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Прилог I - Силабуси предмета 



    57 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

Шифра предмета:  
ЕЦТС бодова: 8 
Наставници: Доц.др Далибор Савић 
Статус предмета: Обавезан 
Семестар: Први 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
3 (45) 1 (15) 4 (60) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: Стицање потребног знања о основама методологије научног истраживања, како 
би се студенти оспособили за самосталан истраживачки рад. 

Исходи учења (стечена знања): Развијање код студената креативних способности за боље 
сагледавање и разумевање важности методологије научног истраживања за развој како науке тако 
и човечанства у савременим условима. 
Оспособљавање студената за израду научно-истраживачког пројекта, идентификовање проблема и 
предмета истраживања, формулисање циљева, постављање хипотеза и одређивање метода 
истраживања. Студенти ће бити оспособљени и да реализују научноистраживачки пројекат. 

Садржај/структура предмета: 

 I 
недјеља 

Увод у методологију. Појам и предмет методологије. Општа методологија. Научни 
принципи, научне теорије. 

 

II 
недјеља Научне категорије, научна делатност, научно истраживање. 

III 
недјеља Методи научног рада, појам и класификација научних метода. 

IV 
недјеља 

Метода доказивања и оповргавања, метода класификације, метода дескрипције, 
метода компилације, компаративна метода, статистичка метода, метода анкетирања 
и друге методе. 

V 
недјеља 

Начин истраживања безбедносних појава. Основни методи научног мишљења и 
истраживање безбедносних појава. 

VI 
недјеља 

Формулација проблема и одређивање предмета и циља истраживања. Постављање 
хипотезе. 

VII 
недјеља 

Избор и анализа теме, израда плана научног истраживања (општег и посебног). 
Састављање радне библиографије, прикупљање, проучавање и сређивање 
литерарне грађе, припремање композиције научног дела. 
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 Организовање и реализација истраживања. Фазе методолошког поступка. 
 

VIII Инструменти истраживања. Методе прикупљања података. 
недјеља  

IX 
недјеља 

Посматрање као начин прикупљања података. Испитивање као начин прикупљања 
података. Поступци узорковања у   истраживању. Мерења у истраживању. 
Експеримент као начин прикупљања података. 

 
X 

 
Научне базе података. Информациони научни системи. Електронске базе научних 

недјеља података. Приступ базама научних података. 

XI Сређивање и обрада података. Обрада и анализа података добијених оригиналним 
недјеља истраживањем. 

XII 
недјеља 

Писмена интерпретација обављеног истраживања. Структура  и писање  текста. 
Стилске одлике и граматичка коректност. 

XIII Техничка обрада научног дела. Технике писмене презентације. Финални пласман 
недјеља научних истраживања. 

XIV Етика и наука. Етичка димензија научног истраживања. недјеља 

 
XV 

недјеља 

 
Критеријуми за евалуацију истраживачких пројеката и резултата истраживања. 
Савремена схватања о развоју и трендовима научног сазнања. 

 
ПЛАН ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

I Увод у методологију. Појам и предмет методологије. Општа методологија. Научн 
недјеља принципи, научне теорије. 

II Научне категорије, научна делатност, научно истраживање. недјеља 
III Методи научног рада, појам и класификација научних метода. недјеља 

IV 
недјеља 

Метода доказивања и оповргавања, метода класификације, метода дескрипције, 
метода компилације, компаративна метода, статистичка метода, метода анкетирања 
и друге методе 

V 
недјеља 

Начин истраживања безбедносних појава. Основни методи научног мишљења 
истраживање безбедносних појава. 

VI Формулација проблема и одређивање предмета и циља истраживања. 
недјеља Постављање хипотезе. 

 Избор и анализа теме, израда плана научног истраживања (општег и посебног). 
VII Састављање радне библиографије, прикупљање, проучавање и сређивање 

недјеља литерарне грађе, припремање композиције научног дела. 
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VIII 

недјеља 

Организовање и реализација истраживања. Фазе методолошког поступка 
Инструменти истраживања. Методе прикупљања података. 

. 

 IX 
недјеља 

Посматрање као начин прикупљања података. Испитивање као начин прикупљањ 
података. Поступци узорковања у истраживању. Мерења у истраживању 
Експеримент као начин прикупљања података. 

а 
. 

  
X 

недјеља 

 
Научне базе података. Информациони научни системи. Електронске базе научни 
података. Приступ базама научних података. 

 
х 

 XI 
недјеља 

Сређивање и обрада података. Обрада и анализа података добијених оригинални 
истраживањем. 

м 

 XII 
недјеља 

Писмена интерпретација обављеног истраживања. Структура и писање текста 
Стилске одлике и граматичка коректност. 

. 

 XIII 
недјеља 

Техничка обрада научног дела. Технике писмене презентације. Финални пласма 
научних истраживања. 

н 

 XIV 
недјеља Етика и наука. Етичка димензија научног истраживања.  

 XV 
недјеља 

Критеријуми за евалуацију истраживачких пројеката и резултата истраживања 
Савремена схватања о развоју и трендовима научног сазнања. 

. 

 

Методе извођења наставе и савладавање градива: Предавање, презентација, семинарски 
радови 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Обавезна Поен 

а 
Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у току предавања Да 5 Усмени испит Да 50 
Колоквијум 1 Да 20  
Колоквијум 2 Да 20  
Семинарски рад Да 5  
Литература: 

1. Срђан Милашиновић, Саша Милојевић: Пројектовање и реализовање научних 
истраживања, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2016. 

2. Саша Мијалковић, Марија Поповић: Увод у студије безбједности: методолошко- 
истраживачке и теоријске основе безбједности, Криминалистичко-полицијска академија, 
Београд, 2015 и 2016. 

3. Новак Милошевић и Саша Милојевић: Основи методологије безбедносних наука, 
Полицијска академија, Београд, 2001. 

Посебна назнака за предмет: Студенти имају обавезу да израде семинарски рад. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Наставни предмет: САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ У СТУДИЈАМА БЕЗБЈЕДНОСТИ 

Шифра предмета:  
ЕЦТС бодова: 8 
Наставници: Доц. др Велибор Лалић 
Статус предмета: Обавезни 
Семестар: Први 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
3 (45) 1 (15) 4 (60) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: 

 
У оквиру овог предмета, поред разматрања настанка, развоја и перспективе студија безбједности, 
концептуалне анализе безбједности, посебан акценат је на стицању знања о улози теорија у 
истраживању безбједносних феномена. Завршетком Хладног рата, традиционалне теорије нису 
могле да објасне дешавања и промјене на пољу безбједности у свијету. Настала безбједносна 
динамика превазишла је експланаторни потенцијал традиционалних теорија. У том контексту, 
настали су нови теоријски приступи који у епистемолошком смислу нуде потпунија објашњења 
безбједносних изазова, пријетњи и ризика како на глобалном, тако и на регионалном, националном 
и индивидуалном нивоу. Образовни циљ предмета је да студенти прошире постојећа знања која су 
стекли током основног студија те да се упознају са новим теоријским приступима како би били 
оспособњени за критичко промишљање о безбједносној динамици у савременим 
друштвеним условима. 

