
 
 

 
 

 
 
 

ЕЛАБОРАТ O ОПРАВДАНОСТИ ОСНИВАЊА И ИЗВОЂЕЊА 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДРУГОГ ЦИКЛУСА АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА „БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бања Лука, март 2022. године 
  



 
 

Елаборат је припремила Комисија за израду елабората о оправданости оснивања студија 
другог циклуса студијског програма Безбједност и криминалистика, у саставу: 

• Доц.др Жана Врућинић, продекан за наставу, предсједник; 

• Радослав Иваниш, руководилац студенске службе и координатор за систем 

осигурања квалитета на Факултету безбједносних наука, замјеник предсједника; 

• Доц.др Велибор Лалић, шеф студијског програма Управљање безбједносним 

ризицима природних катастрофа, члан; 

• Сњежана Кецман, волонтер, члан; 

• Душко Башкало, асистент, члан; 

• Петар Марић, студент, члан. 

Комисија је именована Одлуком декана Факултета безбједносних наука Универзитета у 
Бањој Луци, број: 27/1.156/22 од 10.02.2022.  године.



1 
 

Табела 1. Подаци о високошколској установи 

 

Назив, адреса и e-mail адреса 
институције   

Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе 
Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука 
info@unibl.org  

Интернет адреса  www.unibl.org  

Назив, број и датум акта о оснивању  

РЕПУБЛИКА СРПСКА – НАРОДНА 
СКУПШТИНА  
Закон о измјенама и допунама Закона о 
високом образовању (Сл. гласник Републике 
Српске, Број 30/07)  

Пореско-идентификациони број 
(ПИБ)  401017720006  

Матични број додијељен од 
Републичког завода за статистику  01040251  

Име, презиме и адреса (назив и 
сједиште) оснивача  РЕПУБЛИКА СРПСКА  

Број и датум одлуке о именовању 
лица овлашћеног за заступање   Број: 02/04-3.1161-7/16 04.05.2016. године  

Број и датум дозволе за рад 
високошколске установе   

07.23/602-3900/09, од 22.06.2009. год.  

Број и датум дозволе за рад ван 
сједишта   07.23/612-625-2/10, од 12.11.2010. год.  

Организационе јединице које се 
посјећују   Факултет безбједносних наука. 

Контакт особа (за посјету) Предраг Ћеранић 

Број телефона 051/333-603 

 
Студијски програми пријављени за вањско вредновање у сврху почетне 
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Назив студијског програма: Ниво 
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Безбједност и криминалистика Други 
циклус 

Мастер безбједности и криминалистике 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

1.1. Основни подаци о Универзитету у Бањој Луци 

Универзитет у Бањој Луци је водећа високошколска образовна институција у Републици 
Српској и други по величини универзитет у Босни и Херцеговини. Стварање и промовисање 
науке, истраживања, иновативности и културе значајне за идентитет народа који живи 
вијековима на овим просторима представљају извор знања и предуслов су самоодрживости 
високог образовања, као и друштвено-економског и цивилизацијског развоја друштва.  

Већина факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у два кампуса, смјештена 
недалеко од обала ријеке Врбас, у непосредној близини центра града. У кампусима се налазе 
студентски домови са ресторанима, спортским теренима, студентским клубовима и 
Универзитетским рачунарским центром.  

У саставу Универзитета у Бањој Луци налази се 17 Факултета и Институт за генетичке 
ресурсе. Настава се изводи на 64 студијска програма првог циклуса студија, 66 програма 
другог циклуса, те на 15 студијских програма трећег циклус студија. Подаци о 
високошколској установи дати су у табели 1. 

Наставу на Универзитету у Бањој Луци изводи 811 наставника и сарадника у пуном 
радном односу. Поред њих, на Универзитету је ангажовано 170 наставника у допунском 
радном односу, 168 гостујућих професора из иностранства и 121 стручни сарадник за 
потребе реализације клиничке праксе. Административно-техничку подршку пружа 559 
службеника.  

Тренутно на Универзитету студира око 15.000 студената из свих крајева Републике 
Српске, али и из иностранства. До сада је дипломе основних студија стекло преко 
40.000студената, преко 2.500 студената мастер студија и магистараи 806доктора наука. 

Универзитет у Бањој Луци располаже са свим неопходним просторним капацитетима 
почевши од учионица и амфитеатара, преко читаоница и библиотека, до лабораторија и 
рачунарских сала. Укупна површина учионица износи око 16.000 m2, а лабораторијског 
простора oкo 10.000 m2. Већина учионица опремљена је видео-пројекторима и рачунарима 
за приказивање дигиталних наставних садржаја. Универзитет располаже са 20 рачунарских 
сала са 24-часовним приступом интернету. Библиотеке располажу са око 185.000 књига, а 
претплаћене су на 75 научних часописа. 

Универзитет промовише друштво високих моралних вриједности, етичности и 
толеранције градећи научне, образовне и културне мостове унутар Босне и Херцеговине, 
региона и свијета. 

На Универзитету у Бањој Луци од школске 2007/08. почела је примјена болоњског 
процеса у настави на свим студијским програмима. Систем студија је тростепен и уведен је 
ECTS систем вредновања предмета и укупног оптерећења студента, као и принцип 
годишњег оптерећења студента до 60 ECTS. Студијски програми су углавном организовани 
према тростепеном моделу (4+1+3), док је на неким факултетима присутан и модел (3+2+3). 
У наставне планове су уведени једносеместрални предмети, а провјера знања студената се 
обавља у облику колоквијума, тестова, семестралних и домаћих радова, израде пројектних 
задатака, итд. Универзитет у Бањој Луци се опредијелио да системски уреди питања 
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осигурања квалитета. Стога су 2009. године успостављени Комитет за осигурање квалитета 
чији је задатак да припрема стратегије и политике квалитета, те Канцеларија за осигурање 
квалитета која координира активности на осигурању квалитета са организационим 
јединицама. 

Универзитет у Бањој Луци члан је Европске асоцијације универзитета (European 
University Association - EUA) и потписник Велике повеље универзитета (Magna Charta 
Universitatum). Члан је и Међународне универзитетске мреже академске и истраживачке 
сарадње, у окриљу Научног парка Универзитета La Sapienza из Рима (Италија), Генералне 
скупштине Интеруниверзитетског центра за научни рад и сарадњу са Источном и 
Југоисточном Европом (CIRCEOS), са сједиштем на Универзитету у Барију (Италија), 
Мреже универзитета UniAdrion, са сједиштем у Анкони (Италија), Евро-медитеранске 
фондације (EMUNI), са сједиштем у Словенији и Универзитетске агенције за франкофонију 
(AUF), Конзорцијума институција високог образовања Кине и земаља Централне и Источне 
Европе (CCHEIC), Заједнице универзитета Југоисточне Европе и Западног Балкана и 
учесник Берлинског процеса (процеса за Западни Балкан).  

Као водећа високоoбразовна институција у Републици Српској, Универзитет у Бањој 
Луци (у даљем тексту: Универзитет или УНИБЛ) прати токове интеграције у ЕRА (European 
Research Area) и тежи спровођењу добре праксе ЕHEA (European Higher Education Area), 
промовишући највише стандарде квалитета у науци, истраживању и образовању. 

У програму Erasmus+, у оквиру категорије Међународна кредитна размјена Универзитет 
реализује размјену студената и особља са 64 партнера из 26 земаља Европе. 

Универзитет има преко 250 активних споразума о сарадњи са партнерима из земље и 
иностранства. Сваке године на Универзитету у Бањој Луци организује се више од 20 
међународних научно-стручних скупова (конференција, симпозијума, конгреса), чија је 
организација у ингеренцији факултета. Универзитет у Бањој Луци стекао је право на лого 
изврсности у истраживању (HR Excellence in Research) у априлу 2015. године, чиме је постао 
прва научно-истраживачка институција у Босни и Херцеговини која је носилац поменутог 
знака. 

Сврха Универзитета јесте да допринесе стварању добробити: за истраживаче и наставни 
кадар кроз производњу знања и истраживање; за студенте кроз интеграцију нових знања у 
модерне студијске програме; за цијело друштво кроз трансфер знања и технологија у 
привреду. У вези с тим, Стратегија развоја Универзитета у Бањој Луци од 2017. до 2025. 
године као документ даје оквир за рад Универзитета узимајући у обзир највише академске 
стандарде у стицању општих, научних и умјетничких знања и вјештина у складу са 
потребама друштва. Кључне стратегије се, прије свега, односе на образовање, наставни 
процес, научноистраживачки рад, међународну сарадњу и повезаност са широм 
друштвеном заједницом, те помоћне активности Универзитета, односно активности које су 
неопходне за њену реализацију.  

  

https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/2017/Strategija/Strategija_UNIBL_2017-2025.pdf
https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/2017/Strategija/Strategija_UNIBL_2017-2025.pdf
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1.2. Основни подаци о Факултету безбједносних наука 

Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци је почео са радом 6. марта 
2017. године. Рјешењем Министарства просвјете и културе Р. Српске број 07.050/612-39-
1/16 од 25.01.2017. године испуњени су услови за оснивање Факултета безбједносних наука. 
Висока школа унутрашњих послова, чији смо правни насљедник, је у протеклих 15 година, 
по високим критеријумима, изводила наставни план и програм намијењен искључиво 
оспособљавању високообразованих кадрова за рад у полицијским структурама, прије свега 
у Министарству унтутрашњих послова Републике Српске и другим полицијским 
агенцијама у БиХ.  

Мисија Факултета безбједносних наука је да оспособи студенте за примјену знања и 
вјештина стечених на Факултету, да воде и развијају безбједносно-криминалистичку 
дјелатност, те да на ефикасан начин рјешавају безбједносно криминалистичке проблеме.  

Визија Факултета је да обезбиједи високо стручан кадар за рад у свим агенцијама на 
нивоу Републике Српксе и БиХ, те да се развијамо у правцу еколошке, енергетске, 
економске и индустријске безбједности.  

Како високо образовање представља процес који се континуирано мијења и надограђује 
у складу с економским, технолошким и научним развојем друштва, створила се потреба да 
се образовање будућих безбједњака постави на један виши ниво, те да се измјести из 
Министарства унутрашњих послова и прилагоди савременим безбједносним изазовима са 
много ширег аспекта.  

Од Факултета се очекује да буде носилац развоја безбједносне културе на пољима јавне 
и државне, енергетске, еколошке, економске и социјеталне безбједности. У наставном 
смислу то значи да његови дипломирани студенти буду у стању да развијају и примјењују 
савремене безбједносне концепте и тако створе основне претпоставке за сигурну и 
просперитетну Републику Српску и окружење.  

 Табела 2. Општи подаци о Факултету безбједносних наука 

Назив факултета: Факултет безбједносних наука 
Адреса:  Булевар војводе Живојина Мишића 10А 
Телефон:  051/333-603 
Факс:  051/333-699 
Датум првог уписа у судски 
регистар:  

057-0-reg-17-001022 

Број уписа у судски регистар:  25.05.2017. године 
Име и презиме декана:  проф. др Предраг Ћеранић 
Електронска адреса:  info@fbn.unibl.org 
Интернет адреса:  www.fbn.unibl.org 
Матични број:  01040251 
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ЈИБ:  440101772006 
ПДВ број:  4401017720219 
Шифра дјелатности:  85.42 
Жиро рачун:  555-000-06053684-82 

1.3. Основни подаци о студијском програму другог циклуса студија Безбједност и 
криминалистика  

Табела 3. Основни подаци о мастер студијском програму  
 

Назив програма   Безбједност и криминалистика 

Модел   Други циклус студија у трајању од једне године, 
два семестра: 4+1+3 

Број ECTS бодова   60 ECTS бодова  

Звање  Мастер безбједности и криминалистике – 300 
ECTS  

Врста студија   Академске студије  

Степен студија Други циклус 

Област образовања   Друштвене науке  

Поље образпвања Безбједност и криминалистика 

Начин извођења   Редовне и ванредне студије, у сједишту 
Факултета; у трајању од 1 године 

Планирани број студената у 
академској 2022/23. години 

40: буџет 15, самофинансирање 15, ванредни 10 

Одговорна организациона 
јединица   

Факултет безбједносних наука Универзитета у 
Бањој Луци 

1.4. Оправданост извођења студијској програма Безбједност и криминалистикa 

Мастер студије из области безбједност и криминалистика не постоје нити на једном од 
два јавна Универзитета у Српској. Лиценцирањем овог студијског програма отвориће се 
могућност наставка школовања у овој области. До сада су наши свршени студенти 
школовање настављали у Републици Србији. 

Савремени изазови као што су мигрантска криза, тероризам, пријетње по економску и 
енергетску безбједност грађана, и други облици пријетњи по благостање, указују на 
неопходност увођења другог циклуса студија из научног поља безбједност и 
криминалистика.  
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Оснивањем студијског програма додатно ће се одговорити захтјевима друштва у развоју 
и достигнућима безбједносног рада и обезбиједити савремени, високостручни приступ 
стратегији дјеловања на сузбијању, превенцији и откривању криминалитета и других 
девијантних појава. С обзиром на велике друштвене потребе за овим кадровским профилом, 
може се сматрати да би овако установљени студијски програм био од још већег значаја за 
Републику Српску.  

На овом студијском програму примјеном болоњских принципа у образовању, 
усавршаваће се профили из области безбједносних и криминалистичких наука за највише 
нивое сложених безбједносних послова. То би омогућило да се на свим нивоима друштва и 
власти додатно подигне ниво безбједности грађана што одговара великој потреби за овим 
кадром на тржишту рада.  

