palgrave Macmillan 
4. Raymond Murphy, “English Grammar in Use“, Cambridge University Press 
 
Број часова  активне наставе: 60 Остали 

часови Предавања: 
45 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Усмена излагања наставника са интерактивним учешћем студената у самом наставном процесу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 20 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
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 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: Геополитика Балкана 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Виолета Р. Таловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета је достизање високог нивоа знања о балканском простору у историјској 
перспективи и у актуелној геополитичкој позицији. Овладавање знањима која омогућавају 
посматрање балканског простора у ширем, европском и међународном контексту.  
Исход предмета  
Примена стеченог знања у анализирању конкретних политичких, економских и културолошких 
питања везаних за балкански простор.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Геополитички појам Балкана; Историја балканских држава; Југоисточна Европа и ,,балканизација”; 
Односи међу балканским државама; Религијске заједнице на Балкану и међуконфесионални односи: 
Мале етничке заједнице и њихов положај; Балкан у стратегијама САД, ЕУ, Русије и Кине; НАТО и 
Балкан; Балканске безбедносне перспективе.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Присуствовање седницама Пакта за Стабилност Југоисточне Европе и другим телима која се баве 
балканским питањима. 
Литература  

1. Павловић, Стеван., „Историја Балкана“, Београд, 2001. 
2. Ђорђевић, Димитрије., „Националне револуције балканских народа 1804-1914“, Београд, 

1995. 
3. Бакић-Хајден, Милица, „Варијације на тему Балкан“, Београд, 2006. 
4. « Les Balkans dans les relations internationales », 1-2, Relations internationales, n° 103, n° 104. 
5. Castellan, Georges, „Histoire des Balkans (XIV-XX)“, Paris, 1993.  
6. Глени, Миша, „Балкан 1804-1999“, I-II, Београд, 2001. 
7. Hupchick, Denis., „The Balkans: From Constantinople to Communism“, New York, 2002.   
8. Кремптон, Ричард, „Балкан после Другог светског рата“, Beograd, 2003. 
9. Mazower, Mark., „The Balkans“, London, 2000. 
10. Seton-Watson, Hugh., „Easten Europe Between the Wars, 1918-1940“, New York, 1967.  
11. Ставријанос, Лефтен, „Балкан после 1453. године“, Београд, 2005. 
12. Стјановић, Трајан., „Балкански светови, прва и последња Европа“, Београд, 1997.   
13. Тодорова, Марија.,  „Имагинарни Балкан“, Београд, 2006. 

Број часова  активне наставе: 60 Остали 
часови Предавања: 

45 
Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, семинарски радови, анализа текстова и географских карата, видео пројекције.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије  
Назив предмета: Методологија политичких наука II 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ђорђевић Н. Ненад 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8  
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Достизање високог нивоа знања о пројектовању, организовању и реализацији истраживања, 
методама прикупљања података, мерењу, сређивању и обради података, као и пројектовање 
истраживања у оквиру дипломатског и безбедносног студијског програма.   
Исход предмета  
Примена стечених знања о основним, општенаучним и методама прикупљања података  ради 
анализирања политичких, дипломатских и безбедносних појава и процеса, и израда нацрта 
научне замисли у оквиру: а) студијског програма дипломатија, и б) студијског програма 
безбедност.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Пројектовање истраживања (концептуализација и израда нацрта научне замисли); 
Организовање истраживања; Реализација истраживања (прикупљање података; методе 
прикупљања података – испитивања (технике: интервју, анкета), посматрање; експеримент; 
оперативне методе прикупљања података (студија случаја, анализа докумената, тест, 
биографска метода), мерење (скале процене, скале ранговања, и др.), сређивање и обрада 
података, оцена и анализа података, научно закључивање и израда извештаја о истраживању. 
Практична настава:  
У оквиру вежби, предвиђен је рад студената у групама (радионицама) и: израда инструмената 
за  методе прикупљања података – испитивање, протокол посматрања; примена биографске 
методе; израда скала процене и скала ранговања; и оцена и анализа података.  
Осим тога, предвиђен је истраживачки рад – израда нацрта научне замисли замисли у оквиру:   
а) студијског програма дипломатија, и б) студијског програма безбедност.  
Литература  
1. Арежина Вера, „Специфичности специјалних аналитика“, у: Термиз Џ, „Безбедносна аналитика“, 

књига трећа, у: Термиз Џ, Милосављевић С, у: „Аналитика“, I том, НИК Графит, Лукавац, 2008. 
2. Термиз Џевад, Милосављевић Славомир, у: „Аналитика“, први том, НИК Графит, Лукавац, 2008. 
3. Милосављевић С, Радосављевић И, „Основи методологије политичких наука“, IV издање, 