Исходи учења (стечена знања): 
 
Студенти ће бити оспособљени да промишљају о феномену безбједности и безбједносној динамици 
у савременом свијету кроз призму различитих теоријских парадигми. Поред традиционалних 
приступа, студенти ће имати прилику да се упознају са алтернативним теоријама у студијама 
безбједности. На тај начин ће стећи знање које ће им омогућити потпуни увид у проблеме глобалне, 
регионалне и националне безбједности данас. Такође, исход учења предмета јесте оспособљавање 
студената да користе различите теоријске 
приступе у истраживању безбједносних изазова, ризика и пријетњи. 
Садржај/структура предмета: 

I 
недјеља Настанак, развој и перспектива студија безбједности 

II 
недјеља 

Концептуална анализа безбједности 
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III 
недјеља 

Улога теорије у истраживању безбједности 

IV 
недјеља 

Реалистички приступи (Теоријски приступи Рејмона Арона и Ханса 
Моргентауа) 

V 
недјеља 

Реалистички приступи (Структурални реализам Кенета Волца) 

VI 
недјеља 

 
Реалистички приступи (Офанзивни и дефанзивни реализам) 

VII 
недјеља 

Реалистички приступи (Теорија равнотеже интереса Рандала Швелера) 

VIII 
недјеља 

Либерални приступи (Либерални институционализам) 

IX 
недјеља 

Либерални приступи (Комерцијални либерализам) 

X 
недјеља 

Либерални приступи (Теорија демократског мира) 

XI 
недјеља 

Алтернативни теоријски приступи (Социјални конструктивизам, 
Копенхашка школа студија безбједности) 

XII 
недјеља 

Алтернативни теоријски приступи (Критичка теорија у студијама 
безбједности) 

XIII 
недјеља Алтернативни теоријски приступи (Феминистичка теорија безбједности) 

XIV 
недјеља 

Алтернативни теоријски приступи (Постструктурализам) 

XV 
недјеља Теорија игара и студије безбједности 

 

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

I 
недјеља Студије безбједности у савременом научном дискурсу – дискусија. 

II 
недјеља 

Концептуална анализа безбједности – анализа студија случаја. 

III 
недјеља 

Улога теорије у истраживању безбједности – анализа практичних примјера 
о примјени различитих теоријских приступа у истраживању безбједности. 

 
IV 

недјеља 

Примјена реалистичке теоријске парадигме Рејнона Арона и Ханса 
Моргентаоуа у студијама безбједности. 

Рад у групама и дискусија на задату тему. 

V 
недјеља 

Структурални реализам Кенета Волца и студије безбједности. 

Рад у групама и дискусија на задату тему. 
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VI 

недјеља 

Офанзивни и дефанзивни реализам – критеријуми разликовања, анализа 
студија случаја. 

VII 
недјеља 

Теорија равнотеже интереса Рандала Швелера – рад у групама и дискусија 
на задату тему. 

 
VIII 

недјеља 

Либерални институционализам – улога сарадње интеграција за 
успостављање међународног мира. 

Рад у групама и дискусија на задату тему. 

 
IX 

недјеља 

Комерцијални либерализам – трговина, међузависност, глобализација, мир 
- дискусија о аргументима за и против . 

 
X 

недјеља 

Теорија демократског мира – монадички вс. дијадички приступ теорији 
демократског мира. 

Анализа студија случаја и дискусија. 

XI 
недјеља 

Секуритузација миграција – мигрантска криза, дискусија. 

XII 
недјеља 

Критичка теорија у студијама безбједности. 

Безбједност и еманципација у савременом свијету. 

XIII 
недјеља 

Род и безбједност – групна дискусија о феминистичким приступима 
безбједности. 

XIV 
недјеља 

Дискурс и анализа дискурса – примјена у истраживањима из области 
безбједности. 

XV 
недјеља 

Теорија игара и студије безбједности – анализа студије случаја. 

 

Методе извођења наставе и савладавање градива: 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Обавезна Поен 

а 
Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у току 
предавања Да 5 Усмени испит Да 50 

Колоквијум 1 Да 20  
Колоквијум 2 Да 20  
Семинарски рад Да 5  
Литература: 
Обавезна: 
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1. Липовац, М. и Живојиновић, Д. (2014). Међународна безбедност, теоријски 
приступи, Београд: Иновациони центар Факултета безбедности. 

2. Симић, Д. (2006). Савремене теорије безбедности, у: Павле Јанковић, приређивач, 
Антологија текстова са Школа Реформе сектора безбедности. Београд: ИСАЦ 
Фонд, стр. 155-183. 

3. Војин Димитријевић, В. (2003). Безбедност и политичка заједница, у: Мирослав 
Хаџић, (Прир), Реформа сектора безбедности – зборник радова. Београд: Г17 
Институт, Центар за цивилно – војне односе, стр. 19-48. 

4. Вилијамс, П. (Ур), (2012). Увод у студије безбедности. Београд: Службени 
гласник, 

 
Допунска: 

 
1. Collins, A. (Ур), (2010). Сувремене сигурносне Студије. Загреб: Политичка 

култура. 
2. Колодзиеј, А. Е. (2011). Сигурност и међународни односи. Загреб: Политичка 

култура. 
3. Morgenthau, H. (1948). Politics Among Nations. New Zork: Alfred Knoph. 
4. Новичић, Ж. (2009). Неореализам Кенета Волца: Анализа структуралне теорије 

међународне политике. Београд: Институт за међународну политику и привреду. 
5. Пророковић, Д. & Милићевић-Пророковић, Ј. (2017). Теорија неолибералног 

институционализма на почетку 21. века: међународне институције и глобално 
управљање. Међународни проблеми, 69, 247-261. 

6. Booth, K. (Ed). (2005). Critical Security Studies and World Politics. Boulder London: 
Lynne Reinner Publishers. 

7. Ивер Нојман (2009). Значење, материјалност, моћ: Увод у анализу дискурса. 
Центар за цивилно-војне односе, Београд. 

8. Ејдус, Ф. (2012). Међународна безбедност: Теорије, сектори и нивои. Београд: ЈП 
Службени гласник и Београдски центар за безбедносну политику. 

9. Миршајмер, Џ. (2017). Трагедија политике великих сила. Београд: Удружење за 
студије САД у Србији, Чигоја Штампа. 

10. Килибарда, З., Младеновић, М. и Ајзенхамер, В. (2014). Геополитичке перспективе 
савременог света. Београд: Факултет безбедности. 

11. Кисинџер, Х. (2011). Дипломатија. Београд: Клуб плус. 
12. Buzan, B. & Waever, O. (2003). Regions and Powers. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
 

Посебна назнака за предмет: 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ КРИМИНАЛИСТИЧКИМ ИСТРАГАМА 

Шифра предмета:  
ЕЦТС бодова: 7 
Наставници: Проф. др Зоран Ђурђевић 
Статус предмета: Обавезни 
Семестар: Први 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
3 (45) 1 (15) 4 (60) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: 
Стицање знања и вештина неопходних за ефикасно, ефективно и економично управљање 
криминалистичким истрагама поштујући етичке стандарде полицијске професије, знања о 
различитим моделима и стратегијама криминалистичких истрага, стандардима рада и 
савременим правцима развоја полицијске професије у супротстављању криминалитету. 
Исходи учења (стечена знања): 
Оспособљеност за ефикасно, ефективно и економично управљање криминалистичким 
истрагама (планирање, организацију и евалуацију криминалистичких истрага), избор и 
примену различитих модела и стратегија криминалистичких истрага у односу на 
расположиве чињенице и врсту кривичних дела; евалуацију рада криминалиста (полицијских 
службеника) и организационих јединица полиције у спроведеним криминалистичким 
истрагама. Аналитичке способности неопходне за извођење закључака о проблемима у 
реализацији криминалистичких истрага и предузимање неопходних мера за њихово 
превазилажење, односно унапређење рада полиције у спровођењу криминалистичких 
истрага, првенствено кривичних дела са елементима организованог и високотехнолошког 
криминала. 
Садржај/структура предмета: 

 I 
недјеља Организација и методе рада криминалистичке полиције.  