1.5. Сврха, циљеви и основни задаци студијског програма 

Сврха студијског програма другог циклуса „Безбједност и криминалистикa“ је 
надоградња на постојећи/остварени ниво образовања и остварење могућности како за 
наставак даљњег усавршавања, тако и за праћење научних достигнућа из области 
криминалистике, безбједности, одбране и заштите, а све у функцији стварања квалитетног 
научно-образовног профила за извршење послова безбједности у најширем смислу ријечи. 
У питању је студијски програм који је креиран у складу са најновијим достигнућима 
безбједносних, криминалистичких и правних наука, савременом безбједносном праксом и 
студијским програмима универзитета/факултета у региону и свијету, као и потребама нашег 
друштва.  

Основни циљ овако конципираног наставног плана и програма је свеобухватно, 
теоријско и практично оспособљавање студената за све врсте послова који се обављају у 
безбједносним агенцијама, као и у другим институцијама које имају потребу за 
специјалистима из области безбједности и криминалистике.  

Образовни циљеви студијског програма укључују и остварују четири  препоруке Савјета 
Европе у вези са сврхом високог образовања (припрема студената за активно учешће у 
друштву, припрема за њихове будуће каријере – допринос њиховој запошљивости, подршку 
личном развоју и стварање широке напредне базе знања и стимулисање истраживачког рада 
и иновација – укључивање студената у пројекте, израде патената, такмичења итд).  

1.6 Усклађеност сврхе студијског програма са циљевима и задацима високошколске 
установе 

Основна сврха предложеног програма студија огледа се у развијању критичког, 
аналитичког, интердисциплинарног и креативног мишљења, као и способности 
самосталног расуђивања, закључивања и презентовања чињеница и закључака из области 
безбједности и криминалистике. Такође, сврха је и теоријско и практично оспособљавање 
студената за све врсте послова који се обављају у безбједносним агенцијама, као и у другим 
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институцијама које имају потребу за специјалистима из области безбједности и 
криминалистике. 

Факултет безбједносних наука има задатак да, у складу са потребама, врши образовање 
будућих припадника полицијских и безбједносних агенција у Републици Српској и Босни и 
Херцеговини, цивилном (јавним предузећима и установама) и приватном сектору 
(детективским агенцијама). Образовање се изводи у складу са модерним студијским 
програмима, усклађеним са болоњским образовно-научним системом. 

Анализом постављених циљева студијског програма Безбједност и криминалистика, 
наставног плана и програмског садржаја свих наставних предмета који се изводе на 
студијском програму, може се уочити висок степен њихове усаглашености. У дефинисању 
циљева и исхода учења за сваки наставни предмет кључну улогу имају одговорни 
наставници и сарадници ангажовани на том предмету. Хармонизација и надовезивање 
исхода учења кроз већи број предмета обезбјеђено је путем њихове међузависности. 

1.7. Усклађеност циљева и задатака студијског програма са потребама друштва и 
тржишта рада 

Факултет безбједносних наука, према потреби за образовањем будућих припадника 
Министарства унутрашњих послова, као и других безбједносних и полицијских агенција у 
Републици Српској и Босни и Херцеговини, јавне управе и приватног сектора, образовање 
изводи у складу са болоњским моделом образовања. 

Похађање студијског програма другог циклуса Безбједност и криминалистика 
омогућава студентима да се креативно укључе у обављање широког спектра послова у 
државним органима, јавној управи и организацијама, као и приватном сектору који има 
потребу за овим профилима. Према томе, концепција студија усклађена је са највишим 
европским и свјетским стандардима оспособљавања студената за рад у области 
безбједности и криминалистике. 

1.8. Анализа потреба тржишта рада 

Годишња флуктуација кадра ВСС у полицијским и безбједносним агенцијама: МУП 
Српске, Гранична служба БиХ, СИПА, ОСА, Оружане снаге БиХ, Комунална полиција, 
полицијске агенције у ФБиХ изности 200-300 радних мјеста чиме се отвара простор за 
запошљавање свршених мастер студената. 

На Заводу за запошљавање Р. Српске тренутно нема свршених студената Факултета 
захваљујући Уговору о сарадњи са Министарством унутрашњих послова Српске те 
потребама за кадром високе стручне спреме у другим агенцијама у Српској и БиХ. 

У Р. Српској не постоји мастер студиј из научног поља безбједност и криминалистика, 
што отежава наставак школовања дипломираним студентима Факултета те их приморава на 
одлазак у иностранство или промјену поља образовања. 
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1.9. Могућност запошљавања свршених мастер студената  

Већина свршених студената Факултета запослење налази у државним и ентитетским 
агенцијама у Босни и Херцеговини: МУП Српске, Гранична служба БиХ, СИПА, ОСА, 
Оружане снаге БиХ, Комунална полиција, полицијске агенције у ФБиХ, приватна пракса, 
приватни сектор, итд. 

У овом тренутну не постоје незапослени дипломирани студенти Факултета, захваљујући 
Уговору о сарадњи који Факултет има са МУП-ом Српске. 

1.10. Планирани број уписаних студената на студијском програму у академској 
2022/23. години 

Предложени број студената је 40 (четрдесет) како слиједи: 

 10 ванредних и 
 30 редовних (15 - буџету Р. Српске; 15 самофинансирање). 

1.11. Очекивана корист по друштвену заједницу 

Очекивана корист по друштвену заједницу огледа се у сљедећем: 

 Мастер студиј Безбједност и криминалистика био би прве мастер студиј из научног 
поља безбједност и криминалистика у Р. Српској; 

 Студиј би омогућио наставак образовања дипломираних студената Факултета 
безбједносних наука и  бивше Високе и Више школе унутрашљих послова у Р. 
Српској. 

 Студиј би допринио бољем разумјевању и антиципирању савремених изазова и 
пријетњи безбједности (тероризам, мигрантска криза, економска и енергетска 
опасност, итд). 

 Финансијска исплативост студијског програма и широка база заинтересованих 
кандидата за упис. 

1.12. Финансијска оправданост студијског програма 

Предложени број студената за упис у академској 2022/23. години је 40 (четрдесет).  

Од тог броја, 10 ванредних и 30 редовних (15 - буџет Р. Српске и 15 самофинансирање). 

Финансијска исплативост студијског програма заснива се на: 
• Широкој база заинтересованих кандидата за упис; 
• Висини школарине: планиран је упис 25 ванредних и самофинансирајућих студената 

(школарина 1500 КМ по уписаном студенту); 
• Неизискивање додатних материјалних и кадровских ресурса; планирано је 

ангажовања једног гостујућег професора из иностранства.  
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2. УНУТРАШЊИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

2.1. Систем интерног осигурања квалитета на Универзитету у Бањој Луци 

Систем интерног осигурања квалитета налази се у надлежности ВШИ и њених 
организационих јединица. Према Закону о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 
67/2020) свака високошколска установа и свака њој припадајућа организациона јединица, 
има обавезу спровођења поступака интерног обезбјеђења квалитета. 

Свака ВШИ/Факултет треба да детектује слабости унутар властите организације и 
предложи мјере за отклањање истих. Оријентир за активности интерног осигурања 
квалитета је европски законски оквир те позитивни законски прописи и смјернице у 
Српској. 

Циљ праћења кључних параметара је подизање ефикасности и ефективности у односу на 
политику квалитета и постављене циљеве Факултета и Универзитета. 

2.1.1. Правни основ система квалитета на Универзитету у Бањој Луци 

Систем обезбјеђења квалитета на Универзитету у Бањој Луци почива на сљедећим 
позитивним законским прописима и смјерницама, како слиједи: 

 Закону о високом образовању Р. Српске (Сл. гласник РС, бр. 67/2020); 
 Закону о обезбјеђењу квалитета у Високом образовању Републике Српске (Сл. 

гласник РС, број 02/1-021-600/20); 
 Стандардима и смјерницама за осигурање квалитета у БиХ;  
 Критеријумима за акредитацију високошколских установа;  
 Упутствима Агенције за развој високог образовања Републике Српске; 
 Статута Универзитета у Бањој Луци који обавезује Универзитет да сваке године 

проводи поступак самовредновања и оцјене квалитета наставе и услова рада, а сваке 
двије године оцјену квалитета својих студијских програма. 

 Стратегији развоја Универзитета у Бањој Луци за период 2017-2025. 
 Систему квалитета УНИБЛ усвојеном на сједници Сената УНИБЛ дана 11.07.2012. 

године под бројем: 02/04-3.1867-116/12 и садржи сљедеће дијелове: 

• Стратегија за осигурање квалитета 

• Процедура за праћење и унапређење квалитета 

• Обрасци за праћење квалитета 

• Пратеће активности 

2.1.2. Структура осигурања квалитета на Универзитету у Бањој Луци 

На нивоу Универзитета успостављена је Канцеларија за осигурање квалитета (КоК) која 
има једног запосленог. КоК припада канцеларији проректора за наставу и студентска 
питања Универзитета. Поред тога, nа свим факултетима и Академији умјетности именовани 
су координатори за обезбјеђење квалитета. Координатор система квалитета координише 
рад координатора на организационим јединицама. 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2020/11/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-67-20.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2020/12/Zakon-o-obezbjedjenju-kvaliteta-u-visokom-obrazovanju.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2020/12/Zakon-o-obezbjedjenju-kvaliteta-u-visokom-obrazovanju.pdf
https://www.unibl.org/uni/doc/standardiqa_loc.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2017/10/uis-odluka-o-kriterijumu-za-akreditaciju-visokoskolskih-ustanova-u-bih.pdf
https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/2017/Statut/Statut.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/Strategija_UNIBL_2017-2025.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/Strategija_UNIBL_2017-2025.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/Strategija_UNIBL_2017-2025.pdf
https://www.unibl.org/sr/univerzitet/osiguranje-kvaliteta/sistem-kvaliteta
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/STRATEGIJA-ZA-OSIGURANJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/PROCEDURA-ZA-PRACENJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/OBRASCI%20KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/Pratece-aktivnosti.pdf
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/osiguranje-kvaliteta/koordinatori-kvaliteta-na-organizacionim-jedinicama
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/osiguranje-kvaliteta/koordinatori-kvaliteta-na-organizacionim-jedinicama
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/osiguranje-kvaliteta/koordinatori-kvaliteta-na-organizacionim-jedinicama
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/osiguranje-kvaliteta/koordinatori-kvaliteta-na-organizacionim-jedinicama
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Координатор система квалитета је задужен за прикупљање, ажурирање података 
потребних за осигурање квалитета, статистичку припрему и обраду података, те за 
покретање расправа о квалитету и предлагање активности за побољшање квалитета.  

Координатори нису адекватно позиционирани на организационим јединицама да би се 
могле ефикасно проводити активности на осигурању квалитета и нису плаћени за наведене 
активности. 

 
Схема 1. Структура система обезбјеђења квалитета Универзитета у Бањој Луци 

(Извор: Извјештај о самоевалуацији Универзитета у Бањој Луци академска 2017/18. 
година) 

2.1.3. Документација и обрасци система осигурања квалитета на Универзитету у 
Бањој Луци 

Универзитет у Бањој Луци донио је сљедеће акте који се тичу осигурања система 
квалитета: 

 Упутство за израду и побољшање студијских програма. У Упутству су дате 
препоруке за израду елабората студијских програма, учешће интерних и екстерних 
заинтересованих страна у креирању студијских програма, оптерећењу студената, 
основним принципима и нормативима које програми требају испуњавати. 
 Стратегија за осигурање квалитета Универзитета у Бањој Луци. Стратегија 

дефинише начин креирања, политике и стратегије квалитета. Описује све битне 
процесе и активности обезбјеђења квалитета на Универзитету и прописује обрасце 
за праћење квалитета.  
 Процедура за праћење и унапрјеђење квалитета. Овом процедуром утврђује 

се јединствен начин праћења, анализе и унапређења квалитета на свим 
организационим јединицама Универзитета. Процедура утврђује и динамику 
извођења појединих активности те задужења, надлежности и одговорности особа 
задужених за обезбјеђење квалитета. 

https://unibl.org/uploads/files/Izvjestaj-o-samoevaluaciji-akademska-godina-2016-2017.pdf
https://unibl.org/uploads/files/Izvjestaj-o-samoevaluaciji-akademska-godina-2016-2017.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/11.Uputstvo-za-izradu-i-poboljsanje-SP.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/11.Uputstvo-za-izradu-i-poboljsanje-SP.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/STRATEGIJA-ZA-OSIGURANJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/STRATEGIJA-ZA-OSIGURANJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/STRATEGIJA-ZA-OSIGURANJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/STRATEGIJA-ZA-OSIGURANJE-KVALITETA.pdf
https://www.unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/STRATEGIJA-ZA-OSIGURANJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/PROCEDURA-ZA-PRACENJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/PROCEDURA-ZA-PRACENJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/PROCEDURA-ZA-PRACENJE-KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/PROCEDURA-ZA-PRACENJE-KVALITETA.pdf
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 Обрасци за праћење квалитета. Кроз њих је дат садржај и облик минималне 
евиденције коју је потребно водити на организационим јединицама Универзитета.  
 Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса. 

Прописује форму анкетних образаца, вријеме анкетирања, процес припреме и 
реализације анкетирања студената о квалитету наставног процеса, начин обраде 
података и облик извјештаја из анкете.  

2.1.4.Кључни индикатора успјешности на Универзитету у Бањој Луци 

Сет кључних индикатора успјешности садржи сљедеће показатеље:  

 Анализа квалитета кандидата за упис на поједине студијске програме; 
 Оцјена квалитета наставе на основу проведене студентске анкета; 
 Анализа пролазности и напредовања уписане генерације студената на 

студијском програму; 
 Број бодова на квалификационом испиту/број бодова за успјех у средњој 

школи; 
 Објављивање у часописима са листи цитираности. 

Универзитет је праћење поменутих индикатора делегирао на своје организационе 
јединице, у циљу његовог провођење на свим нивоима у организацији.  

Већина индикатора успјешности се прати на нивоу студијских програма, а на 
факултетима и Универзитету као просјечне вриједности остварене на свим припадајућим 
студијским програмима.  