Службени гласник, Београд, 2008. 
4. Johnson J.B, Reynolds H.T, ”Political Science Research Methods“, CQ Press, 2008. 
5. Милошевић Новак, Милојевић Саша, „Основи методологије безбедносних наука“, Полицијска 

академија, Београд, 2001.  
6. Hogwood Brian W., Gunn Lewis, ”Policy Analysis for the Real World“, Oxford University Press, 1984. 
Број часова  активне наставе:  90 Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад:   

Методе извођења наставе 
Настава ће се изводити путем предавања, вежби, и рада студената у групама (радионице).  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена  100 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит                           

60 
 

истраживачки рад 20 ..........  
семинар-и /   
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______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: ДИПЛОМАТСКЕ ВЕШТИНЕ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Виолета Р. Таловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета: Кроз теоријска предавања и прктичан рад потребно је да се студенти оспособе за 
рад у дипломатској служби и то тако да потпуно овладају дипломатским протоколом, 
цивилизованим понашањем, друштвеним играма, говорништвом, коришћењем техничких средстава 
у дипломатској служби. 
Исход предмета: На крају изучавања студенти ће бити оспособљени да уз сагледавање 
конкретних услова рада, могу да обављају дужности у дипломатским представништвима, 
међународним организацијама и другим срединама где се уважава дипломатски протокол. 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава:  
Увод у предмет; Представљање држава у међународним односима; Дипломатска техника; 
Дипломатска функција и имунитет; Званични пресеанси; Почасти и церемоније; Пријеми и обеди; 
Одевање у разним приликама; Дипломатска коресподенција и одржавање везе; Дипломатија у 
межународним организацијама; Конзуларне функције; Друштвене игре и основи цивилизованог 
понашања (бон-тон); Основи самоодбране и безбедности у дипломатији; Провера саговорника и 
информација; Реторика и преговарање у дипломатским односима: студије случаја;   
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Присуство разним дипломатском активностима (пријеми, дочеци државника, церемоније, обеди и 
др.); Одевање за дипломатске приредбама; Израда визит-карти, позивница, дипломатских нота, 
извештаја, информација и белешки, посета центру за одржавање везе; Учење плеса, Игара са 
картама, понашања у разним приликама; Коришћење транспортних средстава, реаговање према 
активностима страних служби безбедности; Реторика у дипломатији (преговори, здравице, 
одговори), уз практичан приказ-студије случаја: преговори Кнеза Павла и Хитлера; Преговори о 
капитулацији Немачке; Преговори Тито-Хрушчов; Преговори у Дејтону; Преговори у Рамбујеу; 
Преговори о решавању проблема  КиМ-а.    
Литература 
  

1. Др Георги Трајковски: „Дипломатски протокол“, Нова, Београд, 1990 
2. Б. Рогановић, „Реторика“, ВИЗ, Београд, 2001 
3. М. Митић, „Дипломатија-делатности организација, вештина, професија“, Завод за уџбенике, 

Београд, 1999  
 

Број часова  активне наставе: 90 Остали 
часови Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Интерактивна настава са студентима, са тежиштем на практичном раду. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 60 
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 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: ПОЛИТИЧКО НАСИЉЕ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Жељко М. Симић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета Стицање нових знања; развијање код студената мотивације за изучавање поли-
тичог насиља и насиља уопште, као и стварање амбијента у коме долази до изражаја 
демократичност, равноправност, интелектуална радозналост и амбициозност студената. 
Исход предмета Да студенти покажу радно знање, стекну вештине и способности да   знање из 
области Политичког насиља систематизују и да  стекну способности за правовремено препозн-
авање симптома који условљавају настанак ''Политичког насиља''. Такође, стварање и формулис-ање 
нових идеја за превентивно деловање у сузбијању политичког насиља,  уз помоћ критичког, 
логичког и рационалног размишљања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање насиља; појмовне разлике између силе, моћи и насиља; појам и друштвена суштина 
рата као врсте политичког насиља;  оружани облици спољног политичког насиља( оружана агре-
сија, војна интервенција, војни притисак, ); неоружани облици спољног политичког насиља; ор-
ужани облици унутрашњег политичког насиља(унутрашњи сукоби, оружана побуна, грађански рат, 
герила, устанак, политичка убиства и атентати, преврати, савремени тероризам,); унутраш-њи 
неоружани облици политичког насиља(етничке напетости, национални и верски екстремиз-ам, 
тортура и политичка побуна), спречавање насиља у политици и друштву. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  