II 
недјеља Начела и етика рада криминалистичке полиције. 

III 
недјеља Појам, карактеристике и врсте информација и доказа. 

IV 
недјеља Правила и стандарди у раду са доказима. 

V 
недјеља 

Основне карактеристике доказивања и место полиције у поступку 
доказивања. 

VI 
недјеља 

Криминалистичке истраге: Појам и основне карактеристике 
криминалистичких истрага; Предмет, циљеви и задаци криминалистичких 
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  истрага; Врсте криминалистичких истрага (Проактивне и реактивне  
криминалистичке истраге);  Полазне теоријске  основе криминалистичких 
истрага. 

VII Проактивне истраге: Појам, циљеви и задаци проактивних истрага; Методе 
недјеља проактивних истрага. 

VIII Модели криминалистичких истрага: Општи модел доказивања; ACCESS 
недјеља модел; SARA модел; ACPO модел криминалистичке истраге. 

 Управљање криминалистичким истрагама: Доношење одлука у 

IX 
недјеља 

криминалистичким истрагама; Планирање криминалистичких истрага; 
Евалуација истрага и доказа: Евалуација материјалних и личних доказа; 
Евалуација рада криминалисте и организационе јединице криминалистичке 

 полиције. 

X 
недјеља 

Стратегије криминалистичких истрага: Стратегија TIE (Trace, Implicate and 
Eliminate); Форензичка стратегија; Обавештајна стратегија; Стратегија рада 
са жртвама и сведоцима кривичних дела. 

XI 
недјеља 

Модели управљања криминалистичким 
криминалистичким истрагама у Великој 
криминалистичким истрагма у Канади. 

истрагама: Управљање 
Британији; Управљање 

XII Употреба софтвера у криминалистичким истрагама. недјеља 
XIII Значај криминалистичко-оперативне аналитике за управљање 

недјеља криминалистичким истрагaма. 
XIV Рад криминалистичке полиције усмераван криминалистичко-обавештајним 

недјеља информацијама. 
 
 

XV 

 
 

Међународна сарадња у организацији и реализацији криминалистичких 
недјеља истрага (размена информација и рад заједничких истражних тимова). 

 
ПЛАН ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

I 
недјеља 

Анализа модела организације криминалистичке полиције: Модели 
организације полиције у Републици Српској, Републици Србији и Великој 
Британији. 

II 
недјеља 

Анализа етичких дилема: пружање помоћи жртвама кривичних дела- 
заштита доказа; поступање према лицима која лично знамо и са којима смо 
у некој врсти везе. 

III Криминалистичка информација и начини како криминалистичку 
недјеља информацију можемо претворити у доказну.  

IV Анализа професионалних   стандарда   од   којих   зависи   релевантност, 
недјеља поузданост и правна прихватљивост доказа на суду. 

V Анализа сарадње полиције и тужилаштва у предузимању доказних радњи. недјеља 
VI Планирање криминалистичких истрага. недјеља 
VII Планирање проактивних истрага. 
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 недјеља   
VIII 

недјеља 
Примена Општег модела доказивања у откривању и доказивању кривичног 
дела убиства члана организоване криминалне групе. 

IX 
недјеља Модел за евалуацију личних доказа ( ADVOKATE). 

X 
недјеља 

Примена стратегија TIE (Trace, Implicate and Eliminate) у извођењу 
закључака: природна смрт-несрећан догађај-самоубиство-убиство. 

XI 
недјеља 

Анализа улоге руководиоца истраге у унапређењу рада сваког члана тима 
који учествују у истрази. 

XII 
недјеља 

Употреба софтвера у откривању и доказивању кривичних дела: софтвера 
за претраживање отворених извора, Geo Balanc, повезивање кривичних 
дела у серију. 

XIII 
недјеља Израда дијаграма тока догађаја, графикона веза, графикона тока новца. 

XIV 
недјеља 

Усмеравање рада криминалистичке полиције применом Полицијско- 
обавештајног модела. 

XV 
недјеља 

Оснивање и рад Заједничких истражних тимова у случајевима доказивања 
кривичних дела организованог криминала. 

Методе извођења наставе и савладавање градива: 
предавање, модификовано предавање, симулација, студија случаја. 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Обавезна Поен 

а 
Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у току предавања Да 5 Усмени испит Да 50 
Колоквијум 1 Да 20  
Колоквијум 2 Да 20  
Семинарски рад Да 5  
Литература: 

 
Обавезна: 

1. Ђурђевић, З. & Радовић, Н. (2017). Криминалистичка оператива, Криминалистичко- 
полицијска академија, Београд. 

 
Допунска: 

1. Bex, F. J. (2011). Arguments, stories and criminal evidence. Dundee: Springer Science. 
2. Kären, M. H. & Christine, H. O. (2010). Criminal Investigation, Delmar, NY, USA. 
3. Orthmann, C. H. & Hess, K. M. (2009). Criminal investigation (9th ed). Clifton Park: 

Delmar Cengage Learning. 
4. McMahon, R. J. (2007). Practical handbook for professional investigators (2nd ed). Boca 

Raton: CRC Press Taylor & Francis Group. 
5. Gottschalk, Р. (2007). Manangement systems in law enforcement: technologies and 

techniques. London: Idea Group Publishing. 
6. Association of Chief Police Officers (ACPO). (2005). Practice advice on core 

investigative doctrine. Bedford: National Centre for Policing Excellence. 
Посебна назнака за предмет: 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Наставни предмет: НАУКА О ПОЛИЦИЈИ 

Шифра предмета:  

ЕЦТС бодова: 7 
Наставници: Проф. др Драгомир Јовичић 
Статус предмета: Обавезни 
Семестар: Први 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
3 (45) 1 (15) 4 (60) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: 
Изучавање овог предмета треба да омогући студентима да прошире знања о дјелатности полиције 
и полицијски рад сагледају са научног аспекта. 
Исходи учења (стечена знања): 
Кроз иходе учења студенти ће разумјети полицијску функцију у савременом друштву и стећи 
неопходна знања за њену реализацију у пракси. Биће оспособљени да полицијску функцију у 
пракси остварују уз примјену адекватних научних метода. Такође, кроз овај предмет студенти ће 
проширити знања о полицијским задацима, што ће им омогућити квалитетнији начин њихове 
примјене у пракси, такође уз примјену научних метода за њихову реализацију. Студенти ће 
спознати правни караткер полицијске функције који је од велике важности за функционисање 
цјелокупном правног система државе. Поред наведеног, предмет омогућава студентима стицање 
знања која се тичу основних питања полицијске професије и професионализма у вршењу 
полицијских послова, а што се директно наслања на питање категорије запослених у полицији. 
Студентима ће разумијевање полицијске професије омогућити стицање адекватних знања о 
кадровској политици, и њеном вођењу, у полицијској професији. Предмет омогућава студентима 
да на адекватан начин схвате положај припадника полиције у савременом друштву. Студенти ће 
бити оспособљени за примјену научних законитости у полицијској дјелатности. 
Садржај/структура предмета: 

 I 
недјеља 

Појам полиције. 