Један од циљева развоја модула Интегрисаног информационог система Универзитета је 
омогућавање аутоматског добијања вриједности кључних индикатора успјешности; 
међутим, поменути модули до данас нису развијени у ФИС-у те се подаци морају „вадити“ 
и обрађивати „ручно“. 

2.2. Интерно осигурање квалитета на Факултету безбједносних наука 

На Факултету безбједнсоних наука спроводе се сљедеће активности интерног 
обезбјеђења квалитета: 

 анкетирање студената о квалитету наставе, кадрова и ресурса Факултета, 
 самовредновање студијских програма, 
 годишње извјештавање Канцеларији за квалитет УНИБЛ о кључним 

индикаторима квалитета, 
 полугодишње и годишње праћење индикатора успјешности студената на 

завршним испитима, 
 вредновање и унапређење канала комуникације са студентима,  
 праћење и вредновање улазних параметара кандидата за пријемни испит и 

уписаних студената, 

http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/OBRASCI%20KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/ostali_akti/OBRASCI%20KVALITETA.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/27.Pavilnik_o_anketiranju_studenata.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/27.Pavilnik_o_anketiranju_studenata.pdf
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 унапређење квалитета и динамике објаве садржаја на интернет страници и 
друштвеним мрежама Факултета, 
 презентација Факултета у јавним гласилима (Новине, ТВ), 
 подизање студентског стандарда, 
 укљученост студенат у процесе одлучивања на Универзитету и Факултету. 

2.2.1. Праћење и вредновање улазних параметара примљених кандидата 

Координатор квалитета сачињава годишње извјештаје о квалитету улазних параметара 
примљених каднидата. 

2.2.2. Студентске анкете - задовољство активних студената квалитетом наставе  

Након почетка процеса интеграције Универзитета у Бањој Луци, јануара 2008. године, 
спроводе се интегралне анкете студената о квалитету наставног процеса на нивоу цијелог 
Универзитета.  

У зимском семестру академске 2008/09. године, изведена је прва универзитетска анкета, 
а од љетњог семестра академске 2014/2015. године, анкета се спроводи електронски, путем 
налога студената на Универзитетском информационом систему (ФИС).  

Висока школа унутрашњих послова спроводила је посебан систем осигурања квалитета. 
Висока школа није имала модул за студентске анкете у свом информационом систему, а 
попуњавање анкета се обављало ручно. 

Факултет безбједносних наука студентске анкете спроводи након извшрене интеграције 
у Информациони систем Универзитетау Бањој Луци (ФИС), тј. од академске 2017/2018. 
године, након уноса свих наставних планова и досијеа студената у систем.  

За сваки наставни предмет, у ФИС-у се креира посебан образац за анкетирање 
наставника на предмету и посебан образац за анкетирање сарадника на одређеном 
предмету. 

Поједини резултати обраде приказују се у виду два различита извјештаја:  

 Извјештаја по појединим предметима;  
 Збирног извјештаја за поједини Факултет.  

Студенти оцјењују сљедеће квалитете наставника и сарадника, оцјеном од 1 до 5, по 
параметрима, како слиједи: 

 Обим градива усклађен је са бројем сати предавања; 
 Наставник је одржавао наставу редовно и тачно по распореду;  
 Припремљеност наставника за држање предавања је одговарајућа; 
 Наставник предаје на јасан, разумљив и занимљив начин; 
 Наставник повезује теоријско и практично знање; 
 Потпуна усклађеност између предавања и вјежби; 
 Наставник подстиче студенте на активно учешће при извођењу наставе; 
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 Наставник се коректно односи према студентима; 
 Настава је покривена доступном литературом; 
 Доступан је и сусретљив за консултације са студентима; 
 Има добре комуникацијске вјештине и ствара угодну радну атмосферу; 

2.2.3. Годишње праћење индикатора успјешности студената на завршном испиту 

Сходно Стратегији развоја Универзитета у Бањој Луци, Факултет безбједносних наука 
сваке академске године врши анализу успјешности студената на завршном испиту. 
Посљедња анализа рађена је за академску 2020/21. годину. Резултати су дати у Табели 21. 

Статистика пролазности студената на завршним испитима за академску 2020/21. годину 
садржи сљедеће: 

 Статистика број пријава/број положених испита прати све пријаве и 
полагања испита у без обзира које академске године су студенти пратили одређени 
предмет; 
 Статистика пратили/положили прати студенте који су у академској години 

пратили и положили одрећени предмет. 

2.2.4. Вредновање и унапређење канала комуникације са студентима и 
заинтересованим кандидатима за упис 

Основни канали комуникације са студентима на Факултету безбједносних наука су: 

 Информациони систем факултета (испитни рокови, обавјештења); 
 Интернет странице Факултета (новости, обавјештења, промоције); 
 Друштвених мрежа – Фејсбук и Инстраграм (новости, обавјештења, 

промоције; 
 Огласна табла Факултета (обавјештења, опште информације и инструкције); 
 Имејл коресподенције (новости, обавјештења, промоције); 
 Директним информисањем (студентска служба, консултације са 

професорима и асистентима). 

Студент приликом уписа добија јединствену: 

 имејл адресу – ime.prezime@student.fbn.unibl.org са одговарајућом лозинком 
коју је дужан да промјени нокон првог логовања и 
 е-студент адресу – година уписа.број уписа са са одговарајућом лозинком коју 

је дужан да промјени нокон првог логовања. 

2.2.5. Укљученост студената у процесе одлучивања на Универзитету у Бањој Луци и 
Факултету безбједносних наука 

Улога студената дефинисана је Законом о високом образовању Р. Српске Поглавље VII 
– Организација високошколске установе) и Статутом Универзитета. Студенти су укључени 

mailto:ime.prezime@student.fbn.unibl.org


17 
 

у сва академска и управљачка тијела Универзитета и факултета. Студентски представници 
се бирају, како слиједи: 

 У свим тијелима које именује Студентски парламент;  
 Наставно научним вјећима Факултета; 
 Сената Универзитета; 
 Управни одбор такође има једног представника студената од 11 чланова;  
 Предсједник Студентског парламента учествује у раду Колегијума и  Проширеног 

колегијума Универзитета у Бањој Луци; 
 Радним групама, тимовима, итд. 

  

http://www.unibl.org/sr/studenti/studentski-parlament
http://www.unibl.org/sr/studenti/studentski-parlament
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/uprava-i-strucne-sluzbe/upravni-odbor
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/uprava-i-strucne-sluzbe/upravni-odbor
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/uprava-i-strucne-sluzbe/kolegijum
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/uprava-i-strucne-sluzbe/kolegijum
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/uprava-i-strucne-sluzbe/proshireni-kolegijum
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/uprava-i-strucne-sluzbe/proshireni-kolegijum
http://www.unibl.org/sr/univerzitet/uprava-i-strucne-sluzbe/proshireni-kolegijum
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

На просторима Босне и Херцеговине у предратном периоду није постојала 
високошколска образовна институција за област безбједности због чега су заинтересовани 
за школовање из области безбједности и унутрашњих послова одлазили на школовање у 
Београд, Загреб и Скопље. Почетком рата, простори БиХ су остали изоловани од тих 
образовних институција и са значајним дефицитом школованих професионалних кадрова. 
У Министарству унутрашњих послова Републике Српске је уочен недостатак 
професионалних кадрова за област унутрашњих послова, с обзиром на то да је и у 
предратном периоду полиција у већој мјери попуњавана кадровима који нису били 
образовани за послове безбједности.   

Због свега наведеног, Одлуком Владе Републике Српске 01.07.1995. године основана је 
Виша школа унутрашњих послова, ради обављања дјелатности образовања кадрова са 
вишом стручном спремом за рад у органима унутрашњих послова и обављања других 
сродних послова из области безбједности (обавјештајно-безбједносна служба, царина, 
инспекције, службе обезбјеђења и др.) која је са радом почела 21.11.1995. године. Наставни 
процес на Вишој школи је трајао пет семестара, а по завршетку се стицао стручни назив 
правник унутрашњих послова. У циљу даљег стручног усавршавања и побољшавања 
професионалне оспособљености радника органа унутрашњих послова, Одлуком Владе 
Републике Српске 23.07.2002. године, Виша школа унутрашњих послова је трансформисана 
у Високу школу унутрашњих послова, у којој је наставни процес почео 01.10.2002. године.   

Настава на Високој школи унутрашњих послова изводила се седам семестара. Студенти 
су имали обавезу да одбране дипломски рад чиме су стицали назив „дипломирани правник 
унутрашњих послова“. Наставним планом Високе школе унутрашњих послова из 2006/07. 
године, студије на Високој школи се прилагођавају болоњском процесу, те се сходно томе, 
уводе основне студије првог цилуса у трајању од шест семестара. Новим Наставним планом 
из 2009. године студије се организују као основне студије првог цилуса у трајању од шест 
семестара  и основне студије првог циклуса у трајању од осам семестара. По завршетку 
основних студија првог циклуса у трајању од шест семестара и остваривању 180 ECTS 
бодова, стицала се висока стручна спрема и звање „дипломирани правник унутрашњих 
послова“ док се по завршетку основних студија у трајању од осам семестара и остваривању 
240 ECTS бодова стицала висока стручна спрема и звање „дипломирани правник 
унутрашњих послова – специјалиста“ из одабраног смјера. Наставним Планом и програмом 
из 2012. године, у Високој школи унутрашњих послова се реализују основне академске 
студије првог циклуса које трају осам семестара чиме се стиче висока стручна спрема са 
240 ECTS бодова и звање „дипломирани правник унутрашњих послова“ полицијског или 
криминалистичког смјера. 

По завршетку школовања студентима је било омогућено да запослење потраже у 
органима и установама Републике Српске и Босне и Херцеговине као што су: Министарство 
унутрашњих послова Републике Српске, Министарство унутрашњих послова ФБиХ, 
Агенција за истраге и заштиту БиХ, Гранична полиција БиХ, Управа за индиректно 
опорезивање, Оружане снаге БиХ, Комунална полиција, Инспекторат Републике Српске, 
казнено-поправне установе, приватне агенције за обезбјеђење и приватне детективске 
агенције.   
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У реализацији наставних и других садржаја поштују се општи принципи на којима 
почива европски образовни систем, а нарочито принципи чувања и поштовања академских 
слобода, развоја демократских институција у друштву у складу са европским стандардима, 
сталним подизањем ефикасности и рационалности образовног процеса, праћењем 
објективних потреба друштва, јавног и приватног сектора за новим садржајима, 
подстицањем свих облика сарадње и унапређивања комуникација, затим јачањем осјећаја 
професионалне, односно струковне солидарности те принципима једнакости и забране 
дискриминације по било којем основу. 

Уговором о међусобним правима и обавезама закљученим 22.07.2011. године између 
Универзитета у Бањој Луци и Министарства унутрашњих послова Републике Српске, 
Висока школа је добила статус придружене чланице Универзитета у Бањој Луци. 
Одлуком Сената Универзитета у Бањој Луци, Висока школа је добила сагласност да буде 
матична за научна поља Безбједност и Криминалистика, односно за уже научне области: 
безбједносне науке, безбједност и заштита, специјално физичко образовање, организација 
и послови полиције, криминалистичка тактика, методика и оператива и криминалистичко-
форензичке науке. Одлуком Владе Републике Српске у току 2017. године извршена је 
трансформација Високе школе унутрашњих послова у Факултет безбједносних наука.  

Факултет безбједносних наука је као осамнаеста, најмлађа чланица Универзитета у Бањој 
Луци почео са радом 06.03.2017. године. Успостављен је Одлуком број 04/1-012-2-2739/15 
од 08.12.2015 о трансформацији Високе школе унутрашњих послова у Факултет као 
организациону јединицу Универзитета у Бањој Луци („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 100/15).  

У академској 2021/22. години настава на Факултету се изводи на:  

 Студијском програму првог циклуса студија Безбједност и криминалистика из 
2017/18. године (трећа и четврта година студија);  

 Студијском програму првог циклуса студија Безбједност и криминалистика из 
2020/21. године (прва и друга година студија);  

 Студијском програму другог циклуса студија Управљање безбједносним 
ризицима природних катастрофа. 

У скорој будућности ћемо развијати, у складу с потребама друштва, нове студијске 
програме и отпочети рад на формирању студија III циклуса.  

Органе Факултета, на основу члана 53., став 1 Статута УНИБЛ, чине декан и научно-
наставно вијеће.  

Састав научно-наставног вијећа дефинисан је чланом 60. Закона о високом образовању 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/20) и чланом 53. став 1. 
Статута Универзитета у Бањој Луци, а Научно-наставно вијеће Факултета безбједносних 
науке Универзитета у Бањој Луци за школску 2021/2022. годину чине: 1 редовни професор, 
3 ванредна професора, 2 доцента, 4 виша асистената и 3 студента. Надлежности научно-
наставног вијећа и декана Факултета дефинисане су чланом 61. Закона о високом 
образовању Републике Српске, односно чланом 63. Закона о високом образовању 

http://mf.unibl.org/organi-fakulteta
http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Poslovnik%20o%20radu%20NNV%20%20MF.pdf
http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Poslovnik%20o%20radu%20NNV%20%20MF.pdf
http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Poslovnik%20o%20radu%20NNV%20%20MF.pdf
http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Poslovnik%20o%20radu%20NNV%20%20MF.pdf
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Републике Српске као и чланом 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и Измјенама и 
допунама Статута Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2536-2/18 од 27.09.2018. године. 