1. Др Радослав Гаћиновић, ''Политичко насиље и глобализација'' Драслар, Београд,, 2008;   
2. Др Радослав Гаћиновић, ''Насиље у Југославији'' Евро, Београд, 2003;    
3. Др Радослав Гаћиновић, ''Тероризам'', Драслар, Београд, 2005;   
4. Др Радослав Гаћиновић, ''Антитероризам'', Драслар, Београд, 2006;  
5. Хана Арент, ''О насиљу'', Александрија прес, Београд, 2002;   
6. Милорад Беланчић, ''Насиље'', Медијска књижара Круг, Београд, 2004;   
7. Брус Хофман, „Унутрашњи  тероризам“, Народна књига, Београд 2000;    
8. Џонатан Вајт, „Тероризам“, Александрија прес, Београд 2004;   
9. Бранислав Р. Срдановић, „Међународни тероризам“, Службени лист СРЈ, Београд 2002 

Број часова  активне наставе: 60 Остали 
часови Предавања: 

45 
Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Метода усменог излагања; Метода разговора; Метода дискуси-је; Текст  метода; Метода 
демонстрације и Метода вежбања.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: Безбедносне вештине 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Стојковић Д. Миле 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Кроз теоријска предавања и прктичан рад потребно је да се студенти оспособе за рад у институцијама 
система безбедности и то тако да потпуно овладају безбедносном културом, применом техничких 
средстава у безбедносним пословима, тајном деловању у безбедносним пословима, прикупљањем 
информација, провером саговорника и безбедносним информацијама и преговарањима у разним 
ситуацијама, уз практично сагледавање конкретних случајева. 
Исход предмета  
На крају изучавања предмета студенти ће уз неопходно прилагођавање конкретним условима, бити 
оспособљени да обављају почетне дужности у разним структурама система безбедности (одбране, 
унутрашњи послови, обавештајно безбедносне службе, приватни сектор). 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Увод у предмет; специфичности безбедносне културе и понашања; основи 
самоодбране и заштите при вршењу безбедносних послова; примена техничких средстава у безбедносним 
пословима; тајно деловање у безбедносним пословима; прикупљање, достављање, анализа, процена и 
дистрибуција безбедносних информација; провера лица и информација у безбедносним пословима; 
специфичности обављања безбедносних послова у земљи и иностранству; специфичности обављања 
безбедносних послова у ванредним ситуацијама и рату; координација појединих елемената система 
безбедности при решавању безбедносних изазова, ризика и претњи; безбедносно преговарање – студија 
случаја: Седница Савета за националну безбедност у решавању опасности од терористичког дејства на 
југу Србије; безбедносно преговарање - студија случаја: талачка ситуација, позориште Дубравка у 
Москви; КО мере: искуства политике; студија случаја: преговори у Куманову јуна 1999; терористички 
напади на САД 11.09.2001: искуства политике; атентат на државника: анализа одговорности појединих 
елемената система безбедности.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Посета институцијама система безбедности и присуство неким њиховим активностима (вежбе, смотре, 
обука); практично оспособљавање за самоодбрану, укључујући и коришћење, односно одбрану од разних 
врста оружја; практично упознавање са разним техничким средствима (средства за прислушкивање и 
спречавање прислушкивања, средства везе, транспорта и др.); израда докумената која се користе у 
систему безбедности (провере информација, анализе, процене, белешке, елаборати и др.); учешће 
студената у улогама при анализи разних случајева (симулације талачке ситуације, преговарања, 
противтерористичке борбе и др.). 
Литература http://www.wws.princeton.edu/cases/papers/  

1. Теранце Hopmann, „The Negotiation Process and Resolution of International Conflicts“,  Columbia, 
NY, University of South Carolina Press, 1996. 

2. James P. Muldoon, Jr., Joann Fagot Aviel, Earl Sullivan, Richerd Reitano, „Multilateral Diplomacy and 
the United Nations Today“, Westiview Press, 2005.  

3. Zbignjev Bžežinski, „Velika šahovska tabla“, CID, 2001.  
4. Džozef S. Naj, „Kako razumevati međunarodne sukobe“, Beograd,   
5. Ж. Иваниш; Д. Субошић, „Безбедносно преговарање“, Београд, ФБ, 2006. 
6. П. Вилкинсон, „Тероризам против демокрације“, Загреб, 2002. 
7. M Sageman, „Understanding Terror Networks“, Univesity of Pennsylvania Press, 2004. 
8. R. Falk, „The Great Terror War“, IPG, 2003.  