 II 
недјеља 

Појам, предмет, метод и назив Науке о полицији. 

 III 
недјеља 

Развој проучавања полиције. 

 IV 
недјеља 

Поријекло и еволуција полицијске функције. 

 V 
недјеља 

Преглед историјског развоја полиције на простору Републике Српске. 

 VI 
недјеља 

Полицијска функција у савременом окружењу. 

 VII 
недјеља 

I колоквијум. 



    68 
 

 VIII 
недјеља 

Модели полицијске организације. 

 IX 
недјеља 

Упоредни полицијски системи. 

 X 
недјеља 

Полицијска професија. 

 XI 
недјеља 

Активности у области управљања људским ресурсима у полицији. 

 XII 
недјеља 

Организација функције управљања људским ресурсима у полицији. 

 XIII 
недјеља 

Положај припадника полицијске професије. 

 XIV 
недјеља 

Детективска дјелатност као коплементарна полицијска дјелатност. 

 XV 
недјеља 

II колоквијум. 

 
ПЛАН ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

 I 
недјеља 

Природа, карактер и назив Науке о полицији. 

 II 
недјеља 

Научно проучавање полиције. 

 III 
недјеља 

Настанак и развој полицијских задатака и органа. 

 IV 
недјеља 

Историјски развој полиције на подручју Републике Српске. 

 V 
недјеља 

Фактори који утичу на варијабилност полицијске функције. 

 VI 
недјеља 

Принуда као обиљежје полицијске функције. 

 VII 
недјеља 

Правни карактер полицијске функције. 

 VIII 
недјеља 

Класификација полицијских система. 

 IX 
недјеља 

Појам професије и професионализма. 

 X 
недјеља 

Одређивање броја припадника полиције. 

 XI 
недјеља 

Положај припадника полицијске професије. 

 XII 
недјеља 

Планирање и регрутовање људских ресурса. 

 XIII 
недјеља 

Подјела улога и структурирање послова. 

 XIV 
недјеља 

Управљање каријером. 

 XV 
недјеља 

Појам и предмет детективске дјелатности. 
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Методе извођења наставе и савладавање градива: 
Теоријска настава, теоријске и практичне вјежбе, колоквијуми и завршни испит. 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 

Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у току предавања Да 5 Усмени испит Да 50 

Колоквијум 1 Да 20  
Колоквијум 2 Да 20  

Семинарски рад Да 5  
Литература: 

1. Проф. др Богољуб Милосављевић, Наука о полицији, Београд, 1997. 

Посебна назнака за предмет: 



    70 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА ОБАВЈЕШТАЈНОГ РАДА 

Шифра предмета:  
ЕЦТС бодова: 5 
Наставници: Проф. др Предраг Ћеранић 
Статус предмета: Изборни 
Семестар: Други 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
2 (30) 1 (15) 3 (45) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: 
Циљеви изучавања предмета су проширење основних знања из области домаће и 
иностране теорије и праксе обавјештајне дјелатности, националне (државне) безбједности, 
изучавање метода обавјештајног, контраобавјештајног и субверзивног дјеловања 
обавјештајних и безбједносних служби; спознаја посебности обавјештајно-безбједносних 
послова и служби; развијање безбједносне културе студената. 
Исходи учења (стечена знања): 
Усвојен одговарајући фонд теоријских знања о праксама иностраних обавјештајних 
служби; усвојен одговарајући фонд теоријских знања о пракси домаће обавјештајне 
службе; усвојена терминологија обавјештајно-безбједносне дјелатности; развијена 
обавјештајно-безбједносна култура студената; развој личних афинитета студената за 
ангажовање у обавјештајним и безбједносним службама. 

Садржај/структура предмета: 

 I 
недјеља 

Теорија обавјештајне дјелатности. 

 II 
недјеља 

Обавјештајне организације. 

 III 
недјеља 

Службе безбједности. 

 IV 
недјеља 

Савремени обавјештајно-безбједносни системи. 

 V 
недјеља 

Обавјештајни циклус. 

 VI 
недјеља 

Начини прибављања и процјене информације. 

 VII 
недјеља 

Информативни разговор. 
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 VIII 
недјеља 

Методе сврсисходног односа. 

 IX 
недјеља 

Методе циљног дјеловања на човјека. 

 X 
недјеља 

Примјена оперативне психологије у обавјештајној дјелатности. 

 XI 
недјеља 

Коришћење „отворених извора“. 

 XII 
недјеља 

Примјена научних метода у обавјештајној анализи. 

 XIII 
недјеља 

Субверзивна дејства обавјештајних служби. 

 XIV 
недјеља 

Безбједност обавјештајног рада. 

  
XV 

недјеља 

 
Анализа извршења предиспитних обавеза студената током наставе у 
семестру – овјера уредног похађања наставе. 

  
ПЛАН ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

  
I 

недјеља 

- Упознавање студената са програмом и планом извођења наставе, са 
њиховим правима, обавезама и начином полагања испита; 

- Дискусија о посебностима и значају предмета; 
- Општи појам методологије. 

  
II 

Недјеља 

Теорија обавјештајне дјелатности и обавјештајне организације 
- Различита схватања и теоријско одређење појма обавјештајне 

активности; 
- Институционализација обавјештајних активности. 

  
III 

Недјеља 

Службе безбједности 
- Правни оквир за обавјештајне службе; 
- Улога цивилних обавјештајних служби у демократском друштву; 
- Зашто демократска друштва контролишу своје службе? 

  
IV 

Недјеља 

Савремени обавјештајно-безбједносни системи 
- Посебности обавјештајно-безбједносних система САД и Руске 

Федерације; 
- Обавјештајно-безбједносни системи земаља Западног Балкана. 

 V 
недјеља 

Обавјештајни циклус 
- Анализа постојећих модела обавјештајног циклуса. 

 VI 
недјеља Карактеристике и класификација метода обавјештајне активности. 

 VII 
недјеља 

Начини прибављања и процјене информација 
- Преузимање информација из докумената; 
- Процјене и анализа информација. 

 VIII 
недјеља I колоквијум – писмена провјера знања. 

 IX Методе циљног дјеловања на човјека 
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 недјеља - Убјеђивање, сугестија и застрашивање: интерактивна настава, рад у 
групама. 

 X 
недјеља Неформално прикупљање података (Elicitation). 

 XI 
недјеља Коришћење „отворених извора“ – OSINT. 

 XII 
недјеља 

Примјена научних метода у обавјештајној анализи 
- Критичко мишљење као темељ и вјештина обавјештајне анализе. 

 XIII 
недјеља 

Безбједност обавјештајног рада 
- Обезбјеђење тајности порука. 

 XIV 
недјеља II колоквијум – писмена провјера знања 

 XV 
недјеља 

Анализа извршења предиспитних обавеза студената током наставе у 
семестру – овјера уредног похађања наставе. 

Методе извођења наставе и савладавање градива: 
теоријска настава и практичне вјежбе, групне дискусије, презентације, модификована 
предавања, браинсторминг, дебате, симулације, играње улога, анализе случајева, 
консултације, колоквијуми и завршни испит. 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Обавезна Поен 

а 
Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у току предавања Да 5 Усмени испит Да 50 
Колоквијум 1 Да 20  
Колоквијум 2 Да 20  
Семинарски рад Да 5  
Литература: 
Обавезна: 

1. Ронин, Р. (2009). Обавештајни рад. Службени гласник и Факултет безбедности 
Универзитета у Београду, Београд. 