Организациона структура Факултета безбједносних наука приказана је на Схеми 1.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Организациона структура Факултета безбједносних наука 

Чланови Наставно-научних вијећа Факултета су и студенти. Они се бирају на 
студентским изборима у складу са чланом 70. став 6. Закона о високом образовању, чланом 
55. став 3. Статута Универзитета и одредбама Правилника о начину избора и броја чланова 
Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничка вијећа 

ФАКУЛТЕТ 
БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Студијски програми 

Служба за 
финансије и 

рачуноводство 

Библиотека 

Продекан за 
наставу и 
студентска питања 

Секретар 
Стручне 
службе 

Научно-
наставно вијеће 

Студенска 
служба 

Декан 

Научно-
истраживачки 

 

Служба за опште 
и кадровске 

послове 

Управљање 
безбједносним 

ризицима природних 
катастрофа ‒ II циклус 

 

 

Катедра полицијских 
наука 

Катедра безбједносних 
наука 

Безбједност и 
криминалистика 

Катедра 
криминалистичких наука 

Одбор за издавачку 
дјелатност 

Лабораторија 

https://unibl.org/uploads/files/strane/statut/Dopuna-Statuta.pdf
https://unibl.org/uploads/files/strane/statut/Dopuna-Statuta.pdf
http://mf.unibl.org/oranizaciona-struktura-fakulteta
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
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факултета/ Академије умјетности. Према важећим правилима студенти чине 20% од 
укупног броја чланова Наставно-научног вијећа. 

Продекана за наставу Факултета безбједносних наука именује Наставно-научно вијеће 
на приједлог декана. 

Ради разматрања питања из дјелокруга рада Вијећа и декана, декан у складу са чланом 
31. став 1. Статута Факултета безбједносних наука образује декански колегијум који чине 
декан, продекан, руководиоци студијских програма и секретар Факултета. 

На Факултету постоје сљедеће стручне службе: Студентска служба, Служба за опште и 
кадровске послове, Служба за финансије и рачуноводство и Библиотека. Секретар 
Факултета руководи радом стручних служби. 
  

http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
http://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/21.Pravilnik_o_nacinu_izbora_i_broju_clanova_studentskog_parlamenta.pdf
https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2018/12/statutfbncmp.pdf
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4. СТУДИЈЕ 

4.1. Врсте и степен студија који се изводе на Факултету безбједносних наука 

На Факултету безбједносних наука тренутно се изводи настава на два студијска програма 
академских студија.  

 студијски програм првог циклуса студија Безбједност и криминалистика;  
 студијски програм другог циклуса студија Управљање безбједносним 

ризицима природних катастофа је студијски програм другог циклуса.  

Студије су конципиране према моделу 4+1, гдје први циклус студија траје четири године 
(240 ЕCTS), а други циклус једну годину (60 ЕCTS). 

4.2. Студијски програми Факултета безбједносних наука 

4.2.1. I циклус студија Безбједност и криминалистика 

Завршетком Студијског програма Безбједност и криминалистика студенти стичу 
академски назив  –Дипломирани правник безбједности и криминалистике, са додатком 
дипломе уз назнаку студијског програма и броја остварених ЕCTS бодова – 240 ЕCTS 
бодова.  

Структуру два актуелна Наставна плана и програма студијског програма Безбједност и 
криминалистика из 2017/18. и 2020/21. године чине укупно 44, односно 56 обавезних и 
изборних наставних предмета распоређених у осам семестара.  

Студенти по сваком семестру бирају по један изборни предмет (укупно слушају/полажу 
4 односно 5 предмета по семестру), тако да по Наставном плану и програму студијског 
програма Безбједност и криминалистика из 2017/18. слушају 32, односно 40 наставних 
предмета по наставном плану и програму из 2020/21. године. 

Распоређивање предмета по семестрима извршено је на начин да се постиже прогресиван 
развој исхода учења (компетенција) предвиђених у профилу квалификације. Поједина 
компетенција може да се развија постепено кроз више предмета и у различитим фазама 
студијског програма. 

4.2.2. II циклус студија Управљање безбједносним ризицима природних катастофа 

Студијски програм другог циклуса студија Управљање безбједносним ризицима 
природних катастрофа изводи се на Факултету безбједносних наука од академске 
2018/2019. године. Завршетком студија II циклуса у трајању од 1 године (2 семестра) 
кандидат стиче академско звање Мастер заштите и спасавања – 300 ECTS, са додатком 
дипломе уз назнаку студијског програма  (енг. Мaster оf disaster mаnagement – 300 ECTS).  
Ријеч је о мултидисциплинарном студијском програму, који је креиран у складу са 
најновијим достигнућима цивилне заштите и безбједности, савременом праксом и усклађен 
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са студијским програмима факултета, чланица Конзорцијума по ERASMUS+ пројекту, у 
окивру којег је и настао овај програм. 

Структуру Наставнoг плана и програма студијског програма Управљање безбједносним 
ризицима природних катастрофа из 2018/19. године чини укупно 11 наставних предмета 
(од који је 9 активно ‒ 4 обавезна и 7 изборних) распоређених у први семестар. Студенти 
бирају два изборна предмета (укупно имају 6 предмета у првом семестру). Други семестар 
предвиђен је за израду мастер рада. 

Избор предмета извршен је на начин да се постиже прогресиван развој исхода учења 
(компетенција) предвиђених у профилу квалификације. Поједина компетенција може да се 
развија постепено кроз више предмета и у различитим фазама студијског програма.   

 

ВОДИТЕЉИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

‒ Др Предраг Ћеранић, ванредни професор ‒ СП Безбједност и криминалистика 

‒ Др Велибор Лалић, доцент ‒ СП Управљање безбједносним ризицима природних 
катастрофа. 

 

ШЕФОВИ КАТЕДРИ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

‒ Др Велибор Лалић, доцент ‒ Катедра безбједносних наука. 

‒ Др Жана Врућинић, доцент ‒ Катедра криминалистичких наука.  

‒ Др Драгомир Јовичић, ванредни професор ‒ Катедра полицијских наука. 

4.3. Студијски програм 

Студенти студијског програма другог циклуса академских студија Безбједност и 
криминалистика стећи ће високе опште и специфичне компетенције у области безбједности 
и криминалистике, како у смислу оспособљавања за даљни научноистраживачки рад, тако 
и у обављању руководећих и оперативних безбједносних послова. Након завршетка овог 
програма, мастер безбједности и криминалистике овладаће интегрисаним вјештинама 
потребним у обављању и рјешавању сложених безбједносних и криминалистичких 
задатака. 

4.3.1. Назив студијског програма:  

Назив студијског програма другог циклуса академских студија је „Безбједност и 
криминалистика“. 

4.3.2. Циљеви студијског програма: 

Факултет безбједносних наука реализацијом овог студијског програма има сљедеће 
циљеве: 
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 вршити образовање и додатно усавршавање будућих припадника полицијских и 
безбједносних агенција у Републици Српској и Босни и Херцеговини, цивилном 
(јавним предузећима и установама) и приватном сектору (детективским агенцијама);  

 развијати критичко, аналитичко, интердисциплинарно и креативно мишљење, као и 
способности самосталног расуђивања, закључивања и презентовања чињеница и 
закључака из области безбједности и криминалистике; 

 додатно теоријски и практично оспособљавати студенате за све врсте послова који 
се обављају у безбједносним агенцијама, као и у другим институцијама које имају 
потребу за специјалистима из области безбједности и криминалистике; 

 омогућити стицање услова за даљње школовање и научно и стручно усавршавање. 

4.3.3. Модел студијског програма 

Модел студијског програма је 4+1+3. 

Студије су конципиране према моделу 4+1+3, гдје први циклус студија траје четири 
године (240 ЕCTS), а други циклус једну годину (60 ЕCTS). 

4.3.4. Научна област студијског програма 

Студиј припада научној области друштвених наука и научном пољу безбједност и 
криминалистика. 

Уже научне области које су заступљене у предложеном студијском програму јесу: 
безбједносне науке; криминалистичка тактика, методика и оператива; криминалистичко-
форензичке науке; организација и послови полиције; кривично право и кривично процесно 
право.   

4.3.5. Структура студијског програма  

Студенти на студијском програму слушају укупно шест предмета од чега су четири 
предмета обавезна. Обезбјеђен је одговарајући проценат избора, чиме се студентима 
омогућава неопходна флексибилност.  

У другом семестру понуђено је шест изборних предмета, а студенти се опредјељују за 
два. На овај начин, студенти у сваком семестру према њиховим афинитетима креирају 
33,3% градива које ће изучавати. Бодовна вриједност предмета студија другог циклуса на 
студијском програму „Безбједност и криминалистика“ исказана је у складу са Европским 
системом преноса бодова – ЕСПБ. Сви предмети имају бодовну вриједност, а стиче се 
укупно 30 бодова у сваком семестру. Укупан број бодова у току студија на другом циклусу 
износи 60.  

Укупан број бодова је распоређен на поједине предмете пропорционално њиховом 
учешћу у укупном оптерећењу потребном да се постигну планирани исходи учења. Бодови 
су додијељени за укупно вријеме потребно да се постигну планирани исходи учења, а оно 
се састоји од: броја сати контакт наставе, времена потребног за припрему наставе и израду 
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наставних задатака (припрема и сређивања грађе са наставе или са праксе; писања есеја, 
израде и одбране семинарских радова; прикупљања и проучавања додатне грађе; 
практичног рада изван високошколске установе; итд), припреме испита и излазка на испит 
и израде завршног (мастер) рада. Бодовна вриједност представљена је у оквиру дијела 
наставног плана студија другог циклуса студијског програма Безбједност и 
криминалистика. Наставни план другог циклуса студијског програма Безбједност и 
криминалистика по годинама дат је у поглављу 4.17. у Табели 5.  

4.4. Врста и степен студија, компетенције и исход процеса учења 

4.4.1.Врста студија:  

Студијски програми II циклуса студија (једногодишње мастер академске студије) трају 
два семестра, укупно 60 ЕCTS бодова.  

4.4.2. Компетенције 

1. Опште компетенције: 
 примјена савремених научних и стручних метода и средстава у обављању 

руководећих и оперативних безбједносних послова, 
 примјена виших професионалних стандарда за законито и ефикасно обављање 

безбједносних послова, 
 реално процјењивање информација и релевантних чињеница о безбједносним и 

криминалним догађајима, размјена информација и идеја са одговарајућим 
стручњацима и институцијама у земљи и иностранству, 

 стицање вјештина и усвајање техника учења/анализирања одговарајуће литературе 
што ће им омогућити да наставе студиј трећег циклуса на начин који ће бити 
обиљежен усмјеравањем и аутономијом, као и оспособљавање кандидата за даљи 
индивидуални и колективни научноистраживачки рад, 

 перманентно усавршавање у струци. 
 

2. Специфичне компетенције:  
 темељно познавање безбједносних научних дисциплина и могућност њихове 

примјене у обављању безбједносних задатака, 
 темељно познавање криминалистичко-форензичких дисциплина и њихова примјена 

у рјешавању сложених криминалистичких проблема,  
 примјена усвојених знања из правних области приликом обављања сложених 

послова,   
 оспособљеност за руковођење организационим јединицама Министарства 

унутрашњих послова и другим безбједносним агенцијама, организационим 
јединицама јавне и државне управе,   

 могућност обављања менаџерских послова у приватном сектору. 
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4.4.3. Исходи процеса учења 

Студент који положи све испите утврђене наставним планом и програмом студија другог 
циклуса студијског програма „Безбједност и криминалистика“ стиче академски назив 
„мастер безбједности и криминалистике – 300 ECTS“. На основу стечених компетенција 
мастер безбједности и криминалистике ће бити оспособљен за: 

 примјену савремених научних и стручних метода и средстава у обављању 
руководећих и оперативних безбједносних послова,   

 примјену виших професионалних стандарда за законито и ефикасно обављање 
безбједносних послова,   

 реално процјењивање информација и релевантних чињеница о безбједносним и 
криминалним догађајима, размјена информација и идеја са одговарајућим 
стручњацима и институцијама у земљи и иностранству,   

 надоградњу вјештина и усвајање нових техника учења/анализирања одговарајуће 
литературе што ће им омогућити да наставе студије трећег циклуса на начин који ће 
бити обиљежен усмјеравањем и аутономијом, као и оспособљавање кандидата за 
даљњи индивидуални научно-истраживачки рад,   

 учешће у тимским научно-истраживачким пројектима из научних области које се 
изучавају на факултету безбједносних наука,  

 могућност укључивања у образовни процес и научно-истраживачки рад 
високошколских и научно-истраживачких установа гдје су њихова стечена знања 
неопходна. 

4.5. Академско звање – Назив квалификације 

Академско звање које се стиче завршетком студија је „мастер безбједности и 
криминалистике – 300 ECTS“. 

4.6. Услови уписа на студијски програм 

Право уписа на студије другог циклуса студијског програма Безбједност и 
криминалистика Факултета безбједносних наука имају сви кандидати који су завршили 
основне академске студије Безбједност и криминалистика и дипломирани студенти других 
факултета из друштвено-хуманистичког научног поља, под условима предвиђеним Законом 
о високом образовању Р. Српске и релевантним подзаконским актима.  

Упис се врши на крају завршетка наставе у љетном семестру, према академском 
календару који усваја Сенат Универзитета у Бањој Луци, прије почетка сваке академске 
године, а на основу расписаног конкурса за упис. 
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Опште одредбе услова за упис су:  

1. Основни услов за упис на Факултет безбједносних наука – други циклус су завршене 
академске студије првог циклуса из области друштвено-хуманистичких наука (240 ЕЦТС) 
у Републици Српској и Босни и Херцеговини или еквивалентно образовање у иностранству. 

2. Према члану 69. (ст. 4) Закона о високом образовању, на приједлог Министарства, 
Влада доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину првог и другог циклуса 
студија на јавним високошколским установама. 

3. Кандидати који конкуришу за упис на Факултет безбједносних наука – други циклус 
полажу пријемни испит који се састоји из три питања од којих свако питање носи 
максимално десет (10) бодова. 

4. Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранглиста) 
обавља Комисија за упис студената Факултета безбједносних наука у сарадњи са 
Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета у Бањој Луци.  

