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КЊИГА ПРЕДМЕТА 
 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Шифра Назив Наставник за предавања 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

0107 Социологија  Симић М. Жељко 

0307 Основи права Зрилић С. Гордана 

0207 Основи безбедности Савић Б. Андреја 

0507 Европски односи и ЕУ Даневска Б. Милијана 

0407 Информатика Кукрић Н. Милена 

0607 Енглески језик 1 Рашковић А. Маријана 

0707 Други страни језик 1 (Италијански језик, Шпански језик) 
Стошић З. Сања 

Радовановић М. Јелена 

0807 Основи дипломатије Даневска Б. Милијана 

0907 Системи безбедности Колунџић Н. Душко 

1107 Уставно право Зрилић С. Гордана 

1207 Основи политике и теорије политичких система Вугделић Б. Владимир 

1007 Религија и политика Таловић Р. Виолета 

1307 Енглески језик 2 Јеремић-Марковић П. Емина 

1407 Други страни језик 2 (Италијански језик, Шпански језик) 
Радовановић М. Јелена 

Стошић З. Сања 

1507 Међународно јавно право Ђорђевић Н. Ненад 

1607 Политички систем Србије Вугделић Б. Владимир 

2307 Међународна безбедност Стојковић Д. Миле 

ИБ1 Изборни предмет 1 и 2   

2007 Енглески језик 3 Рашковић А. Маријана 

2107 Други страни језик 3 (Италијански језик, Шпански језик) 
Стошић З. Сања 

Радовановић М. Јелена 

2207 Савремене политичке теорије Вугделић Б. Владимир 

2507 Заштита и безбедност информација Лазар Д. Петровић 

2407 Методологија политичких наука  Павловић Р. Милева 

ИБ2 Изборни предмет 3 и 4   

2607 Енглески језик 4 Јеремић-Марковић П. Емина 

2807 Други страни језик 4 (Италијански језик, Шпански језик) 
Стошић З. Сања 

Радовановић М. Јелена 

2807 Спољна политика Србије Вугделић Б. Владимир 

2707 Кризни менаџмент Боровић Б. Синиша 

2907 Криминалистика 

Божиловић Петровић Л. 
Гордана 

ИБ3 Изборни предмети 5 и 6   

3207 Дипломатске вештине Бјеља М. Данијела 

3307 Енглески језик 5 Рашковић А. Маријана 

3507 Други страни језик 5 (Италијански језик, Шпански језик) Радовановић М. Јелена 
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Стошић З. Сања 

3407 Међународни односи Зрилић С. Гордана 

ИБ4 Изборни предмети 7 и 8   

3707 Безбедносне вештине Вучељић Б. Никола 

3807 Енглески језик 6 Јеремић-Марковић П. Емина 

3607 Други страни језик 6 (Италијански језик, Шпански језик) 
Радовановић М. Јелена 

Стошић З. Сања 

3907 Завршни рад   

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1807 Кривично право - Општи део Лопичић Јанчић Ђ. Јелена 

1907 Историја дипломатије Надовеза И. Бранко 

2207 Кривично право - Посебан део Лопичић Јанчић Ђ. Јелена 

2307 Безбедносни менаџмент Боровић Б. Синиша 

3007 Теорија конфликата Савић Б. Андреја 

3107 Геополитика  Таловић Р. Виолета 

3507 Обавештајно-безбедносне службе Савић Б. Андреја 

3607 Међународни економски односи Ковачевић Ж. Мирјана 
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА  
Наставник: др Жељко Симић, редовни професор 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: без услова 
Циљ предмета: 
Упознавање студента са основима науке о друштву на основу којих ће самосатлно ширити сазнања 
о свету у којем живи и које њима владају. На тој научној основи студенти ће лакше савлађивати 
предметне садржаје и осталих научних дисциплина које су предвиђене програмом школе. Уз то 
студенти ће се упознати са релевантним теоријским начелима социологије. 
Исход предмета:  
Способност разумевања теоријских поставки предмета и способност њихове примене на друштвено-
политички живот, превасходно у Србији 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Предмет и метод науке;конститутивни принципи науке и класификација науке; предмет соцологије 
и њен однос према сродним наукама; основни методолошки правци у социологији; метод и технике 
социолошког истраживања; развој мисли о друштву пре настанка социологијечсоциолошке теорије 
у раној фази развоја социологије; класичне социолошке теорије;савремене социолошке теорије; 
друштвена стратификација, култура; образовање; религија; институције; глобализација; 
организација; и др. 
Практична настава  
 
Литература: 

• Michael Haralambos i Robin Heald, Увод у социологију, Глобус; Загреб, 1989. 
• Михаило Пешић, Соцоилогија; Институт за политичке студије, Београд, 1998. 
• Милован Митривић, Социологија, Правни факултет Београд, 2005. 
• Еntoni Gidens, Социологија, Економски факултет, Београд, 2003. 
• Бурдије Пјер, Сигнална светла, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998. 
• Ентони Гиденс, Последице мидерности, Филип Вишњић, Београд, 2001. 
• Хелд Дејвид, Демократија и глобални поредак, Филип Вишњић, Београд, 1997. 
• Стиглиц Џозеф, Противречности глобализације, СБМ, Београд, 2000. 
• Ноам Чомски, Светски поредак-стари нови, СКЦ, Београд 1996. 
• Турен Ален, Постиндистријско друштво, Глобус, Загреб, 1990. 
• Жељко Симић, Преображаји тоталитарне свести – пролегомена за социологију сазнања, 

КПЗБ, Београд, 2006. 
Број часова активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе 
 
Предавање од стране предметног професора, презентације од старне студената, дискусија. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
практична настава (вежбе) 10 усмени испит 60 
колоквијум-и 10   
семинар-и 10   
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Студијски програм: Основне академске студије (Дипломатија и безбедност) 

Назив предмета: Основи права  

Наставник: др Гордана С. Зрилић, ванредни професор                      

Статус предмета: обавезан              

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: Примарни циљ наставе  је да студенти овладају темељним знањима  о државном и 
правном поретку , о суштини правне науке  и њеним основама, најважнијим  правним институтима  
и усвоје, поред дипломатско-безбедносног, и правнички начин размишљања и закључивања. Схвате, 
да данас није могуће замислити модерног дипломату, припадника савременог безбедносног 
корпуса, који није  опремљен основним правним знањима, нити доброг дипломату који не поседује 
јасну свест о томе да је право оруђе којим се једнако добро може „и кров над главом сазидати и гроб 
ископати“. 

Исход предмета: очекује се да ће стечена знања о основним правним институтима  и категоријама  
студентима послужити као стабилна основа и припрема за полагање других правних предмета и 
оспособити их за усвајање знања из појединачних грана  права, а самим тим  и адекватно и успешно 
сналажење у пословању у својим матичним областима. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Основи права као уводна и општа теоријска правна наука; Појам права; Разна 
схватања права; Елементи права, Правни акт; Формални извори права; Правни однос; Субјекти 
права; Примена и тумачење права; Појам и врсте државних облика. 

Практична настава: Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад 

Литература: 
Лукић Р; Увод у право, Београд 2006. 
Лукић Р; Кошутић Б; Увод у право, Правни факултет, Београд, 2005. 
Проширена литература Jurisprudence, O.U.P. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Предавања и вежбе, разговори и дискусијеe, семинарски радови, 
колоквијуми и индивидуалне консултације 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена: мах. 40  Завршни испит поена: мах.60 
активности у току предавања.....10                                                      усмени испит..............60 
Коловијум-и.................................20 
Семинарски рад...........................10 
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник: др Андреја Савић, редовни професор 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета:  
Упознавање са базичном наставно-научном дисциплином из које се гранају бројне специјализоване 
и стручне дисциплине из области безбедности.  Научно учинити доступним студентима да у оквиру 
наставно-научне дисциплине спознају нове видове и облике најсавременијих погледа посматраних у 
целини, друштвено-економских, правно-политичких и међународних односа. Тиме ће студенти 
добити научну целину која је предуслов за научно истраживање безбедносних  појава. 
Исход предмета :  
Фундаментална сврха модула је да студентима помогну у стицању основних знања о основама 
безбедности дајући потребну димензију о тој проблематици  са указивањем на релевантне проблеме  
и садржаје који, до сада, нису у довољној мјери на научној основи елаборирани. 
Очекивани резултати огледају се у потреби да студенти усвоје научнии поглед на теоријској и 
праксеолошкој равни и с тим у вези друштвене и друге облике угрожавања у коренспонденцији са 
сродним наукама, правима и обавезама субјеката у систему безбједности, на заштити друштва у 
најширем смислу речи. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава предмета ''Основи безбедности'' обухвата теме: појмовно-методолошки приступ;  
савремени приступи теорији и системима безбедности; теорије система безбедности; угрожавање 
безбедности; унутрашња безбедност и облици угрожавања; спољна безбедност и облици 
угрожавања; изазови, ризици и претње безбедности; савремени безбедносни проблеми; одбрамбени 
аспект заштите националне безбедности малих земаља; обавештајне службе; тероризам; људска 
права и безбедност. Садржај предмета обухвата суштинску проблематику, која представља основу 
спољне и унутрашње, тј. интегралне безбедности. 
 
Практична настава  
 
Литература :  
Alan Collins (ed), Suvremene sigurnosne studije, Politička kultura, FPZ, Zagreb, 2010.  
Андреја Савић, Љубомир Стајић, Основи цивилне безбедности;  ФППС, Нови Сад, 2006. 
Драган Симић, Наука о безбедности;  Службени лист СРЈ и ФПН Београд, 2002. 
Андреја Савић, „Обавештајне службе и национална безбедност“, ПФ, Крагујевац, 2006.  
Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 
 
Методе извођења наставе:  
 
Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст метода; Метода 
демонстарације и Метода вежбања. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство настави и вежбама 10 усмени испит 60 
Семинарски рад 30   
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ЕВРОПСКИ ОДНОСИ И ЕУ 
Наставник: др Милијана Даневска, доцент 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета је стицање високог нивоа знања о Европској Унији и њеним 
спољашњим и унутрашњим односима, историјски контекст, као и изазови Уније.  
Исход предмета  

Примена стеченог знања у анализирању конкретних политичких, економских и културолошких питања везаних 
за Европску Унију и њене спољашње и унутрашње односе.   
Садржај предмета 

Теоријска настава 
ЕУ, нови светски поредак и глобализација; Развој институција и права ЕУ; Кључни документи и Буџет ЕУ; 
Унутрашнје тржиште ЕУ; Kонтинуитет и нови изазови; Улога ЕУ у глобалној и европској безбедности; 
Социјална и остале политике ЕУ; ПСА и билатерална сарадња Србије и ЕУ; Процес проширења Европске 
Уније и његове последице;   
 
Практична настава  
Разговори са представницима Европске Уније у Србији. Присуствовање седницама институција које се баве 
Европском Унијом у Србији и иностранству.  
Литература  

Desmond, Dinan., Europe Recast: A History of European Union, London, 2004. 
Duroselle, Jean-Baptiste., L’idée de l’Europe dans l’histoire, Paris, 1965. 
Фуше, Мишел., Европска република, Београд, 2000. 
Лакер, Волтер., Историја Европе 1945-1992, Београд, 1999. 
McCormick, John., Understanding the European Union, London, 2005. 
Middlemas, Keith., Orchestrating Europe, 1973-1995, London, 1995.  
Nugent, Neill., The Government and Politics of the European Union, London, 2002.  
Reid, T. R., The United States of Europe: The New Superpower and the end of American Supremacy, London, 2004.  
Roth, François., L’Invention de l’Europe, Paris, 2005.   
Суту, Жорж-Анри, Неизвестан Савез. Историја Европске Заједнице, Београд, 2001.  
Шмале, Волфганг., Ицторија европске идеје, Београд, 2003. 
Young, Hugo., This Blessed Plot:Britain and Europe from Churchill to Blair, London, 1998. 
Број часова  активне 
наставе: 

Теоријска настава: 15 Практична настава: 
15 

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 30 

практична настава 10 усмени испит 30 
колоквијум-и 10     
семинар-и 10     
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Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ИНФОРМАТИКА 
Наставник: др Милена Кукрић, доцент 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета: овладавање основама: информатике, заштите рачунарских 
средстава и система, компјутерског криминала, поткрепљено примерима примене 
информационих система и применама Интернета у дипломатији и безбедности. 

Исход предмета:  Студенти ће бити оспособљени да као «јаки корисници» користе 
информатику, да умешно и успешно дефинишу захтеве за развој информационих 
система. Студенти ће овладати основама заштите информационих система посебно 
у условима компјутерског криминала. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у рачунарску обраду информација; историјат развоја рачунарских средстава; 
настанак и особине података информација; средства за обраду података и 
информација; рачунарске мреже и комуникације; увод у информационе системе. 
Заштита рачунарских средстава и система Компјутерски криминал. Примери 
примене информационих система. Примене Интернета. 

Практична настава 
Непосредне вежбе на рачунарима на основама ЕЦДЛ (European Computer Driving 
Licenece), по свих седам модула. 
Вежба у провери (чекирању) безбедносног нивоа информационог система.    
Литература  

• Петровић, Слободан Р., Полицијска информатика, Полицијска академија, 
Београд, 2003. 

• Родић, Бошко., Пословни информациони системи, Факултет за пословну 
информатику, Београд, 2003. 

• Ћосић, Драган., Пословна информатика, Факултет за финансијски 
менаџмент и осигурање, Београд, 2004. 