2. Мијалковић, С. Милошевић, М. (2013): Савремене обавјештајне службе – 
организација и методика обавјештајног, безбједносног и субверзивног дјеловања, 
Висока школа унутрашњих послова (монографија), Бања Лука. 

3. Бајагић, М. (2015). Методика обавештајног рада – друго, измењено и допуњено 
издање. Криминалистичко-полицијска академија, Београд. 

Додатна: 
1. Бајагић, М. (2010). Шпијунажа у 21. веку, савремени обавештајно-безбедносни 

системи – друго допуњено издање. MARSO, Београд. 
2. Hans Born, Jan Li (2012). Nadzor nad obavještajnim službama. DCAF i Ministarstvo 

spoljnih poslova Holandije, Ženeva. 
3. Ћеранић, П. (2014) Изнад тајних служби, Филип Вишњић, Београд. 

Посебна назнака за предмет: 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Назив предмета: КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПСИХОЛОШКО 
ПРОФИЛИСАЊЕ 

Шифра предмета:  

ЕЦТС бодова: 5 

Наставници: Проф. др Зоран Ђурђевић 
Доц. др Жана Врућинић 

Статус предмета: Изборни 

Семестар: Други 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
2 (30) 1 (15) 3 (45) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: 
Изучавање модела за израду профила учинилаца кривичних дjела и општих елемената 
профила учинилаца кривичних дjела са елементима насиља. 
Исходи учења (стечена знања): 
Важност израде адекватног профила огледа се у његовој употребној вриједности која је директно 
сразмјерна тачности и корисности његових елемената, почев од успостављања везе посљедице 
кривичног дјела са његовим учиниоцем, до препорука за избор и реализацију стратегије истраге. 
Стечено знање студентима ће, поред осталог, омогућити да начине адекватну психолошку 
процјену учиниоца кривичног дјела (прије, у току и посље извршења кривичног дела, укључујући 
елементе планирања; став према жртви, кривичном дјелу и његовој посљедици) и да обезбједе 
адекватан избор стратегија интервјуисања и испитивања. Осим тога, они ће бити оспособљени да 
анализирају и изводе закључке о мотиву учиниоца. 

Садржај/структура предмета: 

 I 
недјеља Појам, предмет и циљеви криминалистичко-психолошког профилисања. 

 II 
недјеља 

Мjесто криминалистичко-психолошког профилисања у поступку доказивања 
извршених кривичних дjела. 

 III 
недјеља 

Полазне теоријске основе за анализу кривичних дjела и израду криминалистичко- 
психолошког профила: Троугао анализе; Теорија рутинске активности; Теорија 
рационалног избора; Теорија обрасца криминалног понашања. 

  
IV 

недјеља 

Полазна основа за израду профила: Мjесто извршења кривичног дела; Примjена 
научних метода у анализи посљедице кривичног дјела; Криминалистичка 
реконструкција радње кривичног дјела; Начин извршења и повезивање кривичних 
дјела у серију; Софтверска подршка изради криминалистичко-психолошког 
профила. 

 V 
недјеља Модели израде профила: Криминалистичко-истражна анализа. 
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 VI 
недјеља 

Модели израде профила:   Истражна психологија; Дијагностичка   евалуација; 
Анализа бихевиоралних доказа. 

 VII 
недјеља 

Географско профилисање: Појам и предмет географског профилисања; Примјена 
геоинформационих технологија у криминалистичком профилисању; Полазни 
елементи за израду географског профила; Поступак израде географског профила. 

 VIII 
недјеља 

Истраживање личности убица и начина извршења убистава: Базично 
функционисање личности-петофакторски модел), Диспозиција за аморално 
реаговање-аморалност. 

 IX 
недјеља 

Истраживање личности убица и начина извршења убистава: Самопоимање- 
самоеволутивни систем; Психотицизам-дезинтеграција функционисања личности. 

 X 
недјеља Криминалистичко-психолошки профили учинилаца кривичних дјела силовања. 

 XI 
недјеља 

Криминалистичко-психолошки профили учинилаца кривичног дјела   убиства 
извршеног с циљем стицања материјалне користи. 

 XII 
недјеља 

Криминалистичко-психолошки профили учинилаца убиства чији је мотив личне 
природе. 

 XIII 
недјеља 

Криминалистичко-психолошки профили учинилаца сексуално мотивисаних 
убистава. 

 XIV 
недјеља Криминалистичко-психолошки профили масовних, помамних и серијских убица. 

  
 

XV 
недјеља 

 
 
 

Образовање профајлера и етика у изради криминалистичко-психолошког профила. 

  
ПЛАН ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

 I 
недјеља 

Анализа настанка   и развоја   Криминалистичко-психолошког профилисања: 
Анализа профила Џорџа Метеског. 

 II 
недјеља 

Анализа корисности примјене резултата криминалистичко-психолошког 
профила за поступак откривања и доказивања кривичних дјела кроз практичне 
примјере. 

 III 
недјеља 

Анализа фактора који утичу н аизвршење кривичног дела и представљање модела 
за извођење закључака о организованим и неорганизованим учиниоцима. 

 IV 
недјеља Реконструкција радње кривичног дјела убиства. 

 V 
недјеља 

Израда профила Теодора Роберта Бандија применом модела Криминалистичко 
истражне анализе. 

 VI 
недјеља Израда профила Харолдфа Шипман моделом Истражне психологије. 

 VII 
недјеља 

Криминалистичко-психолошка анализа дубине укључености у криминални 
животни стил и и криминалног стила размишљања. 

 VIII 
недјеља Израда криминалистичко-психолошког профила учиниоца нарученог убиства. 

 IX 
недјеља 

Израда криминалистичко-психолошког профила учиниоца убиства чији је мотив 
имовинска корист. 

 X 
недјеља Израда криминалистичко-психолошког профила серијског убице. 

 XI Израда криминалистичко-психолошког профила учиниоца убиства из освете. 
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 недјеља  

 XII 
недјеља Израда криминалистичко-психолошког профила породичног убице. 

 XIII 
недјеља Израда профила сексуално мотивисаног убице. 

 XIV 
недјеља Израда профила масовног убице. 

 XV 
недјеља Израда криминалистичко-психолошког профила у контексту тероризма. 

Методе извођења наставе и савладавање градива: 
Предавање, презентације, студије случја, игра улога. 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 

Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у току предавања Да 5 Усмени испит Да 50 

Колоквијум 1 Да 15  
Колоквијум 2 Да 15  

Семинарски рад Да 15  
Литература: 
Обавезна: 

1. Ђурђевић, З., Коларевић, Д., Ивановић, З. & Милојковић, Б. (2018). Криминалистичко 
профилисање, Криминалистичко-полицијска академија, Београд. 

2. Ђурђевић, З. (2014). Кривична дела убиства (етиолошке и феноменолошке 
карактеристике), Службени гласник, Београд. 

3. Коларевић, Д. (2014). Психологија криминала, Криминалситичко-полицијска академија, 
Београд. 