5. Укупан збир бодова на ранг-листи формира се на основу збира просјечне оцјене 
кандидата са основних студија помножен са два (максимално 20 бодова) и успјеха на 
пријемном испиту (максимално 30 бодова).  

6. Након полагања пријемног испита Комисија за упис студената објављује 
прелиминарне резултате пријемног испита на веб-страници www.fbn.unibl.org и на огласној 
плочи Факултета те објављује термине за евентуалне жалбе у трајању максимално 48 часова 
након објављивања прелиминарних резултата пријемног испита.  

7. Истеком жалбеног рока Комисија за пријемни испит објављује коначну листу 
кандидата најкасније у року пет дана од спровођења пријемног испита, на основу које ће се 
обавити упис студената.  

4.7. Начин извођења и потребно вријеме извођења студија 

Студије другог циклуса студијског програма „Безбједност и криминалистика“ организују 
се као редовне и ванредне, а изводе се у сједишту ВШИ.  

Студије трају једну годину, а конципиране су у два семестра (зимски и љетни). 
Предвиђени облици наставе су предавања, практична настава и семинарски рад. Редовни 
студенти студијског програма другог циклуса „Безбједност и криминалистика“ обавезни су 
да активно учествују на предавањима и вјежбама, уз писање реферата, семинарских радова, 
самосталних радова, истраживачких пројеката, као и презентација и других видова 
активности, прикупљајући бодове предвиђене за те активности.  

На почетку семестра, предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, 
начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности. 
Успјех студената на испиту означава се и изражава оцјенама од 5 до 10, према сљедећим 
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критеријумима: 5 – испод 51 бода, 6 – од 51 до 60 бодова, 7 – од 61 до 70 бодова, 8 – од 71 
до 80 бодова, 9 – од 81 до 90 бодова, 10 – од 91 до 100 бодова.  

Студије на описаном студијском програму изводе се на традиционалан начин. Студије се 
организују у сједишту високошколске институције и одвијају се путем директног контакта 
наставника и студента – у форми предавања, директним контактом сарадника и студената – 
у форми практичних вјежби, затим кроз консултације те израду и одбрану семинарских 
радова и израду завршног (мастер) рада.  

Облици извођења наставе су стандардизовани. Укупно ангажовање студента обухвата:   

 непосредну наставу,  
 консултације са наставницима,   
 самостални рад студената и  
 израду завршног (мастер) рада.  

Непосредна настава остварује се кроз стални контакт студента са наставницима и 
сарадницима, а према наставном календару и семестралном распореду предиспитних и 
испитних обавеза који су саставни дио утврђеног годишњег програма рада. Обим укупне 
непосредне наставе распоређене по семестрима је 22 часа седмично, с тим да минимално 
50% непосредне наставе треба да буду часови предавања, а остатак се односи на друге 
облике непосредне наставе. 

Непосредна настава остварује се кроз предавања и консултације.  

Испитивање и оцјењивање студената усаглашени су са исходима учења, односно 
осмишљени су са циљем да се утврди да ли су исходи учења постигнути. Успјешност 
студента у савлађивању сваког предмета на студијском програму изражава се бодовима у 
складу са одредбама Правила студирања на I и II циклусу студија (број 02/04-3.2551-17/15 
од 3. 9. 2015. године) и Одлуке о измјени Правила студирања на I и II циклусу студија 
Универзитета у Бањој Луци (број 02/04-3.2973-70/15 од 30. 9. 2015. године).   

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, студент може остварити 
највише 100 бодова. У формирању коначне оцјене о успјешности студента у савлађивању 
предмета, предиспитне обавезе учествују са највише 50 бодова, док завршни испит 
учествује са највише 50 бодова. Вредновање предиспитних обавеза се врши на сљедећи 
начин: присуствовање свим облицима наставе 5 бодова, семинарски рад 5 бодова,  
повремене провјере знања од 0 до 40 бодова. Завршни испит се полаже писмено и/или 
усмено. На завршном испиту студент може да оствари највише 50 бодова. Укупан број 
остварених бодова преводи се у коначну оцјену која показује успјешност савладаности 
предмета, која може бити од 5 (није положио) до 10 (одличан). Услови преноса ЕСПБ 
(ЕСТS) бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета у Бањој Луци, 
као и са других универзитета, дефинисани су Статутом и Правилима студирања на првом и 
другом циклусу студија (члановима од 24. до 29). Начин превођења укупног броја поена, 

http://unibl-test.etf.rs/uploads/files/strane/studije/pravila_studiranja/Pravila_studiranja_na_I_i_II_cikusu.pdf
http://unibl-test.etf.rs/uploads/files/strane/studije/pravila_studiranja/Pravila_studiranja_na_I_i_II_cikusu.pdf
https://unibl.org/uploads/files/strane/studije/Odluka-o-izmjeni-pravila-studiranja-na-III-ciklusu-studija-24.09.2020.pdf
https://unibl.org/uploads/files/strane/studije/Odluka-o-izmjeni-pravila-studiranja-na-III-ciklusu-studija-24.09.2020.pdf
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кога чини збир поена остварен на предиспитним обавезама и на испиту, у коначну оцјену, 
приказан је у табели 4.   

Табела 4. Скала оцјењивања на Универзитету у Бањој Луци  

БРОЈ БОДОВА ОПИСНА 
ОЦЈЕНА 

ОЦЈЕНА 

0-50 није положено пет (5) 

51-60 довољан шест (6) 

61-70 добар седам (7) 

71-80 врлодобар осам (8) 

81-90 одличан девет (9) 

91-100 одличан - изузетан десет (10) 

4.8. Бодовна вриједност студијског програма исказана у ECTS бодовима 

Бодовна вриједност студијског програма је 60 ECTS. 

Бодовна листа свих предмета приказана је у поглављу 4.12. у Табели 5., у листи 
обавезних и изборних предмета. 

4.9. Предвиђен број сати за поједине предмете 

Предвиђен број сати за поједине предмете предвиђене наставним планом и програмом 
дат је у табели у Табели 5., у листи обавезних и изборних предмета. 

4.10. Критеријуми и услови преноса ECTS бодова  

Услови преноса ECTS бодова дефинисани су Правилима студирања на првом и другом 
циклусу студија, члановима 24. до 29. 

4.11. Доказ о подударности са акредитованим студијским програмима 

Реализација наставног плана и програма подразумијева непосредну и континуирану 
сарадњу са другим сродним факултетима. Факултет безбједносних наука је потписао 
Споразум о научно-образовној и пословно-техничкој сарадњи са Криминалистичко-
полицијским универзитетом у Београду (Уговор број 197/17 од 15.06.2017. године), Уговор 
о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи са Факултетом безбедности у Београду 
(Уговор број 196/17 од 15.06.2017. године), Уговор о сарадњи са Факултетом за безбједност 

http://unibl-test.etf.rs/uploads/files/strane/studije/pravila_studiranja/Pravila_studiranja_na_I_i_II_cikusu.pdf
http://unibl-test.etf.rs/uploads/files/strane/studije/pravila_studiranja/Pravila_studiranja_na_I_i_II_cikusu.pdf
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Скопљу, Универзитета Ст. Климент Охридски Битола (Cooperation agreement No: 08-451/3 , 
date 26.06.2019. ‒ Уговор потписан 24.06.2019 у Охриду) и Државном високошколском 
установом Московског државног обласног универзитета (МГОУ) (Уговор број 01.1079-
12/18 од 22.10.2018. године).  

Наставни план студијског програма Безбједност и криминалистика усклађен је са 
одговарајућим студијским програмима на другим факултетима у окружењу. Анализа 
усклађености наставних планова извршена је за сљедеће факултете: 

 Криминалистичко - полицијски универзитет у Београду 
 Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитетa у 

Сарајеву 
 Факултет за безбједност Скопљу, Универзитета Ст. Климент Охридски Битола. 

Студијски програм другог циклуса студија Безбједност и криминалистика подударан је 
са сљедећим студијским програмима:  

 Криминалистичко - полицијски универзитет у Београду: 
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-kriminalistika 

 Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитетa у 
Сарајеву: 

  https://www.masterprogrami.edu.ba/ 

 Факултет за безбједност Скопљу, Универзитета Ст. Климент Охридски Битола 
https://fbskopje.mk/wp-content/uploads/2019/07/bez-60-1.pdf 

4.12. Предуслови за упис предмета 

Ови подаци дати су у обрасцу за програм (спецификацију) наставног предмета. Подаци 
за сваки предмет дати су у Прилогу I. 

4.13. Начин избора предмета из других студијских програма 

Изборни предмети са листе изборних предмета других студијских програма на 
Универзитету у Бањој Луци могу се бирати под условима како то одреди одговарајући 
студијски програм на којем се слуша одабрани изборни предмет. 

4.14. Услови за прелазак с других студијских програма у оквиру истих или сродних 
студија 

Према правилима студирања на I и II циклусу студија (члан 39.) услове преласка са 
других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог вијећа факултета. 
Право на промјену студијског програма може се остварити прије почетка наставе. Уз захтјев 

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-kriminalistika
https://www.masterprogrami.edu.ba/
https://fbskopje.mk/wp-content/uploads/2019/07/bez-60-1.pdf
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за промјену студијског програма, прилажу се документа о постигнутом успјеху на 
студијском програму са кога се преписује.  

Одлуку по захтјеву студента за промјену студијског програма унутар истог факултета 
доноси декан факултета, односно декан факултета на којем се изводи студијски програм на 
који се преписује студент. У случају када се студент опредијели за прелазак на комбиновани 
студијски програм, одлуку доноси руководилац комбинованог студијског програма. 

4.15. Обавезе студената и динамика студирања  

Обавезе студената и динамика студирања дефинисани су Законом о високом образовању, 
Статутом и Правилима студирања Универзитета у Бањој Луци.  

4.16. Остала питања од значаја за извођење студијског програма 

Наставним програмом за предмете студија регулисани су предуслови за упис појединих 
предмета. 

Сваки студент дужан је да током студија изради најмање три семинарска рада из 
обавезног или изборног предмета, по сопственом опредјељењу. 

 
 

  



32 
 

4.17. Наставни план и програм  

Табела 5. Наставни план студија другог циклуса студијског програма „Безбједност и 
криминалистика“  

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА  

Булевар Живојина Мишића 10а  
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР  

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  
БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКА   

 
ПРВИ СЕМЕСТАР 

Р.Б.  Сем.  О/И  Назив предмета  
Фонд часова  ЕСПБ  

Укупно   Седмично 
П+В    

1 1 О  Методологија  нaучног истраживања  60 3+1  8 

2 1 О  Савремене теорије у студијама безбједности  60 3+1  8 

3 1 О  Управљање криминалистичким истрагама  60 3+1  7 

4 1 О  Наука о полицији  60 3+1  7 
ДРУГИ СЕМЕСТАР 

Р.Б. Сем.  О/И  Назив предмета  
Фонд часова  ЕСПБ  

Укупно   Седмично 
П+В    

1 2 И  Методологија  обавјештајног рада  45 2+1  5 

2 2 И  Криминалистичко-психолошко 
профилисање  45 2+1  5 

3 2 И  Савремене методе и технике у 
криминалистичко-форензичким наукама  45 2+1  5 

5 2 И  Специјализоване  менаџмент дисциплине у 
полицији  45 2+1  5 

6 2 И  Политика  сузбијања криминалитета  45 2+1  5 

8 2 И  Кривичноправно реаговање на тешке облике 
криминалитета  45 2+1  5 

9 2 И  Мастер рад    20 
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4.18. Списак наставника и сарадника 

Наставници који ће изводити наставу и вјежбе на студију другог циклуса студијског 
програма „Безбједност и криминалистика“ дати су у Табели 6.   
 

Табела 6. Наставници који ће изводити наставу и вјежбе на студију другог циклуса 
студијског програма „Безбједност и криминалистика“  

Р.Б.  Сем.  О/И  Назив предмета  Наставник Сарадник   

1 1 О  Методологија  нaучног истраживања  Доц.др Далибор 
Савић 

Доц.др Далибор 
Савић 

2 1 О  Савремене  теорије  у студијама 
безбједности  

Доц. др Велибор 
Лалић Доц.  др  Велибор 

3 1 О  Управљање криминалистичким 
истрагама  

Проф.  др  Зоран 
Ђурђевић 

Проф.  др  Зоран 
Ђурђевић 

4 1 О  Наука о полицији  
Доц. др  

Драгомир 
Јовичић 

Доц.  др  
Драгомир 
Јовичић 

5 2 И Методологија обавјештајног рада  Доц. др Предраг 
Ћеранић 

Доц. др Предраг 
Ћеранић 

6 2 И Криминалистичкопсихолошко 
профилисање  

Проф. др  Зоран 
Ђурђевић 

Проф. др  Зоран 
Ђурђевић 

Доц. др Жана 
Врућинић 

Доц. др  Жана 
Врућинић 

7 2 И 
Савремене методе и технике у 
криминалистичкофорензичким 
наукама  

Доц. др Саша 
Мићин 

Доц. др Саша 
Мићин 

8 2 И Специјализоване менаџмент 
дисциплине у полицији  

Проф. др Дане 
Субошић 

Проф. др  Дане 
Субошић 

9 2 И Политика сузбијања криминалитета  Доц.др Драгана 
Васиљевић 

Доц.др Драгана 
Васиљевић 

10 2 И Кривичноправно реаговање на тешке 
облике  криминалитета  

Проф. др Миле 
Шикман 

Проф.  др Миле 
Шикман 

Скраћенице: 
• Сем: Семестар. 
• О/И: Обавезни/Изборни предмет. 
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5. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И УМЈЕТНИЧКИ РАД 

5.1. Научно-истраживачки рад 

Сврха Универзитета јесте да допринесе стварању добробити: за истраживаче и наставни 
кадар кроз производњу знања и истраживање; за студенте кроз интеграцију нових знања у 
модерне студијске програме; за цијело друштво кроз трансфер знања и технологија у 
привреду. У вези с тим, Стратегија развоја Универзитета у Бањој Луци од 2017. до 2025. 
године као документ даје оквир за рад Универзитета узимајући у обзир највише академске 
стандарде у стицању општих, научних и умјетничких знања и вјештина у складу са 
потребама друштва. Кључне стратегије се, прије свега, односе на образовање, наставни 
процес, научноистраживачки рад, међународну сарадњу и повезаност са широм 
друштвеном заједницом, те помоћне активности Универзитета, односно активности које су 
неопходне за њену реализацију.   