• Станкић, Раде.,  Пословна информатика, Економски факултет, Београд,  
2001. 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 
15 

Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: предавања екс катедра са дијалозима, практичне вежбе 
методом «ради како радим»  

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      
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 

Назив предмета: Енглески језик 1 

Наставник: Маријана А. Рашковић                

Статус предмета: заједнички обавезан  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 
Циљ предмета: Систематизација знања стеченог током претходног школовања, као и стицање 
додатне комуникативне компетенције и језичких вештина (разумевање, говор, читање и писање, 
посебно писање есеја на задату тему)  
Исход предмета: Студент влада комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм везаним 
за опште теме и  граматиком  енглеског  језика) и може да оствари  комуникацију о оптим  темама из 
свакодневног живота,  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
 
Граматика енглеског језика (употреба одређеног и неодређеног члана, неправилни и непотпуни 
глаголи, грађење и употреба глаголских облика,  ред речи у реченици, герунд и партиципи, прилози и 
прилошки изрази, пасивне конструкције итд). Одговарајућа лексика за стицање предвиђених 
компетенција. 
 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, читања,  разумевања читања, говора и разумевања 
говора. Припрема презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају 
презентује на енглеском језику   који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних 
средстава.  
Литература 
 Обавезна: М.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska: Opportunities, Intermediate, Language Powerbook and 
Students’ Book, Longman 
 Ljubica Popović, Vera Mirić: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima 
 
Допунска:  
Webster’s Desk Dictionary 
Longman Gold Course Book  
Longman Student Grammar of Spoken and Written English 
 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користе се и додатни,  стручни и 

публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних 
часописа и журнала. 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене 
презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току 
предавања 

10  усмени 60 

практична настава 20   
колоквијуми-и 10 
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 

Назив предмета: Шпански језик 1 

Наставник: Сања Стошић, предавач 

Статус предмета: заједнички обавезан /изборни               

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 
Циљ предмета:  
Упознавање са основним датостима шпанског говорног подручја и стицање базичне комуникативне 
компетенције и језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и писање) на нивоу А1 
Заједничког европског референтног оквира (Marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza  y la 
evaluación de lenguas). 
Исход предмета:  
Студент влада основним комуникативним стратегијама (овладао је основним вокабуларoм, 
основама граматике и ортографије шпанског језика) и може да оствари елементарну комуникацију о 
једноставним темама из свакодневног живота,  
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
Увод у основе шпанског језика (aкценат у шпанском језику, алфабет, глаголи ser, llamarse, estar); oсновнe 
личне и упитне заменице, придеви за националности; род и број именица; индикатив презента свих 
конјугација: правилни глаголи; негација; повратни глаголи; индикатив презента полунеправилних и 
неправилних глагола; глагол gustar, разлика између muy / mucho; бројеви; показни придеви и заменице; 
присвојни придеви, описни придеви.; прилози и предлози за место, разлика између hay и está(n); ir a + 
infinitivo; постављање питања, ред речи, итд. Одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција. 
 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 

Вежбе. Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема 
презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на шпанском 
језику и подразумева рад у групи, као и употребу аудио-визуелних средстава.  

Литература: 
 Обавезна: 
 Álvarez Martínez, Mª Ángeles, et. al., (2005). Vuela 1 Libro del Alumno A1. + CDROM (Español Lengua 
Extranjera),  Madrid: Anaya. 
Допунска:  
Bosque, Ignacio Redes  (2006): Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid : SM 
González Hermoso, A., J.R. Cuenot, y M. Sánchez Alfaro (1994): Gramática de español lengua extranjera. Madrid: 
Edelsa. 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентчни стручни и 
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних часописа и 
журнала. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току 
предавања 

10 писмени испит  40 

практична настава 10 усмени испит 20 
колоквијуми-и 20 
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски 
програм: 

ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 

Назив предмета: Италијански језик 1 
Наставник: Јелена Радовановић, предавач 
Статус предмета: изборни предмет  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: без услова 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студентима приближи италијански као углавном нов, други страни језик кроз 
континуирану наставу током семестра. Језик се изучава од самог почетка, тј. од алфабета преко читања и 
писања, основних граматичких структура до овладавања временима (презент, на овом нивоу) и базичне 
комуникације.  
Италија је, као држава, наш први привредни и политички инострани партнер. У том смислу је ближе 
упознавање италијанске традиције, обичаја, кулуре, привреде...кроз језик, више него оправдано.    
Исход предмета 
По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за читање, писање и разумевање 
италијанског језика у његовим једноставнијим граматичким структурама. Студент је у стању да се 
представи, да представи друге, да каже одакле је, где станује, колико година има... Граматичко тежиште је 
на помоћним глаголима. Стечено знање одговара нивоу А1 европске референтне табеле.  
Садржај предмета:                                                        укупно часова  = предавања +  вежбе 
Теоријска настава 
1. АБЕЦЕДА, ПРАВИЛА ЧИТАЊА И ПИСАЊА; ДИФТОНЗИ И ТРИФТОНЗИ, АКЦЕНАТ  

 ............................ ..............................................................................................8 = 4 + 4 
2. ПОЈАМ ЧЛАНА И ОСНОВНА ПОДЕЛА ИМЕНИЦА И ПРИДЕВА ...6= 4 + 2 
3. ESSERE, ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА ......................................8= 6+2 
4. AVERE, ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА     ..........................8 = 6 + 2 
5. ESSERE + CI, AVERE + CI, БРОЈЕВИ, ДАНИ У НЕДЕЉИ....5=3+2 
9. ПРАКТИЧНА НАСТАВА................................................................................0+10 

Практична настава 
Свака наставна јединица подразумева пропорционалан број вежби у форми диктата, писаних састава, 
усмене комуникације. Поред тога вежбе се одвијају и преко рачунара на он-лајн радионицама, преко 
видео-трака и штампаног материјала. На крају предавања предвиђених програмом, а пред испитни рок, 
обавља се припрема за испит са збирним вежбама целокупног градива. 
Литература: 

1. Nuovo progetto italiano, T. Marin, S. Magnelli, Edilingua 
2. Espresso I, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Alma Edizioni 
3. Chiuchiu, Silvestrini, Minciarelli, In italiano, Guerra Edizioni, Perugia 

      4.   Caffe’Italia, Alma Edizioni, Torino  
5.   Raspor, Vučo, Traduzioni, letture, esercizi, Podgorica 
6.   Bonacci Editore, Un giorno in Italia 

Број часова активне наставе:       Теоријске наставе: 15         Практичне наставе: 15                     
Методе извођења наставе:        предавања,  вежбе, самосталан рад студената, рад у групама, рад преко 
рачунара  

Оцена знања (максималан број поена 100) 
Предиспитне обавезе:                   Поени:   Завршни испит                             Поени 
Активности у току предавања        15   Писмени испит                                35 
Писмене провере                             10   Усмени испит                                  25 
Усмене провере                               15   
Укупно поена                                   40                                                                        60  
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  ОСНОВИ ДИПЛОМАТИЈЕ 
Наставник: др Милијана Даневска, доцент 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета: да студенти стекну основна знања из предмета и метода проучавања дипломатије, 
као и осталих битних категорија за научна сазнања из области међународних односа и 
међународних организација. 
Исход предмета: да студентима пружи неопходна теоријска знања о спољнополитичком деловању 
држава у савременом свету, са посебним освртом на дефинисање спољнополитичких циљева и 
методологију њихове реализације у дипломатској пракси. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Настанак и развој дипломатије; Извори билатералне дипломатије; Дипломатска мисија;Модели и 
обрасци дипломатског деловања; Употреба дипломатских средстава у остваривању споњне 
политике држава Дипломатски инструменти; Личност професионалног дипломате; Мултилатерална 
дипломатија;појам, дефиниција и други садржаји значајни за упознавање са основама дипломатије.  
Практична настава  
Сусрети са познатим домаћим и страним дипломатама; Присуство студената јавним међународним 
расправама, и др. 
Литература: 
Основна: 
Р. Вукадиновић, Дипломатија и дипломатска историја; 
Х. Кисинџер, Дипоматија; 
Б. Јанковић, Дипломатија, „Научна књига“, београд, 1988.; 
Допунска 
Ј. Виткоф и Ч. кегли, Светска политика, тренд и трансформација; 
Гавранов-Стојковић, Међународни односи, „Савремена администрација“, Београд, 1978.; 
Kennan F. G., American Diplomacy, 1900-1950, New York: New American Librery, 1951. 
 
Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе 
Метода усменог излагања; Метода резговора; 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 (вежбе)  усмени испт  60 
колоквијум-и 20   
семинар-и/ презентације 10   
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник: др Душко Колунџић, доцент 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: положени испит: Основи безбедности 
Циљ предмета: Стицање нових знања; развијање код студената мотивације за изучавање система 
безбедности, 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 то знање из 
области Савремених система безбедности систематизују, као и да стекну способности за стварање и 
формулисање нових идеја као резултат критичког, логичког и рационалног размишљања, а све у 
циљу личног доприноса интегралној безбедности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Садржај предмета обухвата: увод у предмет, детерминанте система 
безбедности, досадашњи процеси институционализације, угрожавање система националне и 
глобалне безбедности, концептуално-методолошки оквир система безбедности; безбедносне мере, 
послови, субјекти, као и упоредни приказ страних решења у вези са организацијом и 
функционисањем система безбедности; регионалне безбедносне организације и процеси, улога 
великих сила у  међународном систему безбедности као и прилагођавање система безбедности 
Србије безбедносним интеграцијама. 
Практична настава  
Литература :  
Делић, Милан., Основи безбедности, Београд, 1990; 2. Савић, Андреја и Бајагић, Младен., 
Безбедност  света, Београд, 2005; 3. Маслеша, Рамо., Теорије и систем сигурности, Сарајево 2001; 
4. Gaddis, John Lewis, Surprise, Security, and the American Experience, Cambridge: Harvard University, 
2004;  
предавање професора (у писменој и електронској форми), као и шира литература са 17 
библиографских јединица. 
 
Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе  Метода усменог излагања; Метода разговора; Метода дикусије; Текст 
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 испт 60 
колоквијум-и 10   
семинар-и 10   
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: УСТАВНО ПРАВО 
Наставник: Проф. др Гордана Зрилић 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: без услова 
Циљ предмета је дa помогне студентима Академије да критички проучавају битне политичке 
институције, правног, политичког, државног и економског карактера које егзистирају у целокупној 
политичкој сфери живота и које у материјалном смислу, чине устав. Како је Уставно право основна 
грана права која обухвата правна правила о државном, друштвеном, политичком и укупном правном 
реду државе, произилази  да циљеви истраживања обухватају више научних дисциплина као што су 
теорија права теорија државе, филозофију права, политичке доктрине и сл.  
Исход предмета Исходиште оваквог приступа у одређивању предмета Уставног права је 
издиференцирало три битна схватања која ће бити презентована студентима Академије. 1. је 
заступала француска правна школа. 2. окупља велики број правних теоретичара међу којима су 
Келзен, Јелинек, Вишински, Ржевски и други који прихватају схватање предмета уставнога права 
које је нормативно и догматски правно и 3. умерено схватање које тежи ка проналажењу најбољег, 
средњег решења предмета уставног права. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Предмет, Појам и Назив уставног права,Уставно право у систему права и 
осталих друштвених наука, Однос правних дисциплина и уставног права, Извори уставног права, 
Извори уставног права у Великој Британији, САД, Француској, Настанак и појам устава, Битна 
својства, различита схватања, доношење устава у различитим околностима, промулгација устава, 
Израда и структура устава, Ревизија устава, Врсте, класификација устава, Настанак и развој устава и 
уставности у свету, Појмовно одређење и порекло устава и уставности, Први писани устави, 
Кромвелов устав-Инструмент оф Говормент, Устав Вирџиније, Устав Француске из 1791., Устав 
Пољске из 1791.,Устави и уставност у земљама грађанске демократије, Уставни развој у земљама 
социјализма, Уставни систем НР Кине, Устави земаља у развоју, Устави и уставност у земљама у 
транзицији, Развој уставности у Југославији од 1918-1990., Уставно регулисање економско-
социјалног уређења, Основе економско-социјалног уређења,Устав ЕУ, Суверенитет и облици 
остваривања суверености, Права и слободе човека и грађанина, Цивилно друштво, Нарушавање 
људских права и слобода,Уставне дужности и одговорности, Демократија и политичке институције 
у уставном систему, Институције непосредне демократије,Уставно уређење држава насталих 
распадом СФРЈ, Образовање нових држава, Формирање СРЈ,Државна заједница Србија и Црна Гора, 
Уставно уређење и државност Србије,Систем државне власти,Заштита и контрола уставности и 
законитости  
Практична настава У практичној настави предвиђа се да кроз семинарске вежбе и друге видове 
интерактивне наставе радимо конкретне уставе Србије, регионалне уставе и Велике уставне системе  
Литература  
Устав Републике Србије 
М. Живковић и Д. Симовић: Уставно Право, Београд, 2009 
Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе Интерактивна настава која подразумева активност студената током 
целог семестра кроз семинарске радове, колоквијуме, округле столове, панел дискусију, усмени део 
излагања, одбране властитих ставова за одређена уставна решења и индивидуалне консултације. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена: мах. 40 

 
Завршни испит  Поена 60 

активност у току предавања 10 писмени испит  
Колоквијум-и 15 усмени испит 60 
Семинарски рад 15   
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм: ФАКУЛТЕТ ЗА НОВИНАРСТВО 
Назив предмета:  ОСНОВИ ПОЛИТИКЕ И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ 
Наставник:  Др Владимир Вугделић, ванредни професор 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 5 
Услов: без услова 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са основним појмовима политике и политичких система. У другом делу 
предмета стденти стичу сазнања о основним карактеристикама  савремених политичких система. 
Исход предмета:  
Објашњавање основних политичких институција, политичких субјеката и политичког понашања 
људи. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Појам политике и предмет политичких наука; Појам и предмет политичког система; Савремене 
теорије политичког система; Основне институције политичког система; Субјекти политичког 
система; Политичко понашање; Настанак и развој теорија о држави и друштву; Савремени 
политички системи – Парламентарни систем Велике Британије; Председнички систем Сједињених 
Америчких Држава; Парламентарно-Председнички систем Француске; Директоријални систем 
Швајцарске; Скупштински систем НР Кине; Полупредседнички систем Руске Федерације; 
Политички систем Европске Уније; Савремени политички системи у Азији и Африци. 
 
Практична настава  
Вежбе, израде семинарских радова и колоквијуми о поједниним категоријама политике  и 
политичког система. 
 
 
Литература обавезбна: 
Вугделић В., Основи политике и теорије политичких система – ауторизована предавања, Академија 
за дипломатију и безбедност, Београд, 2012. 
Група аутора, Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993. 
Европа од А до Ш, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2010. 
 
 
 
Број часова  активне наставе:  Теоријска настава:  30 Практична настава:  15  
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе о појединим теоријским категоријама, израда семинарских радова и решавање 
колоквијалних тестова и задатака. 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава (вежбе)  усмени испт  60 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: РЕЛИГИЈА И ПОЛИТИКА 
Наставник: др Виолета Таловић, доцент 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: без услова 
Циљ предмета: Упознавање с односом између религије и политике уопште, кроз историју и у 
савремености, с нагласком на особеностима испољавања тог међуодноса у времену 
глобализације. 
 