Додатна: 
4. Turvey, B. E. (2012). Criminal profiling: an introduction to behavioral evidence analysis (4th 

ed.). Oxford: Elsevier Academic Press. 
5. Canter, D. (2010). Forensic psychology. New York: Oxford University Press. 
6. Wortley, R., & Mazerolle, L. (2008). Environmental criminology and crime analysis. Portland: 

Willan Publishing. 
7. Kocsis, N. R. (2007). Criminal profiling: international theory, research, and practice. New Jersey: 

Humana Press. 
8. Petherick, W. (2009). Serial crime: theoretical and practical issues in behavioral profiling. 

Amsterdam: Elsevier Academic Press. 
9. Petherick, A. W., Turvey, E. B., & Ferguson, E. C. (2010). Forensic criminology. Amsterdam: 

Elsevier Academic Press. 
10. Stefoff, R. (2011). Criminal profiling. New York: Marshall Cevendish Corporation. 
11. Douglas J., Burgess W. A., Burgess G. A., & Ressler K. R. (2006). Crime classification manual: 

a standard system for investigating and classifying violent crimes. San Francisco: Jossey-Bass. 
12. Hicks, J. S., & Sales, D. B. (2006). Criminal profiling: developing an effective science and 

practice. Washington: American psychological association. 
13. Holmes, M. R., & Holmes, T. S. (2009). Profiling violent crimes: an investigative tool (4th ed.). 

Thousand Oaks: SAGE Publications 

Посебна назнака за предмет: 



    76 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Назив предмета: САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У 
КРИМИНАЛИСТИЧКО – ФОРЕНЗИЧКИМ НАУКАМА 

Шифра предмета:  
ЕЦТС бодова: 5 
Наставници: Доц. др Саша Мићин 
Статус предмета: Изборни 
Семестар: Други 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
2 (30) 1 (15) 3 (45) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: 
Упознавање, изучавање и стицање нових сазнања везаних за примјену низа савремених 
физичкo-хемијских метода и техника у криминалистичко – форензичким наукама. 

Исходи учења (стечена знања): 
Посједовање знања о низу савремених физичко-хемијских метода и техника и њихове 
примјене у криминалистичко – форензичким наукама. Оспособљеност за процјену 
адекватности примјењене физичко-хемијске методе или технике у односу на конкретан 
случај. Оспособљеност за евалуацију резултата примјењене физичко-хемијске методе и 
технике у сваком појединачном случају. 

Садржај/структура предмета: 

 I 
недјеља 

Увод у примјену хемије, физике, биологије и инжењеринга у форензичким 
наукама. 

 II 
недјеља 

Форензичка примјена спектроскопских метода, инфрацрвена 
спектроскопија, видљива спектроскопија, ултра виолетна спектроскопија, 
рендгенска спектроскопија. 

 III 
недјеља 

Форензичка примјена спектроскопских метода у анализи длаке, влакна, боје, 
тјелесних течности, трагова ватреног оружја. 

 IV 
недјеља 

Форензичка примјена спектроскопских метода у анализи недозвољених 
опојних средстава, лијекова, експлозива, хемијских агенаса, биолошких 
агенаса. 

 V 
недјеља 

Форензичка примјена спектрометријских метода, масена спектрометрија, 
неутронска спектрометрија, јон-покретна спектрометрија. 

 VI 
недјеља 

Форензичка примјена спектрометријских метода у анализи дрога, токсичних 
материја, експлозива, хемијских агенаса, трагова ватреног оружја. 

 VII 
недјеља 

Форензичка примјена спектрометријских метода у анализи отисака прстију, 
боја, стакла, слика. 
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 VIII 
недјеља Форензичка примјена хроматографских метода. 

 IX 
недјеља Форензичка примјена термичких метода. 

 X 
недјеља Форензичка примјена осталих метода – електрохемија, елекрофореза. 

 XI 
недјеља 

Форензичка примјена осталих метода /биохемијских/ у анализи цијанида, 
алкохола, дрога, допинг средстава, микроорганизама. 

 XII 
недјеља 

Форензичка примјена осталих метода /биохемијских/ у анализи хемијских 
агенаса, биолошких агенаса, експлозива. 

 XIII 
недјеља Примјена инжењеринга у форензичким наукама. 

 XIV 
недјеља Примјена технологије беспилотних система. 

 XV 
недјеља 

Форензичка анализа трагова доказа / длака, влакна, боја, стакло, тло, 
конструкциони материјали, физички трагови, остали трагови/. 

  
ПЛАН ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

 I 
недјеља Организација и рад у форензичким лабораторијама. 

 II 
недјеља 

Форензичка примјена спектроскопских метода, инфрацрвена 
спектроскопија. 

 III 
недјеља Форензичка примјена спектроскопских метода, видљива спектроскопија. 

 IV 
недјеља 

Форензичка примјена спектроскопских метода, ултра виолетна 
спектроскопија. 

 V 
недјеља 

Форензичка примјена спектроскопских метода, рендгенска 
спектроскопија. 

 VI 
недјеља Форензичка примјена спектрометријских метода, масена спектроскопија. 

 VII 
недјеља Колоквиј. 

 VIII 
недјеља 

Форензичка примјена хроматографских метода, течна и гасна 
хорматографија. 

 IX 
недјеља 

Форензичка примјена хроматографских метода, хроматографија високе 
тачности /ХПЛЦ хроматографија/. 

 X 
недјеља Форензичка примјена термичких метода, термогравиметрија. 

 XI 
недјеља 

Форензичка примјена термичких метода, диференцијална претражна 
калориметрија. 

 XII 
недјеља Форензичка примјена електрохемијских метода. 

 XIII 
недјеља Форензичка примјена биохемијских метода. 

 XIV 
недјеља Форензичка обрада мјеста криминалног догађаја. 

 XV 
недјеља Колоквиј. 
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Методе извођења наставе и савладавање градива: 
Предавања, практични рад, семинари, студијске посјете. 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Обавезна Поен 

а 
Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у току предавања Да 5 Усмени испит Да 50 
Колоквијум 1 Да 20  
Колоквијум 2 Да 20  
Семинарски рад Да 5  
Литература: 
Обавезна: 

1. С. Ментус, У. Љ. Дамјановић, Физичкохемијска анализа, Факултет за физичку 
хемију, Београд, 2015. 

Допунска: 
1. Р. Максимовић, М. Бошковић, У.Тодорић, Методе физике, хемије и физичке хемије 

у криминалистици, Полицијска академија, Београд, 2006. 
2. M. M. Houck, J. Siegel, Fundamentals of forensic science, Elsevier/Academic Press, 

Amsterdam, Boston 2006. 
3. E. Katz, J. Halamek, Forensic Science a multidisciplinary approach, Wiley-VCH Verlag 

GmbH & Co.KGaA, Weinheim, Germany, 2016. 

Посебна назнака за предмет: 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Назив предмета: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ МЕНАЏМЕНТ ДИСЦИПЛИНЕ 
У ПОЛИЦИЈИ 

Шифра предмета:  
ЕЦТС бодова: 5 
Наставници: Проф. др Дане Субошић 
Статус предмета: Изборни 
Семестар: Други 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
2 (30) 1 (15) 3 (45) 

Условљеност другим предметима: / 
Образовни циљ: 
Стицање знања о теоријама (посебно о моделима) и методама (полазишта, 
поступци/технике, средства/инструменти) за компетентну примену специјализованих 
менаџмент дисциплина у полицијској организаицји. 
Исходи учења (стечена знања): 
Способност студената за усклађивање полицијске организације са окружењем, с циљем 
максимизирања њеног учинка у континуирано променљивом окружењу, кроз: 
стратегијско планирање, ваљано управљање људским (резултатима рада и стресом) и 
материјалним ресурсима, примену концепата управљања променама у форми пројеката и 
помоћу њих, оптимизацију коришћења времена (као необновљивог ресурса), третирање 
ризика, јачање квалитета, управљање кризама и конфликтима, рачунајући и ванредне 
ситуације, стварање најбољих могућих услова за рад и истраживање најбоље праксе. 
Садржај/структура предмета: 

 I 
недјеља Стратегијски менаџмент. 