Број часова активне наставе: 90 Остали 
часови Предавања: 45 Вежбе: 45 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, семинарски радови, анализа текстова и географских карата, видео пројекције. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
 
Број ЕСПБ:                       8 
Услов:                               Положени сви предмети студијског програма 
Циљеви приступног рада:  
Приступни рад обухвата израду писменог рада на одабраној и одобреној теми, као и 
његову усмену одбрану. Циљ приступног рада је да се студенти, уз менторство, усмеравају 
и воде кроз истраживање, као и да формулишу и одреде предмет истраживања. Дакле, циљ 
приступног рада је практична припрема студената за самосталну израду завршног рада. 
Приступни рад дипломских студија – мастер постепено, од једноставнијег ка сложенијем, 
уводи студенте у самостално истраживање у области дипломатије и безбедности. Израдом 
и одбраном приступног рада испуњава се и проверава циљ школовања који се сагледава у 
практичној способности студента за примену знања и вештина које је стекао током 
школовања.    
Очекивани исходи:  
Компетентно и адекватно оспособљени студенти за самосталан избор подручја 
истраживања и  примену стечених знања и вештина, као и извршавање послова и задатака 
кроз оперативне и истраживачке активности, што ће студенти показати својим радом на 
теми завршног рада.  
Општи садржаји: 
Приступни рад представља истраживачки рад студента у коме се они припремају за израду 
завршног рада у области дипломатије и безбедности на нивоу дипломских студија Након 
обављеног истраживања, студент припрема приступни рад у форми која садржи следећа 
поглавља: 1. Увод, 2. Садржај (разрада рада): проблем који се жели сагледати; методе које 
ће се применити и питања за разраду; и 3. део који чине: Закључак, Литература и Прилози. 
Предмет истраживања приступног рада обухвата једну од тема која је обрађивана у 
настави на текућем студијском програму, према којој студент истиче интелектуалну и 
личну мотивисаност, а која ће бити детаљније обрађена у завршном раду. Садржајем рада 
целовито се сагледава одабрани проблем и води од формулације проблеме, предмета 
истраживања, до предлога решења. 
Методе извођења:  
У изради приступног рада примењују се све основне аналитичко-синтетичке методе 
(анализа, синтеза, апстракција, конкретизација, дедукција, индукција,...), општенаучне 
методе у политиколошким истраживањима (статистичка, метода моделовања, 
компаративна и др.), а од метода прикупљања података, највећу примену има метода 
анализа (садржаја) документа. Након тога у изади приступног рада, следи сређивање и 
обрада података, оцена и анализа података, као и научно закључивање.  
 
Оцена  (максимални број поена 100) 
Приступни рад се оцењује оценом од 5 до 10, и евидентира се у досије студента у складу са 
законом. 
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Студијски програм:           ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија:     мастер студије 
Број ЕСПБ:   10 
Услов:                                  Положени сви предмети студијског програма 
Циљеви завршног рада:  
Завршни рад обухвата израду писменог рада на одабрану и одобрену тему, као и његову 
јавну одбрану. Завршни рад је резултат самосталаног рада студената којим потврђује 
оспособљеност за самосталну примену стечених знања. Циљ завршног рада је да се 
студенти, уз менторство, усмеравају и воде кроз истраживање, као и формулисање и 
одређивање предмета истраживања. Осим тога, завршни рад дипломских студија – мастер 
постепено, од једноставнијег ка сложенијем, уводи студенте у самостално истраживање у 
области дипломатије и безбедности. Израдом и јавном одбраном завшног рада, испуњава 
се и проверава циљ школовања који се огледа у способности студента за примену знања и 
вештина које је стекао током школовања.   
Очекивани исходи:  
Компетентно и адекватно оспособљени студенти за самосталну примену стечених знања и 
вештина и извршавање послова и задатака кроз оперативне и истраживачке активности, 
што ће студенти показати својим радом на теми завршног рада.  
Општи садржаји: 
Завршни рад представља истраживачки рад студената у коме се они припремају за 
реализацију пројекта истраживања у области дипломатије и безбедности на нивоу 
дипломских студија, што ће показати радом на теми завршног рада. Након обављеног 
истраживања, студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља:         
1. Увод, 2. Садржај (разрада рада): проблем који се жели сагледати; методе које ће се 
применити и питања за разраду; и 3. део чине: Закључак, Литература и Прилози. Предмет 
истраживања завршног рада обухвата једну од тема која је обрађивана у настави на 
текућем студијском програму, према којој студент истиче интелектуалну и личну 
мотивисаност. Садржајем рада целовито се сагледава одабрани проблем и води од 
формулације проблеме, предмета истраживања, до предлога решења.  
Методе извођења:  
У изради завршног рада примењују се све основне аналитичко-синтетичке методе (анализа, 
синтеза, апстракција, конкретизација, дедукција, индукција,...), општенаучне методе у 
политиколошким истраживањима (статистичка, метода моделовања, компаративна и др.), а 
од метода прикупљања података, највећу примену има метода анализа (садржаја) 
документа. Након тога у изади завршног рада, следи сређивање и обрада података, оцена и 
анализа података, као и научно закључивање.  
Након пријаве теме, Наставно-научно веће одобрава тему завршног рада, након чега 
студенти приступају изради писменог рада на одабрану и одобрену тему, у одређеном 
року. Студент стиче право на јавну одбрану завршног рада када положи последњи испит, а 
најкасније у року од годину дана од дана одобрења теме завршног рада. Наставно-научно 
веће одређује комисију од три члана за јавну одбрану завршног рада, коју чине 
председник, ментор и члан комисије.  
Оцена  (максимални број поена 100) 
Завршни рад се оцењује оценом од 5 до 10 комисијски и евидентира у досије студента у 
складу са законом. 
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Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске студије 
Назив предмета: Студије ЕУ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милијана Г. Даневска 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета je утврђивање објективне истине о правној стварности Европске Уније са тежиштем 
на стицању објективног, критичког методски изведеног знања о историји права Европске Уније, 
почев од стварања Европске заједнице за угаљ и челик 1951. године и закључака Римских уговора 
1957. године о формирању Европске економске заједнице, до Мастрихта и најновијих политичких 
придруживања земаља југоисточне Европе са изучавањем интердисциплинарниог метода, 
укључујући поред правних и елементе одбране и безбедности.Алтернативно изучавање Лисабонског 
споразума, кризе институција ЕУ као и основна знања из области ЕУ са теоријског, практичног и 
позитивно правног аспекта су основи за интердисциолинарним  методом у овој области. 
Исход предмета треба да омуогући студентима усвајање основних знања о структури институција 
Европске Уније која у себи обједињава и функције безбедности, одбране, заједничке спољне 
политике и напоре заједницког правног система Европске Уније, укљућчјучћи и људска права, која 
ће им помоћи да објективније сагледавају укупное правне могућности и капацитете Републике 
Србије у процесу њеног придруживања Европској унији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