 
Исход предмета: Оспособљеност студената да правилно сагледају и разумеју реални однос 
између духовног и световног, односно религије/цркве и политике/државе, како би били кадри 
да адекватно анализирају друштвене и политичке феномене и активно се према њима 
постављају. 
 
 
Садржај предмета:  
Теоријска настава 
 Функције религије и могућности њихове политичке инструментализације.Религија и идеологија. 
Религија и политика – црква/верска заједница и држава. Модели односа између цркве и државе у 
савременом свету и њихова генеза. Однос духовног и световног у учењима и историјској пракси 
великих светских религија (античког политеизма, јудаизма, хришћанства, ислама...). Религијска 
етика и политички ангажман. Религија и насиље – црква и рат. Црквена дипломатија.  
Практична настава 
Вежбе, израда семинарских радова. 
 
 
 
Литература обавезна: 
Ђуро Шушњић, Религијa I -II, Beograd, 1998. 
Војислав Становчић, Политичке идеје и религија I, Београд, 1999. 
Борислав Д. Гроздић, Православље и рат, Београд, 2001. 
 
 
 
 
 
Број часова  активне наставе:  
 

Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 
Предавања, интерактивне вежбе о појединим темама из опсега предмета, повезане с израдом 
семинарских радова, колоквијуми. 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава (вежбе)  усмени испт  60 
колоквијум-и 10   
семинар-и 20   
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм: Дипломатија и безбедност 

Назив предмета: Енглески језик 2 

Наставник: Емина Јеремић-Марковић                         

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 3          

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 
Циљ предмета: Систематизација знања стеченог током претходног школовања, као и стицање 
додатне комуникативне компетенције и језичких вештина (разумевање, говор, читање и писање, 
посебно писање есеја на задату тему)  
Исход предмета: Студент влада комуникативним стратегијама (овладао је вокабуларoм везаним 
за опште теме и  граматиком  енглеског  језика) и може да оствари  комуникацију о оптим  темама из 
свакодневног живота,  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Граматика енглеског језика (употреба одређеног и неодређеног члана, неправилни и непотпуни 
глаголи, грађење и употреба глаголских облика,  ред речи у реченици, герунд и партиципи, прилози и 
прилошки изрази, пасивне конструкције итд). Одговарајућа лексика за стицање предвиђених 
компетенција. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка 
вежбања 

Вежбе. Развијање језичких вештина писања, читања,  разумевања читања, говора и разумевања 
говора. Припрема презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају 
презентује на енглеском језику   који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних 
средстава.  
Литература 
 Обавезна: М.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska: Opportunities, Intermediate, Language Powerbook and 
Students’ Book, Longman 
 Ljubica Popović, Vera Mirić: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima 
Допунска:  
Webster’s Desk Dictionary 
Longman Gold Course Book  
Longman Student Grammar of Spoken and Written English 
 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користе се и додатни,  стручни и 

публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних 
часописа и журнала. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене 
презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току 
предавања 

10  усмени 60 

практична настава 20   
колоквијуми-и 10 
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

Студијски програм:       Дипломатија и безбедност 
Назив предмета:       Италијански језик 2 
Наставник:                        Предавач Јелена Радовановић      
Статус предмета:             изборни предмет  
Број ЕСПБ:                       3 
Услов:                                положен Италијански језик 1 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је наставак континуираног рада на свим језичким структурама. Увод из Италијанског 1 је пружио 
увид у основе италијанског језика које се овде даље шире. Са помоћних глагола који су били кључ претходног 
предмета, прелази се на све глаголе у садашњем времену и доста времена се посвећује конверзацији.  
 
Исход предмета 
По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за читање, писање и разумевање италијанског 
језика у нешто сложенијим структурама (што одговара нивоу А2 оцењивања страних језика у ЕУ), у стању су да 
израђују самосталне саставе будући да владају целокупним садашњим временом ,укључујући све изузетке, и да 
несметано обављају свакодневну базичну комуникацију која је заснована на презенту. Студент зна да каже доста 
тога о себи, послу, породици, граду, слободном времену, окружењу...   
Садржај предмета:                                                        укупно часова  = предавања +  вежбе 
Теоријска настава 
1. ТРИ КОНЈУГАЦИЈЕ-ИНДИКАТИВ ПРЕЗЕНТА.....................................20=10+10 
2. НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ ............................................................................6= 4 + 2 
3. ПОВРАТНИ ГЛАГОЛИ...................................................................................8= 6+2 
4. ПРАКТИЧНА НАСТАВА.................................................................................0+11 

Практична настава 
Свака наставна јединица подразумева пропорционалан број вежби у форми диктата, писаних састава, усмене 
комуникације. Поред тога вежбе се одвијају и преко рачунара на он-лајн радионицама, преко видео-трака и 
штампаног материјала. На крају предавања предвиђених програмом, а пред испитни рок, обавља се припрема за 
испит са збирним вежбама целокупног градива. 
Литература: 

1. Nuovo progetto italiano, T. Marin, S. Magnelli, Edilingua 
2. Espresso I, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Alma Edizioni 
3. Chiuchiu, Silvestrini, Minciarelli, In italiano, Guerra Edizioni, Perugia  

      4.   Caffe’Italia, Alma Edizioni, Torino  
5.   Raspor, Vučo, Traduzioni, letture, esercizi, Podgorica 
6.   Bonacci Editore, Un giorno in Italia 

Број часова активне наставе:              Теоријске наставе: 15    Практичне наставе: 15                     
Методе извођења наставе: предавања,  вежбе, самосталан рад студената, рад у групама, рад преко рачунара  

Оцена знања (максималан број поена 100) 
Предиспитне обавезе:                   Поени:   Завршни испит                             Поени 
Активности у току предавања        10   Писмени испит                                40 
Писмене провере                              20   Усмени испит                                  20 
Усмене провере                                10  
Укупно поена                                    40                                                                      60  
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Студијски програм: Дипломатија и безбеднoст 

Назив предмета: Шпански језик 2 

Наставник: Сања Стошић                         

Статус предмета: заједнички обавезан /изборни                

Број ЕСПБ: 3          

Услов: Испуњене предиспитне обавезе и Шпански језик 1 
Циљ предмета:  
Даље оспособљавање студената за усмену и писану комуникацију на шпанском језику уз развијање 
комуникативне компетенције (ниво A1 Европског заједничког референтног оквира) и усвајање сложенијих 
граматичких категорија. Проширивање знања новим културним и језичким садржајима о земљама шпанског 
говорног подручја, као и комуникативним компетенцијама у различитим пословним ситуацијама у циљу 
стицања основних знања из области струке на шпанском језику и упознавања са датостима хиспанског 
говорног, културног и пословног подручја. 
Исход предмета:  
Студент влада продуктивним и рецептивним језичким вештинама на нивоу А1 (Заједнички европски 
референтни оквир за језике), може да оствари базичну комуникацију о темама из свакодневног живота и из 
своје будуће професионалне активности и oспособљен је за уважавање различитости и мултикултуралности у 
професионалној комуникацији.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
Заменице за директни/индиректни објекат; компарација придева; предлози (a, en, de, por, para);  глаголске 
перифразе: acabar de + инфинитив, tener que / hay que + инфинитив; soler + инфинитив; estar / seguir + 
gerundio; prеtérito perfecto; ;¿Por qué? / Porque / Por qué / Por que; безличне реченице; hace (frío / calor), llueve, 
nieva, hay niebla; oдређени и неодређени члан; императив (формално и неформално обраћање, на нивоу 
препознавања); одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција.  
Практична настава:  
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Обнављање 
раније усвојене и проширивање грађе у складу са дескрипторима за ниво А1. Усмене и писмене вежбе 
намењене oспособљавању за базичну комуникацију на шпанском језику у ситуацијама везаним за струку 
(размена електронских порука и четовање са изворним говорницима, као и потрага за основним информацијама 
везаним за земље шпанског говорног подручја, разговор на шпанском језику о различитим културним и 
лексичким садржајима). 
Литература:  
Обавезна: 
Álvarez Martínez, Mª Ángeles, et. al., (2005). Vuela 2 Libro del Alumno A1. + CDROM (Español Lengua Extranjera),  
Madrid: Anaya. 
Допунска:  
Bosque, Ignacio Redes  (2006): Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid : SM 
González Hermoso, A., J.R. Cuenot, y M. Sánchez Alfaro (1994): Gramática de español lengua extranjera. Madrid: 
Edelsa. 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентчни стручни и 
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних часописа и 
журнала. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

Присуство 10 писмени испит  40 
Активност у току 
предавања 

10  
усмени испит 

 
20 

Колоквијуми-и 20 
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО 
Наставник: др Ненад Ђорђевић, редовни професор 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: без услова 
Циљ предмета:  
Основни циљ предмета је да представи један специфичан нормативни поредак, који регулише 
одређене реалне односе и процесе у међународној заједници а санкционисано је од стране државе и 
међународних организација. Иако рођено у Европи, створено од европских држава, међународно 
право није чисто европски феномен. Оно је преузело многе институције и многа начела из богате 
ризнице друственог поретка старе Кине, Индије и земаља блиског истока. Када су САД 1776. године 
прокламовале своју независност, дотадашњи систем међународног права губи свој искључиви 
европски карактер. Али укупни циљ и истовремено претпоставка новог међународног поретка је 
обезбеђење мира у свету. Отуда и појам универзалног правног поретка је нераздвојно везан са 
идејом свеопштег мира у свету. 
Исход предмета:   
Како је анатомија међународног права веома сложена и различита од света у коме живимо, главно 
исходиште предмета је да међународно право регулише узајамна права и обавезе држава у њиховим 
међусобним односима. Са друге стране, под утицајем демократских идеја савремена међународна 
заједница настоји и да човеку, као основној људској јединки, пружи одређену заштиту, па су људска 
права нашла адекватно место у основама међународног права. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Извори међународног права, Појам међународног права, Дефиниције, Карактеристике, Доктрина 
међународног права, Подела међународног права, Држава као субјект међународног права, 
Настанак држава, Признање, Теорија признања, Облици и врсте признања, Надлежности држава, 
Међународна одговорност држава, Сукцесија држава, Врсте држава, Органи за одржавање држава, 
Међународне организације, УН, Историјат УН, Циљеви и начела, Чланство, Колективна безбедност, 
Организациона структура УН, Специјализоване агенције, Регионалне организације, Положај човека 
у Међународној заједници, Теорија у Међународном праву, Правила међународног уговорног права, 
Извршење међународног уговора, Решавање спорова, Решавање спорова путем принуде, 
Регулисање непријатељства, Лица заштићена у оружаним сукобима, Прекид непријатељства, 
Завршетак рата, Неутралност, Права и обавезе неутралних држава, Економски вид рата и односи са 
неутралним државама, Глобализам 
 
Практична настава 
Спорови и вођење дипломатских преговора, Дејтонски споразум и сви споразуми који су му 
претходили, Проблеми решавања кризе на Косову и Метохији, Ахтисаријев план, Проблеми 
решавања палестинског сукоба. 
Литература  
др. Смиља Аврамов, Међународно јавно право 
Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије 

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 10   
семинар-и 10   
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ 
Наставник:  Др Владимир Вугделић, ванредни професор 
Статус предмета: обавезан  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: без услова 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са основним категоријама политичког система Србије, грађанима, 
политичким странкама, интересним групама, невладиним организацијама и државним 
институцијама. 
Исход предмета:  
Стицање сазнања о основним карактеристикама политичког система Србије, како кроз њихов 
историјски развој, тако и кроз његове савремене политичке и уставне институције. 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Теоријски основи политичког система; Стварање и историјски развој уставних и политичких 
институција у Србији, односно Југославији; Начела Устава Републике Србије од 2006. године; 
Политичке и уставне институције у Републици Србији; Организација државне власти у Републици 
Србији; Територијална организација Републике Србије.  
 
Практична настава  
Вежбе, израде семинарских радова и рашавање колоквијалних задатака о стварном функционисању 
политичког система Србије, преко односа друштва и јавне власти. 
 
 
Литература: 
 
Вугделић. В., Политички систем Србије – ауторизована предавања, Академија за дипломатију и 
безб едност, Београд, 2010; 
Марковић Р., Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 2008.; 
Устав Републике Србије од 2006. године  
 
 
 
 
Број часова активне наставе: Теоријска настава:  45 Практична настава:  15 
Методе извођења наставе 
Предавања, извођење вежби, израда семинарских радова и решавање колоквијалних задатака 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  60 
практична настава (вежбе)  усмени испт  
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник:  др Миле Д. Стојковић, доцент 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета: 
Да студенти стекну знања о савременим теоријама међународне безбедности, начинима 
практиковања међународне безбедности у међународној заједници, најважнијим међународним 
безбедносним изазовима, ризицима и претњама и институционалном оквиру за постизања и 
одржавање међународног мира и безбедности. Посебан циљ изучавања предмета јесте да се 
студенти упознају са функционисањем система колективне безбедности УН, са структуром и 
начинима функционисања НАТО, ЕУ и ОЕБС, као најважнијих актера међународне безбедности.   
Исход предмета:  
Познавање механизама помоћу којих се решавају међународни конфликти, приступа 
мултилатералној дипломатији у оквиру међународних безбедносних институција и разумевање 
савремених изазова по међународну безбедност представља очекивани исход проучавања предмета. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Појам, настанак и развој идеје и концепција међународне безбедности; Облици међународне 
безбедности у раздобљу 19. и 20. века; Систем колективне безбедности УН; Мировне операције УН; 
Функционисање система колективне безбедности у периоду  „хладног рата“; Глобални изазови, 
ризици и претње међународној безбедности; Концепција кооперативне безбедности; Стратегијски 
концепт НАТО за 21.век; „Кризни менаџмент“ НАТО-контраверзе и реални домашаји; ОЕБС - 
механизми и инстументи деловања; ЕУ - место и улога у регионалној и међународној безбедности; 
Место и улога других регионалних политичко - безбедностних организација у међународној 
безбедности; Правци и перспектива реформисања система колективне безбедности УН; 
Неизвесности настајања новог облика међународне безбедности 
Практична настава  
а) Симулације: Интервенција УН у случају агресије на државу „х“; Разлике у приступима претњама 
међународној безбедности између  УН, НАТО-а, ЕУ и ОЕБС-а; Наметање мира преко 
„хуманитарне“ интервенције; Мисија ЕУ у оквиру антитерористичке коалиције у држави „х“ 
б) Радионице: Остваривање „прстенова“ кооперативне безбедности у условима глобализације; 
Мисија ОЕБС-а за верификацију споразума о мирном решавању унутрашњег сукоба; Припрема 
предлога резолуције УН за реформу система колективне безбедности 
в) Семинари по темама предавања 
Литература обавезна: 