 II 
недјеља Управљање људским ресурсима. 

 III 
недјеља Управљање учинком. 

 IV 
недјеља Управљање стресом. 

 V 
недјеља Управљање променама. 

 VI 
недјеља Управљање пројектима и помоћу пројеката. 

 VII 
недјеља Управљање временом. 
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 VIII 
недјеља Управљање ризиком. 

 IX 
недјеља Управљање ризиком. 

 X 
недјеља Управљање квалитетом. 

 XI 
недјеља Управљање кризама и конфликтима. 

 XII 
недјеља Управљање ванредним ситуацијама. 

 XIII 
недјеља Управљање материјалним ресурсима. 

 XIV 
недјеља Логистика. 

 XV 
недјеља Бенчмаркинг-истраживање најбоље праксе. 

  
ПЛАН ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

 I 
недјеља SWOT анализа. 

 II 
недјеља PESTEL анализа. 

 III 
недјеља Каријерни развој у полицији. 

 IV 
недјеља Повезаност стратегијског менаџмента и управљања људским ресурсима. 

 V 
недјеља Примери управљања учинком. 

 VI 
недјеља Примена модела за управљање променама (Левинов, Котеров, 7S). 

 VII 
недјеља Стабло проблема и циљева. 

 VIII 
недјеља Матрица логичког оквира. 

 IX 
недјеља Мрежно планирање. 

 X 
недјеља Примена стандарда за управљање ризиком. 

 XI 
недјеља Примена стандарда за управљање ризиком. 

 XII 
недјеља Примери управљања квалитетом. 

 XIII 
недјеља Примери управљања ванредним ситуацијама. 

 XIV 
недјеља Примери управљања у логистици. 

 XV 
недјеља Примери истраживања најбоље праксе. 
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Методе извођења наставе и савладавање градива: 
Предавање, модификовано предавање, презентација. 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Обавезна Поен 

а 
Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у току предавања Да 5 Усмени испит Да 50 
Колоквијум 1 Да 20  
Колоквијум 2 Да 20  
Семинарски рад Да 5  
Литература: 
1. Стевановић, О: Безбедносни менаџмент, Криминалистичко-полицијски универзитет, 

Београд, 2019. 
2. Субошић, Д: Организација и послови полиције, четврто измењено и допуњено издање, 

Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд, 2020. 

Посебна назнака за предмет: / 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Назив предмета: ПОЛИТИКА СУЗБИЈАЊА КРИМИНАЛИТЕТА 

Шифра предмета:  

ЕЦТС бодова: 5 

Наставници: Доц.др Драгана Васиљевић 

Статус предмета: Изборни 

Семестар: Други 

Фонд часова: 
Предавања Вјежбе Укупно 

2 (30) 1 (15) 45 (3) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: 
Стицање теоријских и практичних знања из области (политике) сузбијања криминалитета. 
Пажња ће се посветити традиционалним кривичноправним инструментима 
супротстављања криминалитету, што подразумијева инкриминисање одређених 
понашања као кажњивих, разматрање каталога кривичних санкција, као и субјеката 
надлежних за имплементацију наведеног. Посебно ће се изучавати трендови у савременој 
политици сузбијања криминалитета и начела изградње модерног, комплементарног и 
конзистентног система кривичног права и политике сузбијања криминалитета. 

Исходи учења (стечена знања): 
Студенти ће бити оспособљени да имплементирају теоријска знања у контексту политике 
сузбијања криминалитета. Стечења знања ће допринијети превенцији криминалитета. 
Студенти ће бити оспособљени да уоче одређена понашања и квалификују их као основ 
кажњивости. Такође, биће оспособљени да стечена знања примјене у спровођењу 
кривичних санкција. 

Садржај/структура предмета: 

 I 
недјеља 

Појам, предмет и задатак политике сузбијања криминалитета. Развој 
историјске мисли о сузбијању криминалитета и основне карактеристике 
сузбијања криминалитета у појединим периодима. 

 II 
недјеља Основни принципи политике сузбијања криминалитета. 

 III 
недјеља 

(Двије) основне оријентације у политици сузбијања криминалитета и њихов 
међусобни однос. 

 IV 
недјеља 

Кривично право као средство сузбијања криминалитета – начелна питања 
кривичноправне политике. 

 V 
недјеља Кривичноправни аспекти сузбијања криминалитета – савремене тенденције. 

 VI 
недјеља 

Кривичноправни аспекти сузбијања криминалитета – границе кривичног 
законодавства. 
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 VII 
недјеља 

Кривичноправни аспекти сузбијања криминалитета – примјена нових 
института, одређивање криминалне зоне кроз примјену инкриминација. 

 VIII 
недјеља Колоквијум 1. 

 IX 
недјеља 

Кривичноправне санкције као репресивни дио 
криминалитета - казнена политика у ужем смислу. 

политике сузбијања 

 X 
недјеља Органи кривичног правосуђа и политика сузбијања криминалитета. 

 XI 
недјеља 

Кривично правосуђе и политика сузбијања криминалитета – процесне 
форме. 

 XII 
недјеља 

Нерепресивни дио политике сузбијања криминалитета. Ванкривичноправна 
средства и стратегије. 

 XIII 
недјеља Основни принципи политике сузбијања малољетничког криминалитета. 

 XIV 
недјеља 

Организоване 
криминалитета. 

форме као савремени изазов политике сузбијања 

  
 

XV 
недјеља 

 
 
Глобализација и међународни значај савремене политике сузбијања 
криминалитета. Перспективе политике сузбијања криминалитета. 
Колоквијум 2. 

  
ПЛАН ТЕОРИЈСКИХ И ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 

 I 
недјеља 

Конституенси политике сузбијања криминалитета. Историјски развој и 
основне карактеристике сузбијања криминалитета у појединим периодима. 

 II 
недјеља Основни принципи политике сузбијања криминалитета. 

 III 
недјеља 

Превенција и репресија као основне оријентације политике сузбијања 
криминалитета. 

 IV 
недјеља Начелна питања кривичноправне политике. 

 V 
недјеља 

Кривичноправни аспекти сузбијања криминалитета – савремене 
тенденције. 

 VI 
недјеља 

Границе кривичног законодавства декриминализација и депенализација на 
примјерима правних аката. 

 VII 
недјеља 

Примјена нових института, одређивање криминалне зоне кроз примјену 
инкриминација - евалуација законских рјешења. 

 VIII 
недјеља Колоквијум 1. 

 IX 
недјеља Казнена политика у ужем смислу – примјена кривичних санкција. 

 X 
недјеља 

Органи кривичног правосуђа и политика сузбијања криминалитета – суд, 
тужилаштво и установе за извршење кривичних санкција. 

 XI 
недјеља Примјери процесних форми у кривичном правосуђу. 
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 XII 
недјеља 

Ванкривичноправни 
криминалитета. 