• Правна природа Европске заједнице и Европске Уније 
• Органи Европске заједнице и функције Европске Уније 
• Извори права Европске заједнице 
• Грађанство Европске Уније 
• Основне слободе 
• Кратак осврт на основна права Европске Уније (облигационо, привредно, интелектуалне 

својине, слободе конкуренције, заштите потрошача, радно и социјално право) 
• Историја односа ЕУ и Србије и њена перспектива 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
• Израда семинарских радова, прикази правних текстова, преглед различитих одлука органа 

ЕУ, упознавање и анализа одлука суда ЕУ 
Литература  

1. Златко Стефановић – Право Европске Уније, Београд 2008,  
2. Радован Вукадиновић - Право Европске Уније, Београд 1996, 
3. Основни уговори Европске Уније 
4. и одабрани текстови и чланци у електронској форми 

Број часова  активне наставе Остали 
часови Предавања: 45 Вежбе: 15 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања (ех катедра) - 4 часа 
Вежбе, семинари и радионице – 1 час 
Посете представништвима Европске уније у Београду,  Канцеларији за придруживање 
Европској унији 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
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Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: Дипломске студије 
Назив предмета: САВРЕМЕНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ВОЈНА ДИПЛОМАТИЈА 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко П. Крга 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета: стицање нових знања, развијање код студената креативности, мотивације за стално усавршавање и 
способности за умешну примену стечених знања и војнодипломатских вештина у различитим ситуацијама. Схватање значаја 
дипломатије у војним, односно одбрамбено-безбедносним пословима, као и стварање амбијента у коме се развија 
демократичност, транспарентност, равноправност и трајна интелектуална радозналост. 
Исход предмета: да студенти покажу функционално-употребно знање, стекну вештине и спосбности да стечено знање из 
области војне дипломатије користе у процесу надградње стечених сазнања из области безбедности и дипломатије, као и да 
стекну способности да, на осниву критичког, логичког и рационалног промишљања, креирају нове идеје и пројекте за 
унапређивање праксе у области безбедносних интеграција и војне дипломатије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:Дипломатија и војна дипломатија;Историјски развој војне дипломатије;Облици војнодипломатских 
представништава;Управљање војном дипломатијом;Успостављање билатералних војно-дипломатских односа; Статус и 
основне функције војно-дипломатских представника; Војно-дипломатски кор; Облици, методе и средства рада војних 
изасланика; Избор и школовање кадра за војну дипломатију; Северноатлантски савез (НАТО)-облик мултилатералне војне 
дипломатије; Европска унија (ЕУ) као облик мултилатералне војне дипломатије; ОЕБС- улога и функције војнодипломатских 
представника држава чланица; Улога и функције војнодипломатских представника у војно-безбедносним (мировним) 
мисијама; Перспектива развоја војне дипломатије. 
Практична настава: вежбе, семинарски радови и студијско- истраживачки рад 