На основу члана 54. Закона o високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 67/20) и члана 33. Статута Универзитета у Бањој Луци, а након разматрања 
Приједлога одлуке Научно-наставног вијећа Факултета безбједносних наука, број 
27/3.1095/8/20 од 20.10.2020. Сенат Универзитета у Бањој Луци  на 61. електронској 
сједници одржаној 26.11.2020. донио је Одлуку број 02/04-3.2708-2-1/20 о оснивању 
Научно-истраживачког центра Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци. 

Сваки наставник путем сервиса е-запослени самостално ажурира податке о властитом 
научно-истраживачком раду, који су потом доступни на веб страници Универзитета 

5.2. Међународна сарадња 

Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци од оснивања 2017. године  до 
данас спроводи активности на унапређењу међународне сарадње. Међународна сарадња се 
спроводи са сродим институцијама из иностранства на основу потписаних споразума о 
научној и пословно-техничкој сарадњи, студијским посјетама, учешћу у међународним 
пројектима, учешћу наставника и студената на међународним  научним конференцијама, 
објављивању научних публикција аутора из иностранства, објављивању научних радова 
наставника Факултета у истакнутим међународним часописима, те активностима на 
реализацији будућих заједничких студијских програма са партнерским универзитетима из 
иностранства. 

Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци до сада је потписао 
Споразуме о научној и пословно-техничкој сарадњи са пет универзитета:  

Реализација наставног плана и програма подразумијева непосредну и континуирану 
сарадњу са другим сродним факултетима. Факултет безбједносних наука је потписао 
сљедеће Уговоре о сарадњи и Споразуме са сродним ВШИ из иностранства: 

https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/2017/Strategija/Strategija_UNIBL_2017-2025.pdf
https://unibl.org/uploads/files/strane/zakoni_i_interni_propisi/2017/Strategija/Strategija_UNIBL_2017-2025.pdf
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 Споразум о научно-образовној и пословно-техничкој сарадњи са 
Криминалистичко-полицијским универзитетом у Београду; Уговор број 197/17 од 
15.06.2017. године; 
 Уговор о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи са Факултетом 

безбедности у Београду; Уговор број 196/17 од 15.06.2017. године;  
 Уговор о сарадњи са Факултетом за безбједност Скопљу Универзитета Ст. 

Климент Охридски Битола; Cooperation agreement No: 08-451/3 , date 26.06.2019. 
године; 
 Уговор са Државном високошколском установом Московског државног 

обласног универзитета (МГОУ); Уговор број 01.1079-12/18 од 22.10.2018. године.  
 Споразум о сарадњи са Тамбовским државним универзитетом из Руске 

Федерације Уговор број: 01.90-2/21 од 6.4. 2021. године. 

У плану је закључивање споразума о научној и пословно-техничкој сарадњи са 
универзитетима из Европске уније. 

Учешће у међународним пројектима значајан је аспект међународне сарадње. Факултет 
безбједносних наука као партнер учествовао је од 2017-2020. године у реализацији 
међународног пројекта „Development of master curricula for natural disasters risk management 
in Western Balkan countries“ (NatRisk), Еразмус + пројекат изградње капацитета у високом 
образовању. Број уговора: 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). 

У оквиру овог међународног пројекта особље Факултета безбједносних наука 
учестововало је  у сљедећим активностима:  

 Студијска посјета Техничком универзитету Крит, Грчка. Представници 
Факултета безбједносних наука учествовали су на редовном састанку Управног 
одбора NatRisk пројекта, састанку Одбора за управљање пројектом, састанку Одбора 
за  квалитет и састанку посвећеном мобилности – размјени студената, наставног и 
ненаставног особља, који су одржани 5. и 6. септембра 2018. године на Техничком 
универзитету Крит (Хања). 
 Представници Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци 

учествовали су на састанку за унапређење реализације тренинга, који је одржан на 
Универзитету одбране у Београду, 7. и 8. марта 2018. године, у склопу NatRisk 
пројекта.  
 Три представника Факултета безбједносних наука учествовала су у студијској 

посјети у оквиру NatRisk пројекта, Лондон, Middlesex University, од 20.  марта  2019. 
до 22. марта 2019. (The study visit  as a part of the NatRisk project: Development of 
Master Curricula for Natural Disasters Risk Manadgment in Western Balkan Countries. 
Flood Hazard Research Centre, Middlesex University, London, UK, 20–22 March 2019). 

Факултет безбједносних наука у сарадњи са Факултетом политичких наука Универзитета 
у Бањој Луци учествовао је у међународном пројекту којег спроводи Фондација SHARE у 
сарадњи са CRDF Global – Cyber Security Program. У пројекту је учествовало неколико 
земаља у региону. Пројектне активности су реализоване током маја 2021. године. 
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Факултет  безбједносних наука од 5. марта 2022. od 30. новембра 2022.  године учествује 
у пројекту „Социјализација с правом и превенција малољетничког криминала у Републици 
Српској“ којег реализује међународна невладина организација Project Harmony, са 
сједиштем у Вермнту, Сједињене Америчке Државе, а којег финансира Америчка Амбасада 
у Босни и Херцеговини, Одјел Владе Сједињених Америчких Држава за борбу против 
међународне трговине наркотицима и за провођење закона (Bureau for International Narcotics 
and Law Enforcement - ИНЛ). 

Организовање конференција и учешће наставника и студента у међународним 
конференцијама један је од показатеља успјешне међународне сарадње. Факултет 
безбједносних наука од свог оснивања до данас организовао је двије научне конференције 
са међународним учешћем, а наставници и студенти Факултета учествовали  у 
међународним конференцијама. Слиједи приказ спроведених активности: 

 Факултет безбједносних наука је у сарадњи са Криминалистичко-
полицијском академијом из Београда и фондацијом „Ханс Зајдел“ организовао 
конференцију под називом ,,Регионална сарадња у сузбијању прекограничног 
криминала: Савремени изазови тероризма и мигрантске кризе”. Поред учесника из 
Републике Српске/Босне и Херцеговине на конференцију су учествали 
представници из Републике Србије, Црне Горе, Републике Словеније и Савезне 
Републике Њемачке. Конференција је одржана од 22. до 24. маја 2018. године у 
Бијељини.  
 Факултет безбједносних наука организовао је научну конференцију 

„Савремени изазови и пријетње безбједности”. Поред учесника из Републике 
Српске/Босне и Херцеговине на конференцији су учествали представници из 
Републике Србије, Републике Сјеверне Македоније и Руске Федерације. 
Конференција је одржана 7. марта 2022. године у Бањој Луци. 
 Студенти Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци од 4.  

јула 2019. до 9. јула 2019. учествовали су на студентској конференцији у 
организацији Факултета безбједности из Москве и Правног факултета Московског 
државног обласног универзитета, Москва – Руска Федерација.  
 Представници Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци 

присуствовали су завршној конференцији пројеката NatRisk и BESTSDI из области 
унапређења капацитета високог образовања којег подржава Европска унија. 
Конференција је одржана у Ректорату Универзитета у Сарајеву, 4. септембра 2019. 
године. Конференција је окупила учеснике из академске заједнице Западног Балкана, 
престижних европских универзитета, владиног и невладиног сектора, стручњаке из 
области високог образовања и развоја курикулума, информатичке безбједности те 
управљања ресурсима и ризицима. 
 Наставници и студенти Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој 

Луци учестововали су међународној конференцији под називом Regional School 
Security 2020: Europe's new agenda in light of the regional security complex) у 
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организацији Универзитета Свети Климент Охридски и Wilfried Martens Centre for 
European Studies. На научној конференцији такође су учествовали предавачи и 
студенти универзитета и факултета из региона: Факултета за безбедност из Скопља 
(Сјеверна Македонија), Криминалистичко-полицијског универзитета из Београда 
(Србија), Универзитета у Загребу (Хрватска), Универзитета у Сарајеву (Босна и 
Херцеговина), Универзитета у Софији (Бугарска) и ЈДГ Универзитета у Подгорици 
(Црна Гора). Конференција је трајала од 26. новембра до 2. децембра 2020. године, 
одржана је онлине. 
 Наставници и студенти Факултета безбједносних наука 11. фебруара 2021. 

учествовали су на међународној конференцији „Савремени изазови безбједности“ у 
организацији Факултета безбједности Московског обласног државног универзитета 
(МГОУ). На конференцији, поред домаћина и универзитета из Руске Федерације, 
учествовали су гости из седам земаља. Конференција је одржана онлајн. 
 Наставници и студенти Факултета безбједносних наука 17. фебруара 2021. 

године учествовали су  на округлом столу под називом „Безбједност и 
супротстављање тероризму”  којег је организовао Московски обласни државни 
универзитет. Округли сто одржан је онлајн. 
 Поред наведеног наставници Факултета безбједносних наука Универзитета у 

Бањој Луци учестовоали у раду других међународних конференција  које су 
организовале партнерске институције Републици Сјеверној Македонији, Републици 
Словенији,  Узбекисанту,  Пољској и Републици Србији. 

Факултет безбједносних наука у оквиру издавачке дјелатности развија међународну 
сарадњу. Факултет издавач једне научне монографије аутора из Сједињених Држава, 
Универзитет у Њу Хемпширу и једне научне монографије аутора из Руске Федерације. 

Факултет безбједносних наука у суиздаваштву са Криминалистичко-полицијским 
универзитетом у Београду издаје научни часопис „Журнал за безбједност и 
криминалистику“, на српском и енглеском језику. Политика часописа је да радови на 
енглеском језику буду доступни међународној читалачкој публици. 

Значајан индикатор међународне сарадње у контексту интернационализације науке јесте 
објављивање научних радова у истакнутим међународним часописима. Наставници 
Факултета објавили су одређени број радова у часописима који су интексирани у цитатним 
базама: Web of Science Core Collection (Social Sciences Citation Index, Emerging Sources 
Citation Index, Conference Proceedings Citation Index), SCOPUS, ERIH +. 

Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци у оквиру међународне 
сарадње планира увођење заједничких студијских програма са партнерским институцијама 
у иностранству. На иницијативу Факултета безбједносних наука Универзитет у Бањој Луци 
потписао је Уговор о заједничком студију под називом „Еколошка безбедност“ између 
Универзитета у Бањој Луци и Државне образовне установе високог образовања Московске 
области Московског државног обласног универзитета (Руска Федерација, Москва).  
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5.3. Мобилност студената, наставника и административног особља 

У наставном плану  студија  другог  циклуса студијског програма „Безбједност и 
криминалистика“ укључени су изборни предмети као прозор мобилности. Постоји 
могућност да студенти слушају наставу на универзитетима на којима се могу остварити 
предвиђени исходи учења. Студенти могу да остваре одређени број ECTS бодова  на 
факултетима из тачке 3.10, али и на другим сродним факултетима. Факултет безбједносних 
наука признаје постигнуте резултате студената у оквиру мобилности студената са 
високошколским институцијама са којима Универзитет, односно, Факултет има потписан 
уговор о сарадњи. Мобилност студената може се реализовати и кроз програме подржане од 
Европске уније који омогућавају стипендије студентима (нпр. Ерасмус +, билатералне 
шеме, стипендије страних влада, CEEPUS програм).  

Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци остварује међународну 
сарадњу путем мобилности студената и наставног особља. Чланом 120. Статута 
Универзитета у Бањој Луци, студентима се гарантује мобилност и признавање остварених 
бодова у току дотадашњег образовања на другом универзитету у складу са законом и 
правилима Европског система преноса и акумулације бодова (ECTS).  

Студенти и наставно особље на Универзитету у Бањој Луци имају право да у оквиру 
програма међународне размјене проведу одређено вријеме (семестар или студијску годину) 
на другом универзитету у земљи или у иностранству, посредством међународних програма 
за размјену студената, или на бази билатералних уговора између универзитета (Статут 
Универзитета, члан 120).  