1. Љ. Стајић, Основи безбедности, Драганић, Београд, 2005. 
2. Д. Симић, Наука о безбедности, Службени лист, Београд, 2002. 
3. Међународна безбедност (хрестоматија), приредио Милан Опачић, Академија за 

дипломатију и безбедност, Београд, 2009. 
4. Војин Димитријевић, Радослав Стојановић, Међународни односи, Службени лист СРЈ, 

Београд, 1996. 
5. М. Јањевић, Устав Европе, Службени гласник, Београд, 2005. 
6. NATO Handbook, Office of information and Pres, Brussel, 2011. 
7. 30 година ОЕБС-а, Збирка одабраних докимената, Београд, 2005. 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе 
Предавања, семинари по појединим теоријским категоријама, радионице, симулације, израда 
семинарских радова и решавање колоквијалних тестова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава (вежбе) 5 усмени испт  60 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
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Студијски програм: Дипломатија и безбеднoст 

Назив предмета: Енглески језик 3 

Наставник: Маријана Рашковић, предавач 

Статус предмета: заједнички обавезан              

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 
Циљ предмета:  Стицање напредније комуникативне компетенције и језичких вештина ( говор, 
читање и писање), овладавање стручним вокабуларом 
Исход предмета: Студент влада напреднијим комуникативним стратегијама (овладао је  
вокабуларoм везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском 
језику) и може да оствари сваку врсту комуникације на енглеском језику, одржи кратак говор и 
напише есеј на задату тему. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Граматика енглеског  језика (грађенје и употреба глаголских облика, условне реченице, индиректни 
говор, слагање времена итд.) Одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција. 
 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. 
Припрема презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају 
презентује на енглеском језику  који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних 
средстава.  
Литература 
 Обавезна: 
B.C.Lamb: The Queen’s English and how to use it, Queen’s English Society, 2009. 
Ljubica Popović, Vera Mirić: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima 
The Language of Politics, izbor tekstova, Beograd, 2001. 
 
Допунска:  
The Concise Oxford Dictionary of Politics 
The Penguin Referente Dictionary 
Longman Student Grammar of Spoken and Written English 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентчни стручни и 

публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних 
часописа и журнала. 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене 
презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току 
предавања 

10    

практична настава 20 усмени испит 60 
колоквијуми-и 10 
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Студијски програм: Дипломатија и безбеднoст 

Назив предмета: Шпански језик 3 

Наставник: Сања Стошић, предавач                    

Статус предмета: заједнички обавезан /изборни                

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе и Шпански језик 2 
Циљ предмета: 
Развијање свих аспеката комуникативне компетенције на шпанском језику (у складу са дескрипторима за ниво 
A2 Заједничког европског референтног оквира), у различитим доменима употребе језика: лични, јавни, и 
пословни), уз паралелно развијање свих језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и писање) и 
способљавање студената за самосталну комуникацију на нижем-средњем нивоу (представљање, једноставна 
преписка, разумевање текстова, новинских чланака, усмено и писмено комуницирање на шпанском језику, 
стицање основних сазнања о менталитету и култури Шпаније.  
Исход предмета: 
Koнсолидација и развијање одговарајућих компетенција. Студент  разуме разговетан говор на познате теме; 
описује догађаје, пише лична писма; разговара са изворним говорницима на познате теме; има основнa знања о 
културном наслеђу Шпанијe; изражава мишљење и планове; способан је да самостално преводи краће 
једноставније текстове; познаје и активно употребљава граматичке структуре и вокабулар који одговара овом 
нивоу и oспособљен је да се користи стручном литературом и да своје идеје као и нова сазнања изрази на 
шпанском језику и у писаној и у усменој комуникацији. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  

Говор у прошлости и будућности – pretérito indefinido: правилни и неправилни глаголи; контраст:     p. 
Indefinido / p. perfecto; релативни и апсолутни суперлатив; квантификатори; pretérito imperfecto; контраст; p. 
Indefinido / р. Imperfecto / p. Perfecto, футур 1; контраст ser и estar; постављање питања, ред речи, итд.; 
одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција. 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 
Вежбе.  Анализа стручних текстова, писање стручних текстова који имају краћу форму – апстракт, резиме, e-
mail, CV и др.; израда презентација и радова на шпанском језику уз употребу аудио-визуелних средстава  и 
коришћење литературе доступне у библиотеци, на Интернету и сл. 
Литература  
Обавезна: 
Álvarez Martínez, Mª Ángeles, et. al., (2005). Vuela 3 Libro del Alumno A2. + CDROM (Español Lengua Extranjera),  Madrid: 
Anaya. 

Допунска:  
Bosque, Ignacio Redes  (2006): Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid : SM 
González Hermoso, A., J.R. Cuenot, y M. Sánchez Alfaro (1994): Gramática de español lengua extranjera. Madrid: 
Edelsa. 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентчни стручни и 
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних часописа и 
журнала. 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

Присуство 10 писмени испит  40 
Активност у току 
предавања 

10  
усмени испит 

 
20 

Колоквијуми-и 20 
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Студијски 
програм: 

       Дипломатија и безбедност 

Назив 
предмета: 

       Италијански језик 3 

Наставник:                       Предавач Јелена Радовановић           
Статус предмета: изборни предмет  
Број ЕСПБ:                  3 
Услов:                          положен Италијански језик 2 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је озбиљније и дубље владање  страним језиком. Подразумева се континуитет са 
претходним фазама учења. Ради се на све четири језичке вештине уз више вежби, практичног рада и 
дијалог-ситуација.  
 
Исход предмета 
По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за потпуно владање основним 
прошлим временом (што одговара нивоима А3 оцењивања страних језика у ЕУ), у стању су да 
израђују самосталне саставе, да воде конверзацију, препричавају, описују догађаје из прошлости уз 
стално богаћење лексичког фонда.  
Садржај предмета:                                                        укупно часова  = предавања +  вежбе 
Теоријска настава 
1. ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ.............................................................................6=4+2 
2. ПРОШЛО ВРЕМЕ ГЛАГОЛА (PASSATO PROSSIMO) ..........................14= 8+ 6 
3. НЕПРАВИЛНИ ПАРТИЦИПИ ГЛАГОЛА.................................................6= 4+2 
4. ИМЕНИЦЕ НЕПРОМЕНЉИВЕ У МНОЖИНИ........................................6= 3+3 
5. ПРАКТИЧНА НАСТАВА.................................................................................0+13 

Практична настава 
Свака наставна јединица подразумева пропорционалан број вежби у форми диктата, писаних састава, 
усмене комуникације. Поред тога вежбе се одвијају и преко рачунара на он-лајн радионицама, преко 
видео-трака и штампаног материјала. На крају предавања предвиђених програмом, а пред испитни 
рок, обавља се припрема за испит са збирним вежбама целокупног градива. 
Литература: 

1. Nuovo progetto italiano, T. Marin, S. Magnelli, Edilingua 
2. Espresso II, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Alma Edizioni 
3. Chiuchiu, Silvestrini, Minciarelli, In italiano, Guerra Edizioni, Perugia  

      4.   Caffe’Italia, Alma Edizioni, Torino  
5.   Raspor, Vučo, Traduzioni, letture, esercizi, Podgorica 
6.   Bonacci Editore, Un giorno in Italia 

Број часова активне наставе:            Теоријске наставе: 15    Практичне наставе: 15                     
Методе извођења наставе:        предавања,  вежбе, самосталан рад студената, рад у групама, рад 
преко рачунара  

Оцена знања (максималан број поена 100) 
Предиспитне обавезе:                   Поени:   Завршни испит                             Поени 
Активности у току предавања        10   Писмени испит                                35 
Писмене провере                             20   Усмени испит                                  25 
Усмене провере                               10   
Укупно поена                                   40                                                                        60  
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ 
Наставник: др Владимир Вугдалић, ванредни професор 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: положени испит: Основи политичких наука 
Циљ предмета: да студенти стекну неопходна знања, разумевања, способности и вештине потребне 
за самостално критичко проучавање изворне литературе, аргументовано разматрање основних 
проблема из савремених политичких система и примену стечених знања на објективну анализу 
савремене политичке праксе, сa тежиштем на анализи функционисања устава, политичких 
институција, судске власти, федералних држава, и цивилног друштва уопште. 
Исход предмета: да стечена знања студенти могу ефикасно да користе у разумевању и тумачењу 
праксе савремених политичких система. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: студијски курс обухвата темељно изучавање следећих теоријских садржаја: а) 
теорија политичких система; б) савремене политичке теорије; ц) функција и приређивање устава; ч) 
уставна историја Србије; д) политичке институције; ђ) федерализам и федерација; е) територијална 
децентрализација; ж) цивилно друштво; з) судска власт; и) одбрана у политичком систему Србије.  
Практична настава: У практичном делу наставе проводи се компаративна анализа уставних 
система савремених држава укључујући и уставну историју Србије и анализирају се искуства 
федерализма и функционисања федерација, као и решења територијалних децентрализација и 
пракса судских власти и цивилног друштва.   
Основна литература: Васовић, В.Ј., Савремени политички системи, Научна књига, Београд, 1987.; 
Матић М.А., и Подунавац М.Л., Политички систем - теорије и принципи, Институт за политичке 
студије, Београд, 1994.; Hantington, Semjuel P. трећи талас – демократизација на крају 
двадесетог века , "Стубови културе", Београд, 2004. 
Допунска литература: Robert A. Hajneman: Увод у политичке науке, ЦИД, Подгорица, 2004.; 
Gregory S. Mahler, Comparative Politics, An Institutional and Cross-National Approach, Prentice Hall, 
New Jersey, 2003. Gabriel A. Almond,G. Bingham Powell et al., Comparative Politics Today, Longman, 
New York, 2003; Blondel, J., Comparative Government, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.  
Број часова  активне наставе:  Теоријска настава:  45 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст  
метода; Метода демонстарације и Метода вежбања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 

активност на предавањима 10 писмени испит - 
практична настава - усмени испт 60 
колоквијуми   (4x10) 20   
писање есеја  10   
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Студијски програм/студијски програми : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИЈА 
Наставник: др Лазар Д. Петровић, ванредни професор 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: положен испит: Информатика 
Циљ предмета: Да се студенти упознају са основним појмовима из области безбедности и заштите информација, порука, 
саопштења и података и других видова информација у разним случајевима службеног комуницирања, да се упознају са 
важећом законском регулативом и стандардима у области безбедности и заштите информација, те да се упознају са разним 
аспектима заштите информација, као што су заштита пословних и службених тајни, заштита информација и докумената, 
заштита од индустријске шпијунаже, итд, у циљу стицање нових знања, развијања креативности, мотивације за стално 
усавршавање и оспособљавање за умешну примену стечених знања и пружање целовита сазнања о разлозима, потребама и 
могућностима заштите разних облика информација, као и упознавање и разумевање проблема злоупотребе информационих 
технологија, и могућности откривања, доказивања и санкционисања те злоупотребе, уз коришћење најсавременијих 
технолошких метода и алата. 
Исход предмета: Да се студенти оспособе за примену основних мера заштите свих видова информација у оквиру разних 
информационих система, поготову оних информационо – комуникационих система који налазе примену у савременим 
дипломатским односима и везама. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 1. Основе безбедности и сигурности информација (карактеристике и специфичности информационог 
амбијента, теорија информација, извори, садржина, форма и механизми саопштавања и вредновање информација, 
технологија обраде података, информациони системи).  2. Информациона безбедност као интегрални део корпоративног 
система безбедности. 3. Анализа и оцена ризика у области безбедности информација (ризици и претње од спољних и 
унутрашњих напада на  информационе системе). 4. Облици испољавања високо - технолошког криминала у пословном 
окружењу (рачунарске преваре и саботаже, злоупотребе платних картица, злоупотребе у електронском банкарству, 
теорија хакерисања и напада и др.). 5. Поступци и методе откривања и спречавања упада у информационо – комуникационе 
системе (провале у систем, детекција и одбрана). 6. Стандардизација управљања безбедношћу пословних информација 
(ИСО 27001 и др.). 7. Нормативни и организациони аспект заштите информација у пословним организацијама. 8. Облици 
заштите информација и података (криптографија, стегенографија, тајно писане везе, разговорници и други облици заштите 
информација). 9. Безбедност рачунарских оперативних система. 10. Безбедност и заштита рачунарских мрежа (анализа 
ризика). 11. Дигитална форензика (традиционални проблеми повезани с налажењем дигиталних доказа; оквир за спровођење 
истраге компјутерског инцидента; смернице и процедуре за поуздано и ефикасно откривање, идентификовање, издвајање, 
колектирање, чување, анализирање и документовање електронских доказа ускладиштених у форми магнетно-кодираних информација 
(података); методе и технолошки алати). 12. Корелација информационе и националне безбедности (информациона безбедност 
као елемент националне безбедности). 13. Управљање информационом безбедношћу (правни, организациони, кадровски, 
физичко – технички, логички аспект заштите). 14. Заштита у информационом амбијенту и информационо ратовање 
(могућности злоупотребе у информационом амбијенту; криминогени фактори злоупотребе; начин извршења (modus operandi), 
класификација злоупотребе: кибер - криминал; кибер - тероризам; обавештајно деловање; информационо ратовање: заштита 
пословних података; заштита пословних докумената; заштита од индустријске шпијунаже; заштита од хакера итд). 15. 
Методе вредновања нивоа заштите информационе безбедности у корпоративном окружењу. 
Практична настава: вежбе, семинарски радови: Садржај и програм рада на вежбама из предмета Заштита и безбедност 
информација усаглашени су са садржајем теоријске наставе овог предмета.  Студенти се на вежбама кроз презентацију и анализу случаја 
упознају с најразноврснијим могућностима злоупотребе информационих технологија, могућностима откривања тих злоупотреба, као и 
могућностима њиховог доказивања и санкционисања откривањем, прикупљањем и обезбеђивањем валидних доказа. Рад студената се 
одвија и на изради семинарских радова који се јавно презентују пред целом групом. Семинарски радови, поред остаког, треба 
да обухвате симулацију разних облика угрожавања информација  и њихову заштиту у корпорационим системима.  
Литература: 
1. Грубор Г, Милосављевић М.: Основе  заштите информација, УС, Београд, 2010. 
2. Слободан Р. Петровић, Компјутерски криминал, Војноиздавачки завод, 2004. 
3. Лазар Петровић: Телекомуникације, Београд: Полицијска академија, 2003. 
4. Милосављевић М., Грубор Г.: Основи безбедности и заштите информационих система, УС, Београд, 2006. 
5. Андрија Савић: Систем националне безбедности, Криминалистичко - полицијска академија, Београд 2007. 
6. Саша Мијалковић: Нацинална безбедност, Друго измењено и допуњено издање, КПА, Београд, 2011.  
Број часова  активне наставе: 45 Остали часови 
Предавања: 30 
Теоријска настава 

Вежбе: 15 
Практична 
настава 

Други облици 
наставе: 
 

Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: 
Предавања екс катедра и дијалози,  гостујући професори. Израда писаних  радова и  самостално излагање студентских 
семинарских радова, дискусије о њима са студентима, индивидуално и тимски. Дискусије и разговори поводом актуелних 
догађања. Симулације на разне теме.  