Литература  
1. Зечевић, М., Војна дипломатија, НИЦ Војска, Београд,1990. 
2. Митић, М., Проблеми Југословенске дипломатије и дипломатске службе, Сл. лист, Београд, 1997. 
3. Кисинџер, Х., Дипломатија I – II, Верзар пресс, Београд 1999. 
4. Вељић З. , Дипломатски протокол, Дипломатска академија МСП СЦГ-Службени лист СЦГ, Београд, 2004. 
5. Опачић М.-Крга Б.-Ђукић Д., Војнодипломатски практикум – збирка ауторизованих предавања на ДАМСП ,Београд, 2008.  
Број часова  активне наставе : 60 Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 15 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
У наставном процесу ће се користити: метода усменог излагања; метода  разговора; метода дискусије; тест метода; метода 
демонстрације и метода вежбања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена :  Завршни испит  поена 
активност у току предавања :  10 писмени испит   
практична настава                 :  10 усмени испит :  60 
колоквијум-и  ..........  
семинар                                  :  20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских 
програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све 
студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и 
планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 
Наставник (Име, средње слово, презиме): ЈЕЛЕНА Ђ. ЛОПИЧИЋ – ЈАНЧИЋ 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Општи циљ упознавања студената са институтима и појмовима међународног хуманитароног права од његовог 
настанка до савременог међународног хуманитарног права, међународних конвенција и праксе. Међународно 
хуманитарно право спада у ред најзначајнијих правних дисциплина у међународном праву.  
Исход предмета  
Резултат наставе међународног хуманитарног права огледа се у томе да ће студенти добити потпуно 
упознавање са овом врло значајном материјом. Посебно што међународно хуманитарно право је основ који се 
примењује у свим ратовима, ратним стањима и оружаним сукобима било међународним било унутрашњим. 
Такође студенти ће бити упознати и са законским решењима међународног хуманитарног права у нашем 
законодавству. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1. Развој међународног хуманитарног права 
2. Правна природа међународног хуманитарног права  
3. Међународно хуманитарно право оружаних сукоба 
4. Извори међународног хуманитарног права 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Иако је настава првенствено предвиђена као теоријска настава, практични део наставе  биће реализовано кроз 
вежбе. У оквиру вежби биће обухваћени семинарски радови из појединих института међународног 
хуманитарног права из теорије и праксе.  Такође ће бити прикази међународних конвенција из међународног 
хуманитарног права. 
Литература  
- проф. др  Смиља Аврамов: Међународно јавно право, Београд, 2011 
- Женевске конвенције и допунски протокол – Београд, 2009 
- проф. Др Јелена Лопичић Јанчић - Статус рањеника и болесника у међународном и кривичном праву, Београд, 
2012 
- проф. Др Јелена Лопичић Јанчић - Ратни злочини против рањеника, болесника и цивилног становништва 
(Теорија и пракса), Београд, 2012 
- проф. Др Јелена Лопичић Јанчић - Ратни злочини против ратних заробљеника, судска пракса- Београд, 2005 
- проф. Др Јелена Лопичић Јанчић - Кривично правна заштита ратних заробљеника у Југословенском праву, 
Београд, 2005 
- Марко Сасоли, Антоан Бувије - Како право штити у рату, случајеви и документа, Женева, 1999/2003 
- Марко Сасоли, Антоан Бувије - Како право штити у рату, савремена пракса међународног хуманитарног 
права Женева, 1999/2003 
- Борба по правилима, Приручник о праву оружаних сукоба , превод проф. Др Миодраг Старчевић, МКЦК, 
2004 
- Од Нирнберга до Хага, Поуке историје, Зборник радова, уредник проф. Др Јелена Лопичић Јанчић, Београд, 
2012  
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 15 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
Предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На предавањима ће се користити методи 
теоретских објашњења, као и случајеви из праксе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит ---- 
практична настава - усмени испит 60 
колоквијум-и - ..........  
семинар-и 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко П. Крга 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање нових знања. Развијање код студената креативности; мотивације за учење; 
способности за правилно расуђивање; схватање значаја стратегије интегралне безбедности како и 
стварање амбијента у коме се развија демократичност, равноправност и интелектуална радзналост.  
Исход предмета:  
Да студенти покажу радно знање, секну вештине и способности да стечено знање из области 
стратегије безбедности користе у процесу надградње својих знања из области безбедности и 
дипломатије, као и да стечена знања из ове области користе у процесу  креативног размишљања у 
пракси, као и да стекну способности за стварање и формулисање нових идеја које су резултат 
критичког, логичког и рационалног размишљања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава предмета ''Стратегија безбедности'' обухвата теме Појмовни и методолошки 
приступ наставној дисципини; Основни принципи, предмет, методи и значај научног проучавања 
предмета; Појам стратегије као вештине; Да ли је стартегија научна дисциплина; Стратегија 
безбедности; Савремени приступи Стратегији безбедности; Дефинисање стратегије безбедности; 
Стратегија колективне безбедности(ОУН); Стратегија заједничке безбедности(ЕУ); Стратегија 
кооперативне безбедности (НАТО);  Стратегија регионалне безбедности; Стратегија унутрашње 
безбеднсоти (Националан и људска безбедност). 
Практична настава. 
Литература:  