Програм међународне размјене организован је путем координатора за међународну 
размјену на нивоу Универзитета, те координатора за међународну сарадњу и академских 
координатора за међународну размјену студената и особља на нивоу организационих 
јединица. Информације о понуђеним програмима размјене студенти и наставно особље 
могу пронаћи на званичној интернет страници Универзитета, у дијелу посвећеном 
међународној сарадњи и међународним образовним пројектима, претрагом универзитетске 
web странице. Такође, информације о понуђеним програмима размјене доступни су на 
интернет страници Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци. 
Међународна размјена се одвија у координацији координатора универзитета и факултета. 
Факултет безбједносних наука од основања 2017. године до марта 2022. године  реализовао 
је сљедеће активности у оквиру мобилности студената; 

 Учешће на обуци особља у оквиру међународне кредитне размјене у оквиру 
Међународног пројекта NatRisk (Development of master curricula for natural disasters 
risk management in Western Balkans) на Обуда универзитету, Банки Донат факултет 
за машински инжињеринг и заштиту на раду, Будимпешта, Мађарска, од 21. 
новембра 2018. до 27. новембра 2018.  године, (Erasmus +).  (Credimobility Staff 
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Training, Banki Donat Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Obuda University, 
Budapest, Hungary 21/11/2018 – 27/11/ 2018), 
 Студијска посјета (Активности на дистрибуцији информација/резултата 

остварених у оквиру пројекта) у оквиру међународног пројекта NatRisk 
(Development of Master Curricula for Natural Disasters Risk Management in Western 
Balkans) на Обуда универзитету, Банки Донат факултет за машински инжињеринг и 
заштиту на раду, Будимпешта, Мађарска, од 3. јуна 2019. до 9. јуна 2019. године 
(Obuda University, Banki Donat Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Budapest 
– Dissemination Activitiy 03/06/2019–09/06/2019), 
 У периоду од 3. јула 2019. до 9. јула 2019. године два наставника, два 

асистента и пет студената Факултета безбједносних наука посјетили су Московски 
државни обласни универзитет у Москви – Руска Федерација, 
 У склопу мобилности наставног особља која се реализује у оквиру NatRisk 

пројекта, Факултет безбједносних наука посјетило је пет професора и један асистент 
са Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Северној Митровици и 
Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са привременим сједиштем 
у Лепосавићу.  Размјена је реализована од 15. априла 2019. го 19. априла 2019. 
године, 
 У периоду од 14. маја до 24. маја 2019. године у оквиру ERASMUS+ CBHE 

KA2 програма мобилности на пројекту NatRisk, пет студената мастер студија 
Криминалистичко-полицијског универзитета u Београду боравило је у студијској 
посјети ради стручне праксе на Факултету безбједносних наука Универзитета у 
Бањој Луци, 
 У периоду од 14. маја до 25. маја 2019. године у оквиру ERASMUS+ CBHE 

KA2 програма мобилности на пројекту NatRisk, три студената мастер студија 
Факултета безбједносних наука боравило је у студијској посјети ради стручне праксе 
на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду,  
 Током зимског семестра школске 2019/2020. у један студент мастер студија 

Криминалистичко-полицијског универзитета боравио је на Факултету 
безбједносних наука и један студент Факултета безбједносих наука  боравио је на 
Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду (ERASMUS +  NatRisk 
Project), 
 У оквиру ERASMUS + једном наставнику Факултета безбједносних наука 

одобрена је размјена у сврху тренинга на Универзитету у Гранади, Шпанија, која ће 
се реализовати у љетном семестру школске 2021/2022. године. 

5.4. Процедуре за подршку међународним активностима  

На основу члана 33. став 12 Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у 
Бањој Луци је на 19. сједници одржаној 25. јануара 2018. године, усвојио Стратегију 
интернационализације Универзитета у Бањој Луци.  
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Стратешки циљеви интернационализације Универзитета дефинисани су кроз четири 
основна стратешка циља:  

• политике интернационализације,  
• интернационализација науке,  
• интернационализација наставе,  
• интернационализација система подршке. 

Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци у оквиру постојећих 
капацитета улаже напоре у циљу унапређења међународне сарадње у складу са Стратегијом 
интернационализације Универзитета у Бањој Луци. У наредном периоду потребно је 
повећати број наставног особља и студената коју учествују у програмима размјене 
ERASMUS + и сачинити властиту статегију за подршку активностима у вези са 
интернационализацијом Универзитета у Бањој Луци. 
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6. АКАДЕМСКО ОСОБЉЕ 

Табела 7. Листа предложених наставника на другом циклусу студија „Безбједност и 
криминалистика “ на Факултету безбједносних наука  

 

Ред. 
број 

Име и презиме Академско звање Ужа научна област 

Н
ас

т
ав

ни
ци

  у
 п

ун
ом

 р
ад

но
м 

од
но

су
 

1. Предраг Ћеранић Ванредни 
професор 

Безбједносне науке 

2. Велибор Лалић Доцент Безбједносне науке 

3. Жана Врућинић Доцент Криминалистичка тактика, 
методика и оператива 

4. Саша Мићин Доцент Криминалистичко-форензичке 
науке 

5. Драгомир Јовичић Ванредни 
професор 

Организација и послови 
полиције 

6. Драгана Васиљевић Доцент Кривично право и кривично 
процесно право 

Н
ас

т
ав

ни
ци

  
ан

га
ж

ов
ан

и 
 с

а 
др

уг
их

 
ор

га
ни

за
ци

он
их
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ди
ни

ца
 

У
ни

ве
рз

ит
ет

а 
у 

Ба
њ

ој
 Л

уц
и 

  

7. Далибор Савић Доцент Методологија социјалних 
истраживања 

Н
ас

т
ав

ни
ци

 
ан

га
ж

ов
ан

и 
са

 д
ру

ги
х 

У
ни

ве
рз

ит
ет

а 

8. Дане Субошић Редовни професор Организација и послови 
полиције 

9. Зоран Ђурђевић Редовни професор Криминалистичка тактика, 
методика и оператива 

Ан
га

ж
ов

ан
и 

на
ст

ав
ни

ци
 у

 
до

пу
нс

ко
м 

ра
дн

ом
 

од
но

су
   

 

 
 
 
10. Миле Шикман Ванредни 

професор 

 
 
 

Кривично право и кривично 
процесно право 
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7. НЕАКАДЕМСКО ОСОБЉЕ  

Факултет безбједносних наука има у сталном радном односу укупно 7 радника на 
административним пословима. Ненаставно особље распоређено је на сљедећим пословима:  

Табела 8. Ненаставно особље Факултета безбједносних наука  

Ред.бр. Радно мјесто Број радних мјеста  
1. Руководилац студентске службе 1 
2. Референт за студентска питања 1 
3. Стручни сарадник у настави 1 
4. Референт за књиговодствене послове  1 
5. Секретар 1 
6. Библиотекар 1 
7.  Технички сектерат 1 

Укупно 7 
 

    Опис послова, услови и поступак заснивања радног односа као и обавезе запослених у 
стручној служби Факултета регулисани су Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци (број: 03/04-3.2019-2/17 од 
13.07.2017.) и његовим измјенамаи допунама. и Правилником о раду Универзитета у Бањој 
Луци (број: 03/04-3.3408-2/19 од 30.12.2019. године). 

  

https://www.unibl.org/sr/univerzitet/propisi/pravilnici
https://www.unibl.org/sr/univerzitet/propisi/pravilnici
https://www.unibl.org/sr/univerzitet/propisi/pravilnici
https://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/2020/Pravilnik-o-radu-UNIBL-konacna-verzija_2.pdf
https://unibl.org/uploads/files/strane/pravilnici/2020/Pravilnik-o-radu-UNIBL-konacna-verzija_2.pdf
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8. СТУДЕНТИ 

    Напредовање и пролазност студената на студијском програму првог циклуса Безбједност 
и криминалистика приказано је у Табели 9 са упоредним приказом укупног броја уписаних 
студената на студијски програм за посљедњих пет школских година. 

Табела 9. Пролазност студената на Факултету безбједносних наука од ш.г. 2017/18. до 
2021/22. године 

Година Прва Друга Трећа Четврта 
Апсолвент

и Укупно Исписани 

2017/18 94 41 24 30 33 222 6 

2018/19 129 83 29 19 27 287 9 

2019/20 130 91 67 23 30 341 14 

2020/21 140 111 88 43 29 411 16 

2021/22 189 123 89 52 64 517 7 
 
Напредовање и пролазност студената на студијском програму другог циклуса Управљање 
безбједносних ризицима природних катастрофа приказано је у Табели 10. с упоредним 
приказом укупног броја уписаних студената на студијски програм за посљедње четири 
школске године.  

Табела 10. Напредовање студената на другом циклусу на Управљање безбједносним 
ризицима природних катастрофа на Факултету безбједносних наука од ш.г. 2018/19. до 
2021/22. године 

Година 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Положени сви испити 8 11 9  

Пријавили тему 8 2 6  
Формирана Комисија за оцјену 
подобности теме и кандидата 8 2 6  

Формирана Комисија за оцјену и 
одбрану мастер рада 6 2 3  

Одобрена одбрана мастер рада 5 2 2  
Одбрањен мастер рад 5 2 2  

Укупно уписано 15 15 18 12 
 
    План уписа студената у прву годину I и II циклуса студија на студијским програмима 
првог циклуса Безбједност и криминалистика и на другом циклусу на Управљање 
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безбједносним ризицима природних катастрофа на Факултету безбједносних наука за 
академску 2022/2023. годину. 

Табела 11. План уписа за академску 2022/23- годину. 

Студијски програм 
I циклус Безбједност 
и криминалистика 

II циклус Управљање 
безбједносним ризицима 
природних катастрофа 

Редовни (буџет) 70 8 
Редовни 
(самофинансирање) 50 7 

Ванредни 10 5 
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9. ПРОСТОР И ОПРЕМА 

9.1. Простор за наставу 

Министарство унутрашњих послова Републике Српске и Универзитет у Бањој Луци 
потписали су Уговор о коришћењу просторија и других материјално-техничких услова за 
потребе Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци (број 01.2289/16 од 
25.07.2016. године). У складу с тим, Факултет безбједносних наука користи просторије 
Управе за полицијску обуку које се, осим за школовање студената Факултета безбједносних 
наука, користе и за школовање кадета Полицијске академије, као и за стручно усавршавање 
радника Министарства унутрашњих послова путем извођења курсева и семинара, те за 
едукацију за потребе трећих лица (физичко и техничко обезбјеђење и слично). 

Министарство унутрашњих послова је овим уговором ставило на располагање Факултету 
безбједносних наука просторије у улици Булевар војводе Живојина Мишића 10А у укупној 
површини од 367 квадратних метара и то: деканат (канцеларије број 103 и 104 – укупно 69 
квадратних метара), студентска служба (број 33 – 50 квадратних метара), 2 канцеларије 
(број 14 и 15 – укупно 38 квадратних метара), 2 учионице (број 130 и 13 – укупно 210 
квадратних метара). Поред овога Факултету безбједносних наука је омогућено коришћење 
и других канцеларија, учионица и кабинета у укупној површини од 1252 квадратна метра и 
то: сала за састанке (број 122 – укупно 50 квадратних метара), канцеларије (број 125, 126 и 
129 – укупно 150 квадратних метара), кабинет криминалистике (број 25 – укупно 144 
квадратних метара), канцеларије (123, 124, 127 и 128 ‒ укупно 76 квадратних метара)  
криминалистичко-форензичка лабораторија (број 27 – укупно 72 квадратна метра),  
амфитеатар (укупно 500 квадратних метара), простор библиотеке (број 29 – укупно 150 
квадратних метара), школска полицијска станица (број 21 – укупно 50 квадратних метара), 
рачунари, пројектори и остала средства. Факултет безбједносних наука користи и 
просторије Универзитета у Бањој Луци Кабинет за борилачке спортове ФФВиС површине 
100 квадратних метара, Атлетски хангар  ФФВиС, површине 1180 квадратних метара и 
рачунарски кабинет, површине 88 квадратних метара. У санитарним чворовима Факултета 
је 20 кабина.  

Преглед  просторија за извођење наставе дат је у Табели 12, а преглед просторија које се 
користе за ненаставне активности у Табели 13. 

Табела 12. Преглед просторија за извођење наставе 

Врста просторије Број 
просторије 

Површина m² Број мјеста 

Просторије за извођење наставе стављене на располагање 
Учионица 130  

210 
70 

Учионица 13 28 
Просторије за извођење наставе чије је кориштење уговором омогућено 
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Кабинет криминалистике 25 144 50 
Криминалистичко-
форензичка лабораторија 

27 72 20-30 

Амфитеатар - 500 485 
Просторије УниБЛ 

Кабинет за борилачке 
спортове ФФВиС 

27 100 - 

Атлетски хангар  ФФВиС - 1180 - 
Рачунарски кабинет 70 88 42 

 

Табела 13. Преглед просторија за ненаставне активности  

Врста просторије Број 
просторије 

Површина m² Број мјеста 

Просторије за ненаставне активности стављене на располагање 
Деканат 103 и 104 69 2 
Студентска служба 33 50 2 
Канцеларија 14 19 3 
Канцеларија 15 19 3 
Канцеларија 123,124,127  и 

128 
76 9 

Просторије за ненаставне активности чије је кориштење уговором омогућено 
Сала за састанке 122 50 29 
Учионице 125, 126 и 129 150 90 
Библиотека 29 150 11 
Школска полицијска станица 21 50 2 

9.2 Лабораторијски простор  

У криминалистичко-форензичкој лабораторији изводе се вјежбе из предмета 
Криминалистичка техника и Основе форензике. Ова лабораторија опремљена је са 
одговарајућом опремом за извођење практичних вјежби из области регистрације и 
идентификације особа, откривања латентних трагова отиска, израду описа лица (фото 
робот), анализу трагова крви, анализу трагова отисака обуће, траекторију пројектила из 
ватреног оружја, одређивање масе и густине течних и чврстих тијела, одређивање 
концентрације раствора, анализу трагова саобраћајних несрећа и микроскопирање 
различитих трагова (земљиште, длаке, трагови на чаурама, трагови мастила и боја, 
новчанице). 
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9.3. Опрема Факултета безбједносних наука 

Факултет безбједносних наука тренутно располаже са сљедећом опремом: 

- 40 рачунара распоређених по кабинетима (наставно особље и административне службе); 
- 5 рачунара и пројектор у Лабораторији за криминалистичку технику. 
- 20 штампача и скенера распоређених по кабинетима (наставно особље и 

административне службе); 
- 5 рачунара у учионицама који се користе за извођење наставе; 
- 2 рачунара у библиотеци Факултета (које користе студенти за приступ својим е-студент 

налозима, е-mail адресама, претраживању и слично); 
- Све учионице Факултета су обезбјеђене пројекторима или LCD телевизорима (4 

пројектора и 2 телевизора); 
- Факултет располаже са једним преносним пројектором који се користи за рад на терену 

(промоције студијског програма, конференције); 
- Једна паметна табла у кабинету криминалистике; 
- У свим учионицама и кабинетима је проведена интернет мрежа, а факултет је опремљен 

и са 3 WiFi рутера за бежични интернет; 
- Факултет има свој интернет домен: www.fbn.unibl.org на којем се налази интернет 

страница факултета, као и е-mail адресе особља и студената факултета које се налазе на 
домену: unibl.org; 

- Факултет посједује Фејсбук страницу (6000 пратилаца), Инстаграм и ЈуТјуб канал; 
- Факултет у договору са Универзитетом у Бањој Луци може да користи опрему 

Универзитетског рачунарског центра. 