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: усмени испит, презентација семинарских радова итд...... 

Студијски програм: Дипломатија и безбедност 

Назив предмета: Методологија политичких наука            

Наставник: др Милева Р. Павловић, доцент 

Статус предмета: Обавезан               

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Без услова 

Циљ предмета:  
Циљ курса Методологија политичких наука је упознавање студената са епистемолошким основама 
истраживања као и упознавање са структуром, логиком и методама научног сазнања. 

Исход предмета:  
Након савладаног програма студент ће бити оспособљен да: 

• разуме теоријске основе политиколошких истраживања у контексту различитих епистемолошко-методолошких 
оријентација; разуме разлоге коришћења научних метода у проучавању појава из поља политичких наука, 
дипломатије и безбедности; примени најчешће коришћене истраживачке методе у области политичких наука, 
дипломатије и безбедности; буде у могућности да самостално изради истраживачки инструмент; буде у 
могућности да самостално пројектује, изради и реализује једноставно истраживање 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 

Онтолошке, гносеолошке и аксиолошке претпоставке научног сазнања. Научни метод. Основне методе научног мишљења и 
истраживања. Правила методског поступка. Пројектовање научног истраживања. Нацрт научне замисли – формулација 
проблема, утврђивање предмета и циљева истраживања. Нацрт научне замисли – утврђивање  хипотеза, индикатора, начина и 
оправданости истраживања. Планирање и организацијаемпиријског истраживања. Реализација истраживања. Методе и 
технике прикупљања података – испитивање. Методе и технике прикупљање података – посматранје и експеримент. 
Оперативне методе прикупљања података. Сређивање и обрада прикупљених података. Оцена и анализа обрађених података, 
верификација хипотезе, формулисање закључака. Референсни извори, библиографско  цитирање.  

Практична настава:  

Вежбе. Студијски истраживачки рад. Израда нацрта научне замисли. Конструкција инструмената. Избор и образложење 
узорка. Израда плана прикупљања и обраде података. Израда анализе и презентације добијених резултата. 

Литература  
Ужа литература:  
Милосављевић, С. и Радосављевић, И. (2008). Основи методологије политичких наука. 4. издање. Београд: Службени гласник 

Шира литература: 
Милосављевић, С. и Термиз, Џ. (2000). Практикум из методологије политикологије. Сарајево. 
Арежина, В. (2010). Проблеми мерења еколошке безбедности. Београд: МСТ Гајић. 
Арежина-Ђерић, В. (2009). Специфичности мерења у политичким наукама. Српска политичка мисао бр. 3, год. 16. vol. 25.  
Арежина-Ђерић, В. (2008). Специфичности специјалних аналитика. у: Милосављевић, С. и Термиз, Џ. Аналитика. Први том. 
Сарајево:Факултет политичких наука. 
Милосављевић, С. и Даниловић, Н. (2008). Основи безбедносне аналитике. Београд: Службени гласник.  
Шешић, Б.(1971). Општа методологија. Београд:Научна књига. 
Милошевић, Н. и  Милојевић, С. (2001). Основи методологије безбедносних наука. Београд: Полицијска академија. 
Сакан, М. (2008). Методологија науке. Бања Лука 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: 
Предавања. Вежбе. Дискусије, анализе, презентације, инсертовање, демонстрирање; индивидуални и рад у 
групама. Истраживачки рад: израда нацрта пројекта истраживања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена:  Завршни испит поена: 

Присуство на предавањима 5   

Практична настава (вежбе, активност) 10 Писмени испит  

Израда нацрта научне замисли 25 Усмени испит 60 

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: Дипломатију и безбеднoст 

Назив предмета: Engleski jezik 4  

Наставник: Емина Јеремић-Марковић            

Статус предмета: заједнички обавезан              

Број ЕСПБ: 4                  

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 
Циљ предмета:  Стицање напредније комуникативне компетенције и језичких вештина (говор, 
читање и писање), овладавање стручним вокабуларом 
 
Исход предмета: Студент влада напреднијим комуникативним стратегијама (овладао је  
вокабуларoм везаним за стручне предмете које изучава, граматиком и формама писања у енглеском 
језику) и може да оствари сваку врсту комуникације на енглеском језику, одржи кратак говор и напише 
есеј на задату тему. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Граматика енглеског  језика (грађенје и употреба глаголских облика, условне реченице, индиректни 
говор, слагање времена итд.) Одговарајућа лексика за стицање предвиђених компетенција. 
 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 
Вежбе. Развијање језичких вештина писања, разумевања читања, говора и разумевања говора. Припрема 
презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на крају презентује на 
енглеском језику  који подразумева рад у групи као и употребу аудио-визуелних средстава.  
Литература 
Обавезна: 
B.C.Lamb: The Queen’s English and how to use it, Queen’s English Society, 2009. 
Ljubica Popović, Vera Mirić: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima 
The Language of Politics, izbor tekstova, Beograd, 2001. 
Допунска:  
The Concise Oxford Dictionary of Politics 
The Penguin Referente Dictionary 
Longman Student Grammar of Spoken and Written English 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентчни стручни и 

публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних 
часописа и журнала. 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним уз континуирану евалуацију и аутоевалуацију, тимски рад и усмене 
презентације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

активност у току 
предавања 

10    

практична настава 20 усмени испит 60 
колоквијуми-и 10 
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Студијски програм: Дипломатија и безбеднoст 

Назив предмета: Шпански језик 4 

Наставник: Сања Стошић, предавач           

Статус предмета: заједнички обавезан /изборни                

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе и Шпански језик 3 
Циљ предмета: 
Развијање виших (напредних) комуникативних компетенција у различитим доменима употребе 
шпанског језика (у складу са дескрипторима за ниво A2 Заједничког европског референтног оквира) 
и оспособљавање студената за усмено и писмено комуницирање на шпанском језику у оквиру 
основне пословне комуникације и кореспонденције. 
Исход предмета: 
Студент је способaн за свакодневну и пословну комуникацију на вишeм степену почетног нивоа 
учења шпанског језика. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
Говор у прошлости и будућности; коњуктив презентa - изражавање мишљења, жеља, осећања, 
давање савета и препорука; футур сложeни;  кондиционалне реченице; кондиционал; императив: 
потврдни и одрични облик; индиректни говор и слагање времена; одговарајућа лексика за стицање 
предвиђених компетенција.  
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 
Примена обрађене граматике на разноврсним тематским садржајима кроз активности читања, 
писања, слушања аутентичног материјала, вежбе говора, вокабулара и граматике. Употреба 
рачунара у настави: читање новина и часописа на шпанском језику и учешће на форумима и 
дебатама. 
Литература: 
Обавезна: 
Álvarez Martínez, Mª Ángeles, et. al., (2005). Vuela 4 Libro del Alumno A2. + CDROM (Español Lengua 
Extranjera,. Madrid: Anaya. 
 
Допунска:  
Bosque, Ignacio Redes  (2006): Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid : SM 
González Hermoso, A., J.R. Cuenot, y M. Sánchez Alfaro (1994): Gramática de español lengua extranjera. 
Madrid: Edelsa. 
• У зависности од интересовања и потреба студената, користиће се и додатни, аутентчни стручни и 
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних 
часописа и журнала 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

Присуство 10 писмени испит  40 
Активност у току 
предавања 

10  
усмени испит 

 
20 

Колоквијуми-и 20 
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Студијски 
програм: 

       ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 

Назив предмета:        Италијански језик 4 
Наставник:                  Предавач, Јелена Радовановић 
Статус предмета:        изборни предмет  
Број ЕСПБ:                  4 
Услов:                          положен Италијански језик 3 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је озбиљније и дубље владање  страним језиком. Подразумева се континуитет са 
претходним фазама учења. Ради се на све четири језичке вештине уз више вежби, практичног рада и 
дијалог-ситуација.  
 
Исход предмета 
По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за разумевање сложенијих текстова. Без 
проблема владају временима, у стању су да користе и будуће време,  да воде конверзацију, препричавају, 
описују догађаје које планирају,  уз стално богаћење лексичког фонда, са додатком терминологије која је 
специфична за интересну сферу.  
Садржај предмета:                                                        укупно часова  = предавања +  вежбе 
Теоријска настава 
1. БУДУЋЕ ВРЕМЕ..............................................................................................12=8+4 
2. ОБЛИЦИ НЕПРАВИЛНОГ ФУТУРА ........................................................6= 3+ 3 
3. ФУТУР СЛОЖЕНИ.........................................................................................4= 2+2 
4. ЗАМЕНИЦЕ У ФУНКЦИЈИ ДИРЕКТНОГ ОБЈЕКТА............................8= 5+5 
5. КОНДИЦИОНАЛ ГЛАГОЛА.........................................................................6= 3+3 
5. ПРАКТИЧНА НАСТАВА.................................................................................0+9 

Практична настава 
Свака наставна јединица подразумева пропорционалан број вежби у форми диктата, писаних састава, 
усмене комуникације. Поред тога вежбе се одвијају и преко рачунара на он-лајн радионицама, преко видео-
трака и штампаног материјала. На крају предавања предвиђених програмом, а пред испитни рок, обавља се 
припрема за испит са збирним вежбама целокупног градива. 
Литература: 

1. Nuovo progetto italiano, T. Marin, S. Magnelli, Edilingua 
2. Espresso II, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Alma Edizioni 
3. Chiuchiu, Silvestrini, Minciarelli, In italiano, Guerra Edizioni, Perugia 

      4.   Caffe’Italia, Alma Edizioni, Torino 
5.   Raspor, Vučo, Traduzioni, letture, esercizi, Podgorica 
6.   Bonacci Editore, Un giorno in Italia 

Број часова активне наставе:            Теоријске наставе: 30    Практичне наставе: 15                     
Методе извођења наставе:        предавања,  вежбе, самосталан рад студената, рад у групама, рад преко 
рачунара  

Оцена знања (максималан број поена 100) 
Предиспитне обавезе:                   Поени:   Завршни испит                             Поени 
Активности у току предавања        10   Писмени испит                                40 
Писмене провере                             20   Усмени испит                                  20 
Усмене провере                               10   
Укупно поена                                   40                                                                        60  
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Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ 
Наставник: Др Владимир Вугделић, ванредни професор 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са основним појмовима спољне политике, теоријама спољне политике, 
историјатом спољне политике Србије и њеним савременим карактеристикама. 
 
Исход предмета:  
Објашњавање деловања Србије у односима са другим државама, међународним организацијама и 
другим субјектима међународне заједнице. 
 
Садржај предмета: 
 
Теоријска настава 
Спољна политка-појам, предмет, методи; Спољна политика – субјекти и средства; Теорије спољне 
политике; Историјат спољне политике Србије; Савремене карактеристике спољне политике Србије; 
Нормативни документи и спољна политика; Органи за креирање и спровођење спољне политике; 
Будућност спољне политике Србије. 
Практична настава  
Практични део наставе биће реализован  преко вежби, израде семинарских радова и колоквијума о 
формулисању и остваривању спољне политике Србије, као и о факторима који на њу делују.  
 
 
Литература: 
В. Вугделић, Спољна политика Србије – ауторизована предавања, Академија за дипломатију и 
безбедност, Београд, 2011; 
Јанев И., Међународни односи и спољна политика, ИПС, Београд, 2002.; 
Д. Петровић, Д. Ђукановић, Стубови спољне политике Србије, ЕУ, Русија, САД и Кина, Београд 
2012. 
Д. Пророковић, Геополитика Србије, Београд, 2012. 
 
Број часова  активне наставе:  
 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 
Предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На предавањима је метода 
теоријских објашњења, док се на вежбама анализира конкретна спољна политика Србије, уз активно 
учешће путем дискусија, семинарских радова и колоквијума. 
 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава (вежбе)  усмени испт  60 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ 
Наставник: др Синиша Боровић, редовни професор 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета је да студенти стекну неопходна знања о кризама, њиховом настанку, узроцима и 
могућностима да се кризама управља. Посебна пажња ће се посветити изради стратегија за 
ненасилно решавање криза у оквиру међународне заједнице и развијању капацитета свих 
организација да благовремено препознају кризне ситуације и превенирају нежељен развој кризе. 
 
Исход предмета :  
Основни исход овог овог курса треба да буде способност студената да препознају кризне ситуације 
и да развију способности да израђују стратегије за ненасилно решавање криза.  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Менаџмент процес у управљању кризом; Настанак криза, узроци криза и благовремено 
препознавање криза; Улога раног упозорења у управљању кризама; Кризно комуницирање; 
Стратегије превазилажења кризе; Конфликтне и неконфликтне кризе; Институционални оквир за 
управљање кризама на националном нивоу; Међународни субјекти управљања кризама;  Улога 
дипломатије у решавању међународних криза; „ Мултилателарне и билателарне“ кризе; Унутрашње 
кризе и њихове међународне рефлексије; Циклус кризе и њен одрживи крај. 
Практична настава:  
Радионица- кризно комуницирање; Симулација- управљање кризом насталом као последица 
унутрашњег оружаног сукоба; Симулација- управљање кризом насталом као последица елементарне 
непогоде; Радионица- постконфликтно помирење; Вежба- рано препознавање кризе и процена 
кризног потенцијала анализиране појаве.  
Литература  
1. З. Кековић, Ж. Кешетовић, Кризни менаџмент и превенција кризе, Филип Вишњић, Београд, 2006. 
2. D.Elliot, K. Harris, Crisis management and services marketing, 2005.   
3. S.Fink, Crisis management – Planing for the Inevitable, New York, 2002. 
4. А. Boin, From Crisis to Disaster, London, 1998.  
 
Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 

         
Практична настава: 15 
           

Методе извођења наставе  
Предавања; Вежбе; Семинари; Колоквијуми; Радионице и Симулације 
 
 

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   
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: КРИМИНАЛИСТИКА 
Наставник  ДР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ ПЕТРОВИЋ, ванредни професор 
Статус предмета: РЕДОВНИ 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета: Општи циљ је упознавање студената са основним појмовима криминалистике. У 
оквиру предавања из криминалистике обрађују се основни појмови, елементи, карактеристике и 
обележја основних и општих института криминалистике.   
Исход предмета:Резултат наставе криминалистике је потпуно упознавање студената са 
најважнијим институтима овог предмета. Такође студенти ће стећи основна знања у погледу 
целокупне криминалистике, пре свега о појму, о међународној сарадњи на овом плану, о основним 
поставкам  криминалистике, о златним питањима криминалистике, о начину сазнања за кривично 
дело, криминалистичким радњама и друго.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: У предмету криминалистика обухватиће се основне тематске области  а то 
су:појам, предмет и извори (унутрашњи и међународни акти и њихов правни однос), општи појам, 
фазе , појмове увиђај, реконструкција, претресање, прислушкивање, рација, доказне радње у 
криминалистичком смислу, мере обезбеђења окривљеног и других учесника и др. 
 
Практична настава Иако је настава првенствено предвиђена као теоријска настава, практични део 
наставе  биће реализовано кроз вежбе. У оквиру вежби биће овухваћени семинарски радови као и 
колоквијуми.   
 
Литература обавезна 
-Криминалистика, Живојин Алексић – Милан Шкулић, Београд 2012, 
- Скрипта Криминалистика, Академија за дипломатију и безбедност, Београд 2012 
 
Број часова  активне наставе: 
45 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе: предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На 
предавањима ће се користити методи теоретских објашњења, као и  објашњења и коментари 
законских текстова  док на  вежбама ће се анализирати одређене судске одлуке, изабрана теоријска 
објашњења и методoлошки приступи. 
  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
Семинар 15 усмени испт 60 
колоквијум-и 15   
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Студијски програм: Дипломатија и безбедност 

Назив предмета: Дипломатске вештине 

Наставник: Мр Данијела М. Бјеља, наставник вештина 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 8                

Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљ предмета:  
јесте да студентима пружи практична знања о општеприхваћеним  нормама понашања дипломата, 
вештинама јавног излагања, дебатовања, одлучивања у остваривању дипломатске функције у 
међународним односима. Способност да се материја сагласно датим околностима презентују 
аудиторијуму, основне су претпоставке које треба да се испуне.   

Исход предмета:  
Изучавањем и савлађивањем ових предмета,  са стеченим практичним знањима из дипломатског 
протокола, одлучивања, беседништва, дебатовања и плеса, као допуне општем дипломатском знању, 
свакодневне дипломатске дужности моћи ће да се обављају са већим личним поуздањем и већом 
ефикасношћу. 

Садржај предмета:    
Теоријска настава: У оквиру ове групе вештина теоријском наставом стичу се знања о процесима 
прилагођавања структура, институција, процедура и правила система дипломатије измењеним 
потребама репродукције међународног друштва. Продубљено се упознају дипломатске праксе  и 
понашања традиционалних актера у старим и новим областима дипломатског деловања. 
Анализирају се захтеви, начини и средстава укључивања учесника светског друштва у систем 
дипломатије, систем одлучивања и карактеристике доношења одлука, вештине дебатовања на све 
релевантне теме из области дипломатије и међународних односа.  
Практична настава: (а) Индивидуална припрема и јавна одбрана семинарског рада, избором 
одговарајуће теме, у договору са предметним наставником, из области ових вештина  (б) 
Организовање индивидуалне и/или групне стручне праксе студената у Дипломатској служби МСП 
Србије и/или у страним дипломатско - конзуларним мисијама у Београду. (в) Јавне дебате и 
беседничко извођење, (г) Вежбе у решавању задатака који описују реалне пословне проблеме, 
Примена софтвера у решавању генерисаних примера одлучивања, Семинарски рад -решавању 
проблема одлучивања  уз подршку софтвера , (д) Плесне вештине 

Литература 
• Вељић, Зоран., Дипломатски протокол, Дипломатска академија МСП СЦГ, Београд, 2004. 
•  Митић, Миодраг., Дипломатија - делатност, организација, вештина, професија, Завод за      уџбенике 

и наставна средства, Београд, 1999 
• Сима Аврамовић „RHETORIKE TECHNE – вештина беседништва и јавни наступ “ Службени  

гласник . Београд 2008. 
• Бранислав Ђ. Нушић „ РЕТОРИКА - наука о беседништву “ Просвета. Београд 2005. 
• Пројекат Русија I, II , III -  Службени гласник, Академија за дипломатију и безбедност, Београд 2009. 
• Ноам Чомски,  Шта то хоће у ставари Америка, Београд 2008.  
• Frank Yates, Decision Management, хрватски превод, издање MATE, Загреб, 2006. 
• Николић И., С. Боровић, Вишрекритеријумска оптимизација, Београд, 1996. 

Број часова  активне наставе: 
90 

Теоријска настава: 45 Практична настава: 45  

Методе извођења наставе: Методе извођења наставе:   (1) Предавања наставника; (2) Вежбање  
вештина. (3) Презентација есеја  и дебатовања студената припремљених у договору са наставником; 
(3) Коришћење савремених техничких средстава у наставном процесу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40  Завршни испит поена:60  
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: Дипломатија и безбедност 

Назив предмета: Енглески језик 5 

Наставник: Маријана Рашковић, предавач 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:  

Циљ предмета:  да студенти могу са разумевањем да цитају струцну литературу, и да овладају 
струцним терминима како би их и сами употребљавали. 

Исход предмета:  усвајање градива у мери да студенти самостално могу да прате и уцествују 
на медјународним скуповима из области дипломатије и безбедности. 

Садржај предмета 
Теоријска настава:  

1.The Ministry of foreign affairs 2.. The art of negotiations (prenogotiations, agreeing the agenda, ageeing 
procedure) 3. «Around the table negotiations», 4. Diplomatic momentum (deadlines, publicity, raising the 
level of talks) 

Практична настава:  

Свака наставна јединица обухвата цитање, превод и разговор о одређеној теми, са освртом на 
граматицке јединице које се јављају у датом тексту.  

 

Литература «Diplomacy, Theory and Practice» G.R. Berridge; part I 
 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: предавања, везбе, самостални рад студената у виду презентација, 
рад у групама 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 
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 
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Студијски 
програм: 

       Дипломатија и безбедност 

Назив предмета:        Италијански језик 5 
Наставник:                  Предавач, Јелена Радовановић         
Статус предмета:        изборни предмет  
Број ЕСПБ:                  3 
Услов:                          положен Италијански језик 4 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је самостално владање језиком, опуштено упуштање у конверзацију, имплицитно 
разумевање прочитаног или одслушаног текста, схватање језичких нијанси. 
 
Исход предмета 
По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за разумевање сложенијих текстова. 
Заокруживањем свих времена у индикативу, комплетира се преглед постојећих времена, анализира се и 
схвата разлика у употреби, омогућава се разумевање озбиљних текстова ширег тематског спектра. Студент 
је устању да дочара ситуацију, да преприча радњу, филм, књигу...користи се доста додатног штампаног 
материјала, новинских чланака, текстова са Интернета.  
Садржај предмета:                                                        укупно часова  = предавања +  вежбе 
Теоријска настава 
1. ИМПЕРФЕКТ ГЛАГОЛА..............................................................................12=8+4 
2. РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПЕРФЕКТА И ИМПЕРФЕКТА..............................6= 3+ 3 
3. ИЗУЗЕЦИ У ГРАЂЕЊУ И УПОТРЕБИ......................................................6= 4+2 
4. ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ И ПРЕГЛЕД ПРОШЛИХ ВРЕМЕНА ИНДИКАТИВА...10= 5+5 
5. ПРАКТИЧНА НАСТАВА.................................................................................0+11 

Практична настава 
Свака наставна јединица подразумева пропорционалан број вежби у форми диктата, писаних састава, 
усмене комуникације. Поред тога вежбе се одвијају и преко рачунара на он-лајн радионицама, преко видео-
трака и штампаног материјала. На крају предавања предвиђених програмом, а пред испитни рок, обавља се 
припрема за испит са збирним вежбама целокупног градива. 
Литература: 

1. Nuovo progetto italiano, T. Marin, S. Magnelli, Edilingua 
2. Espresso III, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Alma Edizioni 
3. Chiuchiu, Silvestrini, Minciarelli, In italiano, Guerra Edizioni, Perugia  

      4.   Caffe’Italia, Alma Edizioni, Torino  
5.   Raspor, Vučo, Traduzioni, letture, esercizi, Podgorica 
6.   Bonacci Editore, Un giorno in Italia,  
7.   Pro e contro, conversare e argomentare in italiano, P. Barki, P, Diadori 

Број часова активне наставе:             Теоријске наставе: 15    Практичне наставе: 15                     
Методе извођења наставе: предавања,  вежбе, самосталан рад студената, рад у групама, рад преко рачунара  

Оцена знања (максималан број поена 100) 
Предиспитне обавезе:                   Поени:   Завршни испит                             Поени 
Активности у току предавања        10   Писмени испит                                35 
Писмене провере                             20   Усмени испит                                  25 
Усмене провере                               10   
Укупно поена                                   40                                                                        60  
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Студијски програм: Дипломатија и безбеднoст 

Назив предмета: Шпански језик 5 

Наставник: Сања Стошић, предавач           

Статус предмета: заједнички обавезан /изборни                

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе и Шпански језик 4 
Циљ предмета:  
Развијање свих аспеката комуникативнe компетенцијe у свим доменима употребе језика (лични, јавни, 
образовни и пословни), a у складу са дескрипторима за ниво Б1. На завршној години студија студенти треба да 
консолидују стечено језичко знање на средњем кa вишем нивоу учења језика и циљ наставе је усавршавање 
комуникацијских вештина неопходних за успешно обављање свакодневнe и пословне комуникације и 
овладавање новим речима, терминологијом и фразама.  
Исход предмета:  
Оспособљеност студента да описује лична искуства и догађаје, снове, амбиције; изражава своје мишљењe, 
планове; исприча неки догађај или причу уз изражавање разочараности, одушевљења, забринутости и сл.; 
самостално преводи приказе књижевних, уметничких или научних дела, сложеније граматичке структуре, 
фразе, перифразе, двосмислене изразе и стручнe терминe. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
Граматички, лексички и културни садржаји у складу са дескрипторима за ниво Б1 Заједничког европског 
референтног оквира (спроводе се кроз различите комуникативне функције, анализу и превођење текстова 
преузетих из уџбеника, као и из стручних часописа и журнала,  с посебним освртом на превођење прошлих 
времена, индиректног говора са временима у индикативу, перифраза, глагола промене, језичких структура које 
садрже или захтевају употребу коњуктивa, различитих зависних реченица, пасива, сложеница  и  појмова 
карактеристичних за језик струке). 
 
Практична настава:  
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 
Вежбе из професионалног писања (пословна кореспонденција и врсте пословних писама и службених 
документа);  организацијa дијалогa и дебата на тему актуелних дешавања и јавних питања; припрема 
презентација на теме из савремених приручника шпанског језика који одговарају поменутом нивоу. 

Литература:  
Обавезна: 
Álvarez Martínez, Mª Ángeles, et. al., (2005). Vuela 5 Libro del Alumno B1. + CDROM (Español Lengua Extranjera),  
Madrid: Anaya. 
Допунска:  
Bosque, Ignacio Redes  (2006): Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid : SM  
Paléas, Marisol (2001). Diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid : Espasa Calpe 
González Hermoso, A., J.R. Cuenot, y M. Sánchez Alfaro (1994): Gramática de español lengua extranjera. Madrid: 
Edelsa. 
• У зависности од интересовања и потреба студената користиће се и додатни, аутентчни стручни и 
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних часописа и 
журнала. 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 15 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

Присуство 10 писмени испит  40 
Активност у току 
предавања 10 

усмени испит 20 
Колоквијуми-и 20 
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Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ 
Наставник:  др Гордана Зрилић, ванредни професор 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета: Развијање мотивације код студената за стално праћење и изучавање међународних 
односа, као и њихове амбициозности и интелектуалне радозналости за истраживање савремених 
појава, процеса и тенденција у међународним односима. 

Исход предмета: Стицање вештина и способности систематизације стечених знања, разумевања и 
тумачења сложених појава и процеса у међународним односима и креирања нових идеја при 
дефинисању одговора на проблеме у савременим међународним односима. 
 
 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:Увод предмет-о предмету, методу и развоју науке о међунаро-дним односима; 
Појам и врсте субјеката међународних односа; Национални субјекти међународних односа; 
Међународни субјекти међународних односа; Транснационални субјекти међународних односа; 
Чиниоци међународних односа – међузависност; Важнији чиниоци међународних односа-
географски чиниоци, светско тржиште, технологија; Важнији чиниоци међународних односа-нација, 
друштвено-економски и политички систем држава, војна стратегија, међународно право и морал; 
Спољна политика-обавештавање и одлучивање; Спољнополитички циљеви; Спољнополитичка 
средства; Облици односа у међународној заједници; Хладни рат-основна обележја; Глобализација 
међународне заједнице – димензије и чиниоци; Изгледи за будућност међународне заједнице у 21. 
веку. 
Практична настава: Вежбање и семинарска обрада одабраних тематских питања; На-учно-
стручне презентације и дебате о актуелним темама из међуна-родних односа и значајним догађајима 
светске политике; колоквијално тестирање знања по обрађеним тематским садржајима тема 1-11.   
Литература: 
1. Хрестоматија – Међународни односи, изд. АДБ, Београд, 2010.; 
  2. Војин Димитријевић-Радослав Стојановић, Међународни односи, ВИУ «Службени гласник 
СРЈ», Београд, 1996.; 
   3. Џозеф С. Нај, Како разумевати међународне сукобе, «Стубови културе», Београд, 2006.; 
   4. Југославија и свет-збирка чланака, прир. др Розита Леви,«Институт за међународну политику и 
привреду», Београд, 2000.; 
   5. Чарлс Кегли-Јуџин Виткоф, Светска политика-тренд и трансформација, «Центар за студије 
Југоисточне Европе-Факултет политичких наука-Дипломатска академија МСП СЦГ», Београд, 2004. 
   6. Robert Jackson- Sorenson, « Georg Introduction to International  Relations: Theories and 
Approaches», Oxvord, 2003.; 
 
Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе: 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  5 писмени испит  
практична настава - дебате 10 усмени испт    60 
колоквијум-и 20   
вежбе 5   
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Студијски програм/студијски програми: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: Безбедносне вештине 
Наставник: Никола Б. Вучељић 
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: 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 

Назив предмета:                 Енглески језик 6 

Наставник:                         Емина Јеремић Марковић, предавач 

Статус предмета:                Обавезан 

Број ЕСПБ:                          3 

Услов:  
 

Циљ предмета:  да студенти кроз наставу овладају и граматицким јединицама и вокабуларом 
потребним било за даље усаврсавање или будуце запослење у струци.  