1. Стојановић, М., „Наука о одбрани“, Правни факултет, Београд, 1992. 
2. Barry, Buzan, Teople, „States and Fear“, second edition, Tearsan, Logman., 1991. 
3. Kennedy Payl, „Grand Strategies in War and Peace“, Yale University, 1992.  
4. Савић А., Бајагић М., „Безнедмост света – од тајности до јавности“, ВШУП, Београд 2005. 
5. Gaddis, Lewis., „Strategies Contaimment“, Oxford University Press, 2005, 

Број часова активне 
наставе: 45 

Теоријска настава:  
15 

Практична настава:  
0 

Методе извођења наставе  
У наставном процесу ће се користити мeтoда усменог  излагања; Метода  разговора; Метoда 
дискусије; Тест метода; Метода демонстрације и Метода вежбања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава - усмени испит 60 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
присуство на настави     
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: ЕКОНОМСКА ДИПЛОМАТИЈА  
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ђорђевић Н. Ненад 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета је да студентима пружи, поред општих знања из савремене дипломатије, основна 
теоријска, стручна и практична знања из економске дипломатије - билатералне и мултилатералне. 
Исход предмета:  
Изучавањем овог предмета студенти ће бити у могућности да повежу стечена теоријска, стручна и 
практична знања из дипломатије и економске дипломатије са савременим трендовима у глобалној 
економији и међународним економским односима, као и да, поред осталог, објективније сагледавају 
позиционирање Србије на светском тржишту, њено место и улогу у економским и другим 
процесима глобализације, евроатлантског и глобалног интегрисања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
I. Дипломатија и дипломате; II. Дипломатска служба; III. Форме дипломатске комуникације; IV. 
Основи економске дипломатије; V. Билатерална дипломатија: VI. Мултилатерална економска 
дипломатија; VII. Дипломатија и економска шпијунажа. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
(а) Индивидуална припрема и јавна одбрана семинарских радова, избором одговарајуће теме, у 
договору са предметним наставником, из области билатералних економских односа Србије са 
другим државама, као и мултилатералних економских односа Србије са међународним 
финансијским, трговинским и другим економским институцијама, организацијама и регионалним  
интеграцијама.  
(б) Организовање индивидуалне и/или групне стручне праксе студената у државним органима 
Србије надлежним за економске односе са  иностранством (МСП и др.), у страним дипломатско - 
конзуларним мисијама у Београду и глобалним корпорацијама лоцираним у Србији. 
Литература 

1. Bayne, Nicholas., and Woolcock, Stephen., The New Economic Diplomacy – Decision - Making 
and Negotiation in International Economic Relations, “Ashgate”, Burlington, 2004.  

2. Дашић, Давид Ђ., Дипломатија - економска мултилатерала и билатерала, “БК Универзитет“ 
и “Мултидисциплинарни центар“, Београд, 2003. 

3. Berridge, G. R., Diplomacy - Theory and practice, Second Edition, “’Palgrave”, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, New York, 2002. 

4. Митић, Миодраг., Дипломатија - делатност, организација, вештина, професија, “Завод за 
уџбенике и наставна средства“, Београд, 1999. 

5. Samuelson P, Economics an introductory analysis, Mc. Graw Hill, 2000. 
Број часова  активне наставе: 60 Остали 

часови Предавања: 
45 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе: 
Предавања, дискусије, семинарски радови, анализа текстова и географских карата, видео 
пројекције.Дијалошки, монолошки, интерактивно-комуникативни. Предавања.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
 
 

http://www.diplomatija.com/�


______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: ЦИВИЛНА БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Душко Н. Колунџић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета Упознавање са основним појмовима система цивилне безбедности, типовима 
безбедности, факторима, организацији.  
Исход предмета Исход предмета подразумева да се изучавањем релевантних садржаја стекну 
предуслови за даље успешно проучавање других безбедносних дисциплина, као и оспособљавање 
студената за вршење послова у областима и институцијама цивилне безбедности у локалној 
заједници, региону и републици.  
Садржај предмета 
Теоријска настава предмета обухвата појам безбедности и система безбедности;  Државна 
безбедност, национална безбедност, међународна безбедност; Цивилна безбедност, лична 
безбедност, безбедност људи, имовине и других вредности;  Фактори угрожавања безбедности;  
Организација и систем безбедности; .Органи у систему безбедности;  Субјекти и органи цивилне 
безбедности;  Безбедносни менаџмент;  Правни и етички принципи цивилне безбедности;  
Планирање цивилне безбедности 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Провера теоријских знања кроз симулацију конкретних случајева, студије случајева конкретних 
проблематичних  ситуација у безбедности. 
Литература  

1. Савић Андреја, Стајић Љубомир: „Основи система цивилне безбедности“, Факултет за 
правне и пословне   студије, Нови Сад, 2006. 