 

http://www.fbn.unibl.org/
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10. БИБЛИОТЕКА, УЏБЕНИЦИ И ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА 

Библиотека у свом простору има интегрисану учионицу од 150 m² са 11 мјеста за читање.  
Осим библиотечког фонда наставницима и студентима су на располагању и три рачунара. 
Библиотека располаже са укупно 3300 публикација од којих је око 108 часописа. Уколико 
се овако изражен библиотечки фонд подијели са 517 активних уписаних студената првог 
циклуса (3300/517) добије се 6,38 публикација по једном студенту.  

10.1. Фонд Библиотеке Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци 

Монографске публикације: 

Књиге у штампаном облику  3300 
Мастер радови                               9 
Дипломски радови     103 

 Укупно:                                     3412 

Број запослених у Библиотеци – 1. 

У оквиру Библиотеке налази се читаоница са 40 мјеста за учење. 

10.2. Издања Факултета безбједносних наука (2018–2021. године) 

 2018. година 

Научне монографије: 

1. Лауренце Арманд Френцх: Изградња модела ресторативне друштвене правде у Босни 

и Херцеговини – Извјештај стручњака Фулбрајт програма – Република Српска, 22. фебруар 

– 3. април 2016. 

Зборници радова: 

1.  Зборник радова са регионалне конференције „Регионална сарадња у сузбијању 
прекограничног криминала: савремени изазови тероризма и мигрантске кризе“, Бијељина, 
Република Српска, БиХ, 22-24. мај 2018. године. 

 2019. година 

Часопис: 

1. Два издања научног часописа „Журнал за безбједност и криминалистику“. 

 2020. година 

Научне монографије: 

1. Предраг Ћеранић: Безбједносна политика  - Прилике у Босни и Херцеговини. 
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2. Драгомир Јовичић, Гојко Шетка:  Јавна безбједност. 

3. Евгениј Михајлович Минин:  Хашки трибунал: поглед из Москве - Коме, због чега и 
како је судио Међународни трибунал за бившу Југославију. 

4. Борис Тучић:  Основе политике интеграције и сарадње у области унутрашњих 
послова и правосуђа у Европској унији - Правни и институционални оквир „Простора 
слободе, безбједности и правде”. 

Уџбеници: 

Милан Гужвица, Дарко Паспаљ: Специјално физичко образовање Основи – 
комбинације – примјена. 

Часопис: 

1. Два издања научног часописа „Журнал за безбједност и криминалистику“. 

 2021. година 

Научне монографије: 

1. Миле Шикман:  Тероризам - правни оквир и судска пракса. 

2. Велибор Лалић:  Идентитет, конфликт, безбедност  -  злочини из мржње у босни и 
херцеговини. 

Уџбеници: 

1. Драгомир Јовичић:  Контрола над радом полиције. 

2. Жана Врућинић:  Малољетничка делинквенција. 

Часопис: 

1. Два издања научног часописа „Журнал за безбједност и криминалистику“. 

 2022. година 

Зборник радова са II научне конференције „ Савремени изазови и пријетње 
безбједности“, Бања Лука, 7-8 март 2022. 

10.3. Информациона подршка 

Универзитет у Бањој Луци увео је 2013. године Интегрисани информациони систем који 
представља јединствену базу података о свим студентима и свим запосленим 
наставницима и сарадницима на Универзитету. Факултет безбједносних наука  је у 
зимском семестру 2017/18. године, од оснивања факултета, приступио Интегрисаном 
информационом систему за праћење, администрирање и организовање наставе и наставног 
процеса кроз Факултетски информациони систем (ФИС).  

http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Odluka%20dekana%20o%20unosu%20rezultata%20ispta%20u%20IS.pdf
http://mf.unibl.org/upload/documents/Dokumenti/Odluka%20dekana%20o%20unosu%20rezultata%20ispta%20u%20IS.pdf
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Увођењем информационог система задовољен је ESG стандард 1. у вези са 
прикупљањем, анализом и коришћењем релевантних информација које доприносе 
дјелотворнијем управљању програмима и активностима на Факултету.  

Систем обухвата апликацију за студентску службу, веб портал за студенте и веб портал 
за запослене. Основе функционалности ФИС-а су: 

 подршка организовању и извођењу наставе на свим циклусима студија,  
 праћење и евидентирање комплетног досијеа студената,  
 планирање плаћања школарина, 
 подршка организовању испитних рокова, условљавања пријаве испита уз 

могућност пријаве испита преко Интернета и електронског плаћања испита,  
 студентска анкета,  
 израда диплома, додатака дипломи као и осталих увјерења и извјештаја за 

студенте,  
 штампање и израда статистика уписа, успјеха студената, пролазности на 

испитима као и осталих статистика. 

Студентски сервис омогућава извршавање најчешћих административних обавеза 
студената као што су: пријава испита и других наставних активности, преглед оцјена, 
избор предмета, попуњавање обавезних анкета. 

Сваки наставник путем сервиса е-запослени самостално ажурира податке о властитом 
научно-истраживачком раду, који су потом доступни на веб страници Универзитета. Сваки 
наставник може да приступи подацима о пријављеним студентима за испите из предмета 
за које је одговоран. Такође, наставници кроз информациони систем врше унос резултата 
предиспитних активности студената и унос оцјена за сваки испитни рок. По завршеном 
уносу оцјена за сваки испитни рок, спискови се „закључавају“ и архивирају, а ови 
електронски похрањени подаци потом се користе за статистичке анализе уписа, успјеха 
студената, пролазности на испитима као и остале статистике.  

Главна намјена веб портала је пребацивање у Интернет окружење свих 
административних послова које студенти и запослнаставнени иначе обављају преко 
шалтера у Студентској служби. Сви подаци су смјештени у јединствене скупове и 
структуре података, односно јединствену базу података, што омогућава ефикасно 
одржавање и поједностављује прављење копија података за архивирање ради сигурности 
(бекап). Јединствена база података омогућава и генерисање извјештаја који обједињују 
различите податке из различитих служби. Ова погодност је од великог значаја за 
генерисање статистичких извјештаја. Систем посједује висок степен заштите података, 
омогућава рад са великим бројем корисника истовремено, високу параметризацију 
система, као и могућност проширења.  
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На Факултету безбједносних наука и студијским програмима врши се редовно 
прикупљање и обрада података, а информације добијене из анализа користе се за 
унапређење квалитета студијских програма. 

10.4. Информисање jавности  

Иако тренутно Факултет безбједносних наука нема усвојену званичну политику 
комуницирања са јавности, може се рећи да су услови прописани ESG стандардом 1.8 у вези 
са информисањем јавности у довољној мјери задовољени. Када су у питању важна 
дешавања у вези са наставним и истраживачким радом на факултету, декан Факултета 
издаје званична саопштења за електронске и писане медије.   

Веб страница Факултета је главно средство комуникације са јавности, и на њој се налазе 
све важне информације у вези са активностима, програмима које Факултет нуди, 
планираним исходима учења тих програма и квалификација које додјељују. Објављене 
информације подијељене су у категорије које се односе на упис (први циклус, други 
циклус), факултет (укратко о факултету, студенска служба, документи, одбрањене теме 
завршних радова, галерија, најчешћа питања), огласна табла (распоред наставе и испита за 
први и други циклус), студије (наставни план и програм Безбједност и криминалистика и 
Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа), међународна сарадња 
(размјена студената и особља, међународни пројекти, споразуми и партнерства, 
конференције и скупови) и издаваштво/истраживања (часопис ‒ Журнал за безбједност и 
криминалистику, књиге и уџбеници, зборници радова, конференције и пројекти), те контакт 
информације (веб адреса и телефон).  

Комуницирање са студентима се такође врши путем веб странице Факултета, гдје се 
објављују информације о распореду предавања и распореду испита, а преко огласне табле 
на веб страници Факултета се размјењују информације о консултацијама, предиспитним 
обавезама, испитима и резултатима испита.   

Све важне информације за будуће студенте објављују се сваке године како на веб 
страници Универзитета тако и на веб страници Факултета безбједносних наука.   

Осим ових информација у вези са уписом које су јавно доступне на веб страници 
Факултета, сваке године се организује циљана посјета средњим школама у градовима који 
гравитирају ка Универзитету у Бањој Луци, с циљем да матурантима буду презентовани 
студијски програм и образовни ресурси Факултета безбједносних наука. Такође, Факултет 
учествује у манифестацији Дани отворених врата Универзитета у Бањој Луци коју 
организује Студентски парламент за матуранте из Републике Српске циљем да се будући 
студенти упознају са факултетима, студијским програмима и студентским животом на 
Универзитету у Бањој Луци. Факултет је 2022. године снимио промотивни филм који 
говори о могућностима студирања на Факултету безбједносних наука и компетенцијама 
које се стичу, а посебан нагласак у филму је стављен на опремљеност криминалистичко-
форензичке лабораторије и могућност практичног рада на савременој лабораторијској 
опреми.  
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Филм је постављен на Фејсбук страници Факултета безбједносних наука  

Линк 1: https://www.facebook.com/watch/?v=552942012339985,  

Линк 2: https://www.facebook.com/watch/?v=1345954662538069.  

На YouTube каналу Факултета безбједносних наука постављен је постављен је 
промотивни видео.  

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=I__QGEpHumU  

На Инстаграм профилу Факултета могу се прегледати актуелности и нове информације 
(упис, Безбједнијада, предавања гостујућих професора, спортска дешавања).  

Линк: https://www.instagram.com/fbn.unibl/ 

Факултет безбједносних наука сваке године организује кампању презентације Факултета 
у средњим школама. Тим поводом израђен је промотивни материјал Факултета намјењен 
промотивној кампањи за упис у академску 2022/23. годину:  

 Информатор; 
 Индекс безбједности;  
 Плакате за упис, визуале за интернет страницу и друштвене мреже, 

вибер стикере, итд.  

Промотивнe материјале овог типа израђујемо од академске 2017/18. године. 

Поред средњих школа у Бањој Луци, наставници и сарадници Факултета безбједносних 
наука су у марту 2022. године посјетили Гимназију у Бањој Луци (Слика 25), Техничку 
школе Бања Лука, Електротехничку школу Никола Тесла у Бањој Луци, Економску школу 
у Бањој Луци и Гимназију и техничку школу у Требињу. 

Сваке године, у периоду од фебруара до маја, врши се презентација студијског програма 
у средњим школама. Будућим кандидатима дијелимо промотивни материјал (Информаторе, 
Индексе безбједности, итд) те организујемо Дане отворених врата. Сваке године ова 
активност резултује значајним порастом интересовања за упис на Факултет. Активности у 
вези са информисањем будућих студената одвијају се редовно, те су постале корисна 
пракса. 

10.5 Систем информисања и жалби студената  

Представници студената Факултета безбједносних наука су укључени у ННВ-е, гдје могу 
изнијети све проблеме и жалбе које се односе на квалитет извођења наставног процеса у 
оквиру било ког студијског програма. Студенти су упознати са системом и процедуром 
жалби путем јавно објављеног Статута Универзитета у Бањој Луци, као и Правила 
студирања на првом и другом циклусу студија у члану 51. и 52.   

Ако студент сматра да је оштећен у поступку провођења и оцјењивања испита или у 
осталим облицима провјере знања, односно ако сматра да испит није обављен у складу са 
Законом о високом образовању, може поднијети приговор декану Факултета на добијену 

https://www.facebook.com/watch/?v=552942012339985
https://www.facebook.com/watch/?v=1345954662538069
https://www.youtube.com/watch?v=I__QGEpHumU
https://www.instagram.com/fbn.unibl/
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оцјену у року од два дана од дана јавне објаве оцјене. Уколико декан оцјени да је приговор 
основан (члан 117. Статута Универзитета), декан Факултета у року од 48 сати доноси 
рјешење о понављању испита којом студент стиче право поновног полагања завршног 
испита. 

     Послије три не успјела покушаја полагања истог испита, студент има право да на лични 
захтјев полаже испит пред испитном комисијом коју именује декан Факултета.  
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11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ РАДА 

Студијски програм Безбједност и криминалситика ће се финансирати на два начина:  

(1) Буџет Републике Српске;  

(2) Властита средстава Факултета безбједносних наука. 

Неће бити додатног повећања финансијских трошкова везаних за буџет Републике 
Српске. Ангажовање једног наставника (у звању редовног професора) са КПУ Београд 
плаћа се из властитих средстава Факултета. Сав остали наставни кадар обезбијеђен је из већ 
запосленог наставног особља са Факултета безбједносних наука и Унвиерзитета у Бањој 
Луци, али и са осталих факултета Универзитета у Бањој Луци.  

За реализацију студијског програма могу се користити просторије, кабинети и учионице 
Факултета , који у потпуности одговарају наведеним потребама. За функционисање студија 
највећим дијелом није потребно обезбиједити додатну техничку опрему пошто се може 
користити постојећа опрема на Факултету. 

Факултета безбједносних наука У академској 2022/2023. години студентима се планиран 
је упис 40 студената, како слиједи: 

 Буџет: 10; 
 Самофинансирање: 20; 
 Ванредан: 10. 

Наплаћиваће се трошкови семестра 84 КМ и школарина 1500 КМ (самофинансирање и 
ванредни) те евентуални трошкови одбране мастер рада (500 КМ) и трошкови издавања 
дипломе (100 КМ). 

Извођење наставе, као и сва додатна опрема ће се обезбиједити на Факултета 
безбједносних наука.  

Трошкове Уџбеника који нису доступни у Библиотеци Факултета сносиће студенти. 
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