Исход предмета:  омогуцавање студентима самостално истразивање и рад на енглеском 
језику, И овладавање опстим и струцним терминима нива «адванце « и «профициенцy» 
. 

Садржај предмета 
Теоријска настава:  

1.Telecommunications (Crisis diplomacy, Rotine diplomacy, The limitations of diplomacy) 2.. Bilateral 
diplomacy 3. Multilateral diplomacy, 4. Mediation 

Практична настава:  

Svaka nastavna jedinica obuhvata citanje, prevod i razgovor o odredjenoj temi, sa osvrtom na gramaticke 
jedinice koje se javljaju u datom tekstu. Takodje posvecuje se paznja slusanju I razumevanju govornika sa 
razlicitih podneblja i uvezbavanju pismenog izrazavanja 

 

Литература:  1. «Diplomacy, Theory and Practice» G.R. Berridge; part I 
                        2.  «Objective»; Felicity O'Dell, Annie Broadhead 
 
 

Број часова  активне наставе:  Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: predavanja, vezbe, samostalni rad studenata u vidu prezentacija, rad u 
grupama I u kompjuterskoj laboratoriji u vezbama slusanja i razumevanja 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 
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 
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Студијски 
програм: 

       Дипломатија и безбедност 

Назив предмета:        Италијански језик 6 
Наставник:                  Предавач Јелена Радовановић       
Статус предмета:        изборни предмет  
Број ЕСПБ:                  3 
Услов:                          положен Италијански језик 5 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је самостално владање језиком, симулација разговора и дијалога типичних за разговоре за 
посао, израде биографија, презентовање знања и вештина, као и имплицитно разумевање прочитаног или 
одслушаног текста, схватање језичких нијанси, посебно уз употребу глаголских начина (императива и 
конјунктива). 
 
Исход предмета 
По реализацији предметних садржаја студенти су оспособљени за разумевање сложенијих текстова. 
Заокруживањем свих времена у индикативу и додатком конјунктива и императива као гл.начина, у 
потпуности се заокружује граматичка структура италијанског језика. Са лексичке стране, увођењем 
најразличитијих материјала за вежбу, богати се лексички фонд са посебним освртом на термине везане за 
политику, дипломатију, државу уопште.  
Садржај предмета:                                                        укупно часова  = предавања +  вежбе 
Теоријска настава 
1. ЗАМЕНИЦЕ У Ф-ЈИ ИНДИРЕКТНОГ ОБЈЕКТА....................................8=4+4 
2. ЗДРУЖЕНИ ОБЛИЦИ ЗАМЕНИЦА............................................................6= 3+ 3 
3. ИМПЕРАТИВ ГЛАГОЛА...............................................................................8= 4+4 
4. КОНЈУНКТИВ ГЛАГОЛА.............................................................................14= 8+6 
5. ПРАКТИЧНА НАСТАВА.................................................................................0+9 

Практична настава 
Свака наставна јединица подразумева пропорционалан број вежби у форми диктата, писаних састава, 
усмене комуникације. Поред тога вежбе се одвијају и преко рачунара на он-лајн радионицама, преко видео-
трака и штампаног материјала. На крају предавања предвиђених програмом, а пред испитни рок, обавља се 
припрема за испит са збирним вежбама целокупног градива. 
Литература: 

1. Nuovo progetto italiano, T. Marin, S. Magnelli, Edilingua 
2. Espresso III, Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Alma Edizioni 
3. Chiuchiu, Silvestrini, Minciarelli, In italiano, Guerra Edizioni, Perugia  

      4.   Caffe’Italia, Alma Edizioni, Torino  
5.   Raspor, Vučo, Traduzioni, letture, esercizi, Podgorica 
6.   Bonacci Editore, Un giorno in Italia,  
7.   Pro e contro, conversare e argomentare in italiano, P. Barki, P, Diadori 

Број часова активне наставе:             Теоријске наставе: 30    Практичне наставе: 15                     
Методе извођења наставе:        предавања,  вежбе, самосталан рад студената, рад у групама, рад преко 
рачунара  

Оцена знања (максималан број поена 100) 
Предиспитне обавезе:                   Поени:   Завршни испит                             Поени 
Активности у току предавања        10   Писмени испит                                35 
Писмене провере                             20   Усмени испит                                  25 
Усмене провере                               10   
Укупно поена                                   40                                                                        60  
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Студијски програм: Дипломатију и безбеднoст 

Назив предмета: Шпански језик 6 

Наставник: Сања Стошић, предавач 

Статус предмета: заједнички обавезан/изборни                

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе и Шпански језик 5 
Циљ предмета:  
Усвајање сложенијих комуникативних стратегија у свим доменима употребе језика (лични, јавни, образовни и 
пословни), a у складу са дескрипторима за ниво Б1 Заједничког европског референтног оквира и 
оспособљавање студената да течно и сигурно користе језик у мноштву ситуација нa које се може очекивати да 
ће наићи у будућем професионалном животу. 
Исход предмета:  
Општи исходи – повећано самопоуздање у коришћењу шпанског језика и поспешeна течност говора. 
Специфични исходи – oспособљеност студента да користи  дескриптивни и наративни стил на циљном језику,  
користи  се стручном литературом и дискутује o дабраним темама из области струке. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
 
Граматички, културни и лексички садржаји у складу са дескрипторима за ниво Б2.  
Граматика – основна глаголска времена и у активу и пасиву; кондиционалне реченице; коњуктив перфекта и 
имперфекта – утврђивањe глаголских конструкцијa са инфинитивом и коњуктивoм; слагање времена; 
изражавање претпоставке, могућности, вероватноће у садашњости  и прoшлости; финалне, концесивне и 
временске реченице; придеви, именице и њихове сложенице карактеристичне за језик струке; aнализа 
одабраних текстовa датих у облику везаног текста, монолога или дијалога који садрже стручну лексику и 
културне референце које захтевају професионална и шира социо-културна знања. 
 
Практична настава:  

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Граматичка вежбања 
Анализа стручних текстова и разговор на шпанском језику на теме према избору студената; превођење 
одабраних текстова који садрже сложеније граматичке и језичке конструкције и богатију лексику; припрема 
презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који подразумева рад у групи. 
Литература:  
Обавезна: 
Álvarez Martínez, Mª Ángeles, et. al., (2005). Vuela 6 Libro del Alumno B1. + CDROM (Español Lengua Extranjera 
/ Spanish As Foreign Language).  Madrid: Anaya. 
Допунска:  
Bosque, Ignacio Redes  (2006): Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid : SM 
Paléas, Marisol (2001). Diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid : Espasa Calpe 
González Hermoso, A., J.R. Cuenot, y M. Sánchez Alfaro (1994): Gramática de español lengua extranjera. Madrid: 
Edelsa. 
• У зависности од интересовања и потреба студената користиће се и додатни, аутентчни стручни и 
публицистички текстови преузети из најсавременијих уџбеника из области струке као и из стручних часописа и 
журнала. 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: Комуникативни метод у комбинацији са вербално-текстуалним и 
илустративно-демонстративним 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена: 40 Завршни испит поена: 60 

Присуство 10 писмени испит  40 

Активност у току предавања 10 
усмени испит 20 

Колоквијуми-и 20 
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Студијски програм:         Дипломатија и безбедност 
Назив предмета:               ЗАВРШНИ РАД  
Наставник:                        Ментор:  
Статус предмета:             Обавезна израда завршног рада 
Број ЕСПБ:                       6 
Услов:                                Положени сви испити студијског програма 
Циљ завршног рада: 
Завршни рад је резултат самосталног рада студента. Циљ завршног рада је стицање нових 
и провера постојећих знања и вештина са којима је студент овладао током изучавања 
студијског програма трогодишњих студија у областима дипломатје и безбедности, чиме се 
студент конкретно оспособљава за самостално решавање стручних проблема. Менторским 
вођењем израде завршног рада на примерено одабраној теми побољшава се квалитет 
дипломираних стручњака и олакшава касније запошљавање. Овим се обезбеђује практична 
изградња способности студента за примену знања и вештина које је стекао током 
школовања. 
Исход завршног рада: 
Компетентно и потпуно стручно оспособљен политиколог, циљно едукован у 
способностима рада и управљања на разним дужностима у спољним пословима и у 
систему безбедности. Исход одбрањеног завршног рада је квалификовано и примерено 
потребама едукован политиколога за дипломатију и безбдност и иновативно способан да 
самостално решава проблеме. Свршени политиколог је оспособљен да препознаје задатке и 
обавезе у сектору спољних послова и у  систему безбедности, уочава потребе и проблеме и 
адекватно одговори на све изазове савременог препознавања спољнополитичких и 
безбедносних проблема.  
Садржај завршног рада: 
Завршни рад предствља самостални теоријско-практични рад студента у коме се он 
упознаје са методологијом анализе проблема у области спољних послова и у систему 
безбедности. Након обављене анализе, изучене литературе и решеног примера студент 
припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: Увод, Циљ, Методолошки 
оквир (Предмет, Методе, Полазне хипотезе), Питања за обраду, Пример, Закључана 
разматрања, Литература, Прилози. Након завршеног рада студент комисијски брани 
написани рад по дефинисаној теми у складу са законом и документима Академије и  
утврђеној процедури. Завршни рад се бира из групе стручно-апликативних предмета по 
темама актуелним за дипломатију и безбедност. Садржај по упутству за израду рада 
усаглашава студент са ментором примерено теми и проблему који се истражује. 
Практична настава:  
Завршни рад садржи примере из праксе као студије случајева или хипотетичке проблеме за 
решавање који претстављају практични део завршног рада. 
Литература  
У складу са темом завршног рада по предлогу студента дефинише се литература која покрива 
садржај предмета у оквиру кога се ради рад и шира литература.  
Број часова  активне 
наставе:  

Теоријска настава: 
 

Практична настава: 
 

Методе извођења завршног рада 
Непосредан рад студента на изучавању литературе, студије случајева, моделирање и 
симулације проблема, анализа вишеваријантних решења, метода анализе и синтезе, 
индукције и дедукције проблема, квантитативне методе оцене валидности решења.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Оцена 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испит 5-10 
колоквијум    
семинар    
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: КРИВИЧНО ПРАВО – ОПШТИ ДЕО 
Наставник ПРОФ. ДР ЈЕЛЕНА ЛОПИЧИЋ – ЈАНЧИЋ,  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета: Општи циљ упознавања студената са основним појмовима кривичног права из 
општег дела који је предвиђен у Кривичном законику Републике Србије. У оквиру  општег дела 
кривичног  права обрађују се основни појмови, елементи, карактеристике и обележја основних и 
општих института кривичног права као што су кривично дело, кривица саучесништво, кривичне 
санкције .    
Исход предмета:Резултат наставе кривичног права из општег дела је потпуно упознавање студената 
са најважнијим институтима кривичног права сходно Кривичном законику Републике Србије. 
Такође студенти ће стећи основна знања у погледу тумачења и примене кривичноправних института 
позитивног законодавства као и способност тумачења кривичноправних одредаба.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: У предмету- општи део кривичног права- обухватиће  основне тематске области  
а топ су:појам,предмет и извори (унутрашњи и међународни акти и њихов правни однос), општи 
појам кривичног дела,(конкретизација начела законитости, саучесништво,стицај), општи појам 
кривице, конститутивни елементи (урачунљивост, виност, облици виности-умишљај и нехат 
)заблуда, и кривичне санкције (појам, врсте, систем казни, упоредноправна  компарабилност). 
 
Практична настава Иако је настава првенствено предвиђена као теоријска настава, практични део 
наставе  биће реализовано кроз вежбе. У оквиру вежби биће овухваћени семинарски радови као и 
колоквијуми.   
 
Литература обавезна 
-Стојановић З.Кривично право, општи део, двадесето издање, Правна књига, Београд, 2013,  
 -Стојановић З.: Коментар кривичног законика,четврто,  Службени гласник, Београд 2012 
Кривични законик Републике Србије, Сл.гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 
72/2009 и 111/2009, 121/2012 и 104/2013 
Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе: предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На 
предавањима ће се користити методи теоретских објашњења, као и  објашњења и коментари 
законских текстова  док на  вежбама ће се анализирати одређене судске одлуке, изабрана теоријска 
објашњења и методoлошки приступи. 
  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
Семинар 15 усмени испт 60 
колоквијум-и 15   
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Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ИСТОРИЈА ДИПЛОМАТИЈЕ 
Наставник: др Бранко Надовеза, ванредни професор 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета: да студенти стекну основна знања из предмета историје дипломатије, као и 
осталих битних категорија за научна сазнања из области историје дипломатије и међународних 
односа. 
Исход предмета:  да полазницима пружи неопходна знања из области развоја и порекла 
дипломатије и дипломатске историје у различитим фазама модерног света; да, користећи искуства 
из историје билателарне дипломатије, учествују у решаванју различитих медјународних односа и 
спорова и доприносе унапредјенју различитих дипломатских мисија. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
предметом ће бити обухваћене области које се баве настанком и развојем дипломатије; извори билатералне 
дипломатије; дипломатска мисија; успоставлјанје дипломатских односа; почетак деловања дипломатске 
мисије; структура дилломатске мисије; активност дипломатске мисије; дипломатски инструменти; облици 
дипломатских активности путем међународних организација; искуства страних мисија при УН и специјалним 
агенцијама. 