Број часова  активне наставе: 60 Остали 
часови Предавања: 45 Вежбе: 15 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
У наставном процесу ће се користити мeтoда усменог  излагања; метода  разговора; метoда 
дискусије; тест метода; метода демонстрације и метода вежбања. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер студије 
Назив предмета: КУЛТУРА И МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Жељко М. Симић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета: Теоријска експланација културе као једне од најбитнијих својстава човека и 
људског друштва уопште, утолико пре што се сматра аксиомом да ни једна друга врста не поседује 
културу. Објаснити преображаје културних образаца под притиском глобализације и променама у 
међународним односима. Ближе одређивање културе са становишта разних наука и теоријских 
дисциплина, али са акцентом на оне моменте који означавају првенствено социјални карактер 
културе и који је објашњавају из перспективе међународних односа.  
Исход предмета: Указати на парадокс културе данас и анализовати га са међународно-правног и 
социолошког аспекта: култура је можда једино подручје човекових аутентичних стваралачких 
потреба, његове еманципације и самоактуализације, али и моћно средство глобалистичке потребе да 
се наметањем културних образаца колективни идентитет једне друштвене заједнице саобрази 
диктату тоталитарне свести. Одредитии судбину културе у савременим демократијама и 
међународним односима као и из перспективе пољуљане доминације неолинеарног концепта 
друштва и државе.  
Садржај предмета:  
Теоријска настав: Преиспитати тезу о универзалним вредностима културе напоредо са све 
присутнијом идејом о нужности њене унификације која потире индивидуалистичку димензију 
стваралачког чина и утиче на релативизовање културолошких постулата и специфичности 
појединих цивилизација и националних, религиозних-конфесионалних идентитета и традиција.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
Жељко Симић, „Преображаји тоталитарне свести-пролегомена за соцологију сазнања“, 
КПЗБ, Београд, 2006. 
Џери Ландер, Едвард Голдсмит,“Глобализација“, Цлио, Београд, 2003 
Хербер Морије, „Култура и друштво“, БИГЗ, Београд, 1977 
Број часова  активне наставе: 60 Остали 

часови Предавања: 
45 

Вежбе: 
 

Други облици наставе: 
15 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе 
Компаративни метод 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске студије 
Назив предмета: СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ СРБИЈЕ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Савић Б. Андреја 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета је упознавање студената са системом безбедности Републике Србије и њихова 
припрема да постану специјалисти за ту област. 
Исход предмета Познавање историјског развоја безбедности Србије у оквиру самосталне државе 
и различитих југословенских државних творевина- Краљевине Југославије (1918-1941), СФРЈ (1945-
1992), СРЈ (1992-2003), ДЗ Србија и Црна Гора (2004-2006). Упознавање са садашњим дометима и 
значајем за 21. век. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Традиција и култура безбедности Србије, Обавештајно-безбедносне установе у средњовековној 
Србији, Обавештајно-безбедносне активности од Првог српског устанка до 1914, Обавештајно-
безбедносни систем Краљевине Југославије, Развој обавештајно-безбедносних активности на 
простору Југославије у Другом светском рату, Обавештајно-безбедносни систем СФРЈ од 1945-
1966, Обавештајно-безбедносни систем СФРЈ од 1966-1992,  Обавештајно-безбедносни систем СРЈ 
од 1992-2003, Обавештајно-безбедносни систем ДЗ СЦГ од 2003-2006, Обавештајно-безбедносни 
систем Републике Србије од 2006.г.   
Однос политичког и безбедносног система у Републици Србији, подсистеми система безбедности, 
цивилне и војне институције система безбедности.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Студије случаја. Коришћење интернет ресурса, ДВД и телевизијских ресурса, као и предавања 
представника релевантних државних и недржавних институција безбедности. 
Литература  

1. Богдановић  Бранко, „Два века полиције у Србији“, МУП, Београд, 2002.  
2. Савић Андреја, Делић Милан, Бајаги  Младен, „Безбедност света-од тајности до јавности“, 

Институт безбедности, ПА, ВШУП, Београд, 2002.   
3. Стојанчевић Владимир, „Обавештајна служба у Карађорђевој и Милошевој Србији 

(историјска грађа)“, књига III, Београд, ДСНО, Управа безбедности, 1964. 
4. Перишић  Мирослав, „Министарство и министри полиције у Србији 1811-2001“, МУП, 

Београд, 2002.   
Број часова  активне наставе: 60 Остали 

часови Предавања: 
45 

Вежбе: 
 

Други облици наставе: 
15 

Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, студије случаја, радионице, интерактивни начин вођења часа 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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