Практична настава 
Сусрети са познатим домаћим и страним дипломатама; присуство студената јавним међународним расправама 
и друго. 
Основна литература: 

• Peter Calvocoressi, Worlsd Politics 1945-2000, Longman, 2001.  
• Volter Laker, Istorija Evrope 1945-1992, Clio, Beograd 1999. 
• John L. Gedis, Hladni rat, Clio, Beograd, 2003. 
• Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, 2001. 
• Henri Kisindžer, Diplomatija, I-II, Beograd, 1999. 

Dopunska literatuta: 
• Ričard Dž. Krempton, Balkan posle Drugog svetskog rata, Clio, Beograd, 2003. 
• Geoff R. Berridge, Diplomacija, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka 

Politička misao, 49, 2004. 
• Parallel History Project on NATO and the Warshaw Pact (http://Isn.ethz.ch.php/) 
• The Cold War International Hostory Project, Woodrow Wilson Center 

(http://www.cwihp.si.edu/default.html) 
• The Harvard Project on Cold War Studies (http://www.fas.harvard.edu/hpcws) 

 
Број часова  активне 
наставе: 

Теоријска настава: 
30 

Практична настава: 15 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, 
Текст метода; Метода демонстарације 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 испт 60 
колоквијум-и 10     
семинар-и 10     
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: КРИВИЧНО ПРАВО – ПОСЕБНИ ДЕО 
Наставник: ДР. ЈЕЛЕНА ЛОПИЧИЋ – ЈАНЧИЋ 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета: Општи циљ упознавања студената са основним појмовима кривичног права из 
посебног дела који је предвиђен у Кривичном законику Републике Србије. У овом делу студенти ће 
обрађивати најважнија кривична дела из посебног дела Кривичног законика Републике Србије. 
Исход предмета:Резултат наставе кривичног права из посебног дела је потпуно упознавање 
студената са најважнијим кривичним делима из Кривичног законика Републике Србије, с тим што 
ће на овај начин добити целокупну материју овог кривичног законика.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: У предмету- посебни део кривичног права- обухватиће појединачно најважнија 
кривична дела и њихову анализу, као и достигнуће савремене српске науке и праксе по овом 
предмету.  
 
Практична настава Иако је настава првенствено предвиђена као теоријска настава, практични део 
наставе  биће реализовано кроз вежбе. У оквиру вежби биће овухваћени семинарски радови као и 
колоквијуми. Такође ће бити обрађивана и судска пракса у Републици Србији за најважнија 
кривична дела. 
Литература обавезна 
-Стојановић З. Делић Н. Кривично право, поебни део, Београд, 2013,  
 -Стојановић З.: Коментар кривичног законика,четврто,  Службени гласник, Београд 2012 
Кривични законик Републике Србије, Сл.гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 
72/2009 и 111/2009, 121/2012 и 104/2013 
  
Број часова  активне наставе: Теоријска настава:     30 Практична настава:    15 

 
Методе извођења наставе: предвиђено је одржавање наставе у облику предавања и вежби. На 
предавањима ће се користити методи теоретских објашњења, као и  објашњења и коментари 
законских текстова  док на  вежбама ће се анализирати одређене судске одлуке, изабрана теоријска 
објашњења и методлошки приступи. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит - 
Семинар 15 усмени испит 60 
колоквијум-и 15   
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСT 
Назив предмета: БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 
Наставник: др Синиша Боровић, редовни професор 
Статус предмета: oбавезни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета  је да студенти усвоје основна знања из области општег и безбедносног менаџмента 
и дa се оспособе за самосталну примену менаџмент поступака у области безбедности. Посебан циљ 
овог курса је да се студенти оспособе за самосталну израду безбедносних процена, планова, анализа 
и контролу безбедносних мера  у  организацијама у  којима обављају послове. 
 
Исход предмета Основни исход проучавања  предмета Безбедносни менаџмент  претпоставља 
упознавање са општим менаџментом,  појмом, предметом и циљевима безбедносног менаџмента; 
усвајање основних знања из планирања, организовања, координирања, вођења и контроле 
безбедносних послова и организација, као и стицање способности за самостално управљање 
пословима безбедности у оквиру различитих организација. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Основни појмови о општем менаџменту; Историјски развој организације; Место безбедносног 
менаџмента у организацији; Теоријске основе безбедносног менаџмента; Функције безбедносног 
менаџмента; Планирање као функција безбедносног менаџмента; Организација као функција 
безбедносног менаџмента; Воћење као функција безбедносног менаџмента; Координација као 
функција безбедносног менаџмента, Контрола као функција безбедносног менаџмента; Безбедносни 
менаџмент јавног сектора; Менаџмент у полицији; Менаџмент у оружаним снагама; Менаџмент 
обавештајно- безбедносних служби; Безбедносни менаџмент у приватном сектору. 
 
Практична настава: 
Радионица - израда Безбедносне процене; Радионица израда Плана безбедности; Симулација- 
примена безбедносних процедура на инфраструктурном објекту; Симулација- примена 
безбедносних процедура у области јавног безбедносног менаџмента. 
 
Литература: 
  
Драгишић, Зоран., Безбедносни менаџмент, ФБ, Београд, 2006. 
Fay, John., Contemporary Security Managеmеnt, BH, Boston, 2002. 
Dessler, Gary., Managmant-Leading People and Organizations in the 21st Century, FIU,  
New Jeresy, 2003.       
 
Број часова  активне 
наставе:  

Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 
Предавање; Радионица; Симулација 

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 20   
семинар-и -   
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: TEOРИЈА КОНФЛИКАТА 
Наставник: др Андреја Савић, редовни професор 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Циљ предмета: да студенти усвоје општа знања из природе друштвених конфликата и упознају се 
са стратегијама њиховог ненасилног решавања, која ће им помоћи да самостално и у одговарајућим 
улогама решавају конфликтне ситуације на националном регионалном и међународном нивоу.  
Исход предмета: да студенти овладају са стратегијама ненасилног решавања конфликата у 
савременој друштвеној пракси. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: студијски курс обухвата темељно изучавање следећих теоријских садржаја: а) 
општа питања теорије конфликата; б) појам и суштину друштвених конфликата; ц) врсте 
друштвених конфликата; ч) опште и посебне теорије друштвених конфликата; д) праксa 
истраживања међународних конфликата, и џ) узроци друштвених конфликата у савременом свету.  
Практична настава: У практичном делу наставе анализирају се конфликти у различитим 
регионима света и из њих извлаче опште поуке за мир.  Пре свега анализирају се конфликти на 
простору бившег СССР-а, СФРЈ, конфликти у јужној и југоисточној Азији, Африци и Латинској 
Америци. 
Основна литература: Андреја Савић, Теорија конфликта – хрестоматија, Академија за 
дипломатију и безбедност, Београд, 2009; Нај, Џосеф С. Jr., Како разумети међународне сукобе, 
(превод књиге), Факултет политичких наука, Београд, 2006. године; Stainer, Barry H., Collective 
Preventive diplomacy State, University, New York, Press, 2007; Милашиновић, Радомир, 
Милашиновић, Срђан, Увод у теорије конфликата, Факултет безбедности, Београд, 2005.  
Број часова  активне 
наставе:  

Број часова практичне 
наставе: 15 

Број часова теоријске наставе: 15 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст  
метода; Метода демонстрације и Метода вежбања. 
  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

присуство на настави и 
вежбама  

10 усмени испт 60 

семинарски рад    30   
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ГЕОПОЛИТИКА 
Наставник: др Виолета Таловић, доцент 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета: 
Да студенти стекну знања о савременим теоријама геополитике, као научне дисциплине, начинима 
практиковања геополитичких ставова у међународној заједници, најважнијим међународним 
безбедносним изазовима, ризицима и претњама и институционалном оквиру за постизања и 
одржавање међународног мира и безбедности. Посебан циљ изучавања предмета јесте да се 
студенти упознају са функционисањем система  безбедности које промовишу велике силе, УН, ЕУ, 
НАТО, ОЕБС и др.,те одраз тих процеса на безбедност и међународни положај региона и Србије. 
Исход предмета:  
Познавање  механизама  геополитике помоћу којих се решавају или производе међународни 
конфликти,односно, остварују интереси контроле одређених простора. Боље разумевање потеза који 
се чине према Србији, у прошлости, сада и у будућности.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
(1) Увод у предмет; (2) Геополитика као научна дисциплина; (3) Историјски развој геополитике; (4) 
Правци развоја савремених геополитичких теорија; (5) Однос геополитичке теорије и геополитичке 
праксе; (6) Територија у геополитичкој теорији и пракси; (7) Суверенитет као геополитичко питање; 
(8)  Основна обележја постхладноратовске геополитике; (9) Геополитика са позицијеглобалне силе; 
(10) Изазови глобалној доминацији; (11) Чиниоци будућих геополитичких промена; (12) 
Перспективе светског поретка; (13) Герионални аспекти геополитике; (14) Геопо0литички проблеми 
Европе и Балкана; и (15) Геополитички проблеми Србије. 
Практична настава  
Бежбе: реализују се на основу тема предавања, као и прикасзом семинарских радова студената на 
основу проучавања шире литературе. 
в) Семинари по договореним темама. 
Литература: 

1. З. Бжежински: Велика шаховска табла; Друга шанса Америке. 
2. А. Дугин: Основи геополитике I  и  II. 
3. З. Килибарда: Основи геополитике. 
4. Ж. Обрадовић: Геополитика. 
5. С. Хангтинтон: Сукоб цивилизација.ласник, Београд, 2005. 
6. Ф. Фукујама: Крај историје и последњи човек. 
7. М. Степић: У вртлогу балканизације. 
8. С. Шушић: Геополитички кошмар Балкана. 
9. Н. Спајкмен: Географија света. 
10. М. Галогажа: Геополитика. 
11. А. Труд: Геополитика Србије. 

Број часова  активне наставе: Теоријска настава:  15 Практична настава:  15  
Методе извођења наставе 
Предавања, семинари по појединим теоријским категоријама,  израда семинарских радова и 
решавање колоквијалних тестова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава (вежбе)  усмени испт  60 
колоквијум-и 15   
семинар-и 15   
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

 
Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНЕ СЛУЖБЕ 
Наставник: др Андреја Савић, редовни професор 
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 4 
Услов: без услова 
Циљ предмета: 
Да студенти стекну знања о основама обавештајно-безбедносних служби, њиховом месту и улози у 
политичком систему, врстама служби, начелима организовања, методима рада и облицима контроле 
законитости рада служби. 
 
Исход предмета:  
Познавање организације и метода рада обавештајно-безбедносних служби као полазне основе за рад 
у службама, као и за супротстављање деловању служби. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Теоријске основе обавештајно-безбедносних служби;  Историјски развој обавештајне службе; Место 
и улога обавештајне службе у политичком систему – основне функције и задаци; Место и улога 
обавештајних служби у обавештајно-безбедносном систему; Начела организовања савремених 
обавештајних служби; Врсте обавештајних служби; Организациона структура обавештајне службе; 
Методика рада обавештајне службе; Тајне методе обавештајне службе; Тајне акције обавештајних 
служби; Обавештајне активности методом прикупљања података из отворених извора; Остале 
обавештајне методе; Основе и облици контроле законитости рада обавештајно-безбедносних 
служби; Обавештајно-безбедносни систем Србије. 
Практична настава  
а) Радионице: Основни појмови у ОБС; Развој обавештајне службе кроз различита историјска 
раздобља; Основне функције и задаци обавештајне службе у политичком систему; 
в) Семинари по темама предавања 
Литература обавезна: 

1. Др Андреја Савић, Обавештајно-безбедносне службе, Академија за дипломатију и 
безбедност, Београд, 2009. (електронско издање) 

2. Др Андреја Савић, Савремени системи безбедности, Академија за дипломатију и 
безбедност, Београд, 2008. (електронско издање) 

3. доц. др Дејан Миленковић, Слободан Копривица, мр Владимир Тодорић, Контрола служби 
безбедности, Центар за нову политику, Београд, 2011. 

4.  Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије (СГ РС 116/2007) 
5. Закон о Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији (СГ РС  88/2009)  

Број часова  активне наставе: Теоријска настава:  30 Практична настава:  15  
Методе извођења наставе 
Предавања, семинари по појединим теоријским категоријама, радионице, израда семинарских 
радова и решавање колоквијалних тестова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава (вежбе) 5 усмени испт  60 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                                                 САДРЖАЈ 

Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: MEЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 
Наставник: др Мирјана Ковачевић, доцент 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов:без услова 
Циљ предмета 
Упознавање студената са карактеристикама савремене економије и постизање њиховог разумевања 
ове кључне локомотиве економског развоја човечанства у 21. веку. 
 
Исход предмета  
Студенти ће бити оспособљени за правилно разумевање и критичко праћење кретања у светској 
привреди, што представља предуслов за њихово успешно деловање на пољу дипломатије и 
безбедности, а нарочито Економске дипломатије. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Шта је Међународна економија – преглед  теорија, од Класичних економиста до данас.Шта су 
истинске добити од специјализације и трговине, и шта то значи на примеру савремене глобалне 
економије? 
Механизми. Институције.  
Карактеристике, проблеми и перспективе. SWOT анализе конкретних кејсова. 
Практична настава  
Студије случаја.Коришћење интернет ресурса, ДВД и телевизијских ресурса. 
 
 
Литература 
Salvatore, D., International Economics, 8 ed. Denver, John Wiley & Sons, 2004. 
Kurtović, S. et al. Međunarodna Ekonomija, Beograd, 2003.  
Манкју, Г., Принципи економије, Економски факултет, Београд, 2006 
Todaro, M., and Smith, S., Economic development, Pearson Education, London 2006 
Hook, G., et al., Japan’s International Relations – Politics, Economics and Security, Routledge, London 
and New York, 2005.  
Drainville, A., Contesting globalisation, Routledge, London and New York, 2005.  
Goldman, M., Imperial nature, New Haven and London, 2005. 
 
Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе 
 
Предавања, дијалози, доктринарно објашњења, радионице,самосталне презентације и 
излагања студената, тимске презентације студената уз интензивно менторско вођење, редовно 
читање и анализа текућих међународних публикација, попут  THE ECONOMIST,  уз примену 
анализе засноване на усвојена теоријска знања, обрада студија случаја, гостујући предавачи, 
радне посете канцеларијама Светске банке, ЕБРД,  Јапанске агенције за техничку помоћ и 
развој и др. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
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