механизми у области политике сузбијања 

 XIII 
недјеља 

Политика сузбијања малољетничког криминалитета – евалуација 
законских рјешења. 

 XIV 
недјеља 

Правни механизми политике сузбијања организованих форми 
криминалитета. 

 XV 
недјеља Колокијум 2. 

 

Методе извођења наставе и савладавање градива: 
Предавање, модификовано предавање, презентација. 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 
Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни 

испит 
Обавезна Поена 

Активност у току предавања Да 5 Усмени испит Да 50 

Колоквијум 1 Да 20  

Колоквијум 2 Да 20  

Семинарски рад Да 5  

Литература: 
 
Основна: 

1. Зоран Стојановић: Политика сузбијања криминалитета, Правни факултет 
Београд, 2016. 

 
Допунска: 

1. Љиљана Радуловић: Криминална политика, Центар за публикације Правног 
факултета, Београд, 1999. 

2. Željko Horvatić; Leo Cvitanović, Politika suzbijanja kriminaliteta, MUP, 1999. 
3. Claus Roxin: Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, De Gruyter, 1973. 
4. Љиљана Радуловић, Нека питања кривичноправног аспекта политике сузбијања 

криминалитета, у: Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ: 
прилози пројекту - 2008, Правни факултет, Београд, 2009. 

5. Ljubo Bavcon, Preporuke za oblikovanje kriminalne politike; HLJKPP (1996), str. 3-22. 
6. Željko Horvatić, Globalno suprotstavljanje kriminalu na prijelomu milenija; Zbornik PFZ 

Zagreb (2001), str. 249-306. 

Посебна назнака за предмет: 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА 

Ул. Булевар војводе Живојина Мишића 10а 

 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - БЕЗБЈЕДНОСТ 

И КРИМИНАЛИСТИКА 

Наставни предмет: KРИВИЧНОПРАВНО РЕАГОВАЊЕ НА ТЕШКЕ 
ОБЛИКЕ КРИМИНАЛИТЕТА 

Шифра предмета:  
ЕЦТС бодова: 5 
Наставници: Проф.др Миле Шикман 
Статус предмета: Обавезан 
Семестар: Други 
Фонд часова: 

Предавања Вјежбе Укупно 
2 (30) 1 (15) 3 (45) 

Условљеност другим предметима: 
Образовни циљ: Циљ извођења наставе на овом предмету је да студенти продубе знања о 
кривичноправном реаговању на тешке облике криминалитета, укључјући знања из 
криминологије, криминалне политике, кривичног материјалног, кривичног процесног 
права, кривичног извршног права и криминалистике на организовани криминалитет, 
тероризма и тешке облике привредног криминалитета, као и корупцију. Дакле, циљ је 
мултидисциплинарни приступ спречавању и сузбијању тешких облика криминалитета, 
укључујући и поједине елементе трансдисциплинарног приступа, као савременом правцу 
у науци. 

Исходи учења (стечена знања): Исход предмета огледа се у повезивању и примјени 
стечених знања из области криминологије, криминалне политике, кривичног права, 
кривичног процесног права, кривичног извршног права и криминалистике, у сузбијању 
тешких облика криминала, као што су организовани криминал, тероризам, тешки облици 
привредног криминала и корупција. Стечена знања треба да омогућавају самостално 
спровођење научних истраживања из наведених области, израду стручних и научних 
текстова, као и примјену научноистраживачких метода у сузбијању тешких облика 
криминалтитета. 

Садржај/структура предмета: 

I 
недјеља 

Дјеловање механизама кривичноправне превенције и репресије на тешке 
облике криминалитета – криминална политика. 

II 
недјеља 

Савремене тенденције у политици сузбијања тешких облика криминалитета 
– криминална политика. 

III 
недјеља 

Савремени криминални феномени – криминолошки приступ. 

IV 
недјеља 

Нови облици организованог криминалитета и корупције (злоупотреба 
трансформативних технологија). 
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V 
недјеља 

Нови облици тероризма са аспекта типологије кривичних дјела. 

 
VI 

недјеља 
Савремени приступ у контроли тешких облика криминалитета– 
трансдисциплинарни приступ. 

VII 
недјеља 

Међународноправни инструменти сузбијања тешких облика криминалтиета 
(транснационално кривично право). 

VIII 
недјеља 

Специфичности кривичноправног одређења тероризма, 
организованог криминала и корупције. 

IX 
недјеља 

Кривичнопроцесни аспекти супротстављања тешкимоблицима 
криминалитета. 

X 
недјеља 

Радње доказивања и посебне истраже радње у доказивању тешких облика 
криминалитета. 

XI 
недјеља 

Кривичноправни субјекти сузбијања тешких облика криминалитета – 
специјализација државних органа у сузбијању криминалитета. 

XII 
недјеља 

Криминалистички аспекти реаговања на тешке облике криминалитета. 

XIII 
недјеља 

Метода финансијске истраге у сузбијању организованог криминалитета, 
тероризма, криминалитета у привредно-финансијском пословањуи 
корупције. 

XIV 
недјеља 

Рецидивизам у извршењу тешких кривичних дјела – специфичности 
појединих деликата. 

XV 
недјеља Извршавање кривичних санкција за учиниоце тешких облика криминалитета. 

ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ВЈЕЖБИ 
I 

недјеља 
Функција и елементи криминалне политике. 

II 
недјеља 

Превентивни и репресивни приступ у контроли криминалитета. 

III 
недјеља 

Феноменолошка димензија тешких облика криминалитета – практични 
аспекти. 

IV 
недјеља 

Анализа судске и криминалистичке праксе у предметима манипулације 
подацима и blockchain технологијама. 

V 
недјеља 

Практична анализа феномена страних терористичких бораца. 

VI 
недјеља 

Први колоквијум. 

VII 
недјеља 

Анализа појединих одредби Уједињених нација, Европске уније и Савјета 
Европе против тешких облика криминалитета. 
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VIII 
недјеља 

Правна анализа појединих одредби у кривичном законодавству којима су 
инкриминисани тешки облици криминалитета. 

IX 
недјеља 

Правна анализа појединих одредби у кривичном процесном законодавству 
које уређују поступање у кривичном поступку у предметима тешких 
облика криминалитета. 

X 
недјеља 

Анализа кривичних предмета у којима су примијењене посебне истражне 
радње у сузбијању тешких облика криминалитета. 

XI 
недјеља 

Специјализација државних органа против тешких облика криминалитета у 
Републици Српској и БиХ. 

XII 
недјеља 

  Криминалистичк-обавјештајни рад у сузбијању тешких облика  
криминалитета 

XIII 
недјеља 

Системско праћење финансијских токова новца у сузбијању тешких 
облика криминалитета. 

XIV 
недјеља 

Други колоквијум. 

XV 
недјеља 

Практични аспекти издржавања кривичних санкција учиниоцима тешких 
облика криминалитета. 

 

Методе извођења наставе и савладавање градива: 

Облици провјере знања и оцјењивање (максималан број поена је 100): 
Предиспитне 
обавезе 

Обавезна Поен 
а 

Завршни 
испит 

Обавезна Поена 

Активност у 
току 
предавања 

Да 5 Усмени испит Да 50 

Колоквијум 1 Да 20  
Колоквијум 2 Да 20  
Семинарски рад Да 5  
Литература: 

1. Симовић, Миодраг и Шикман, Миле. (2017). Кривичноправно реаговање на тешке 
облике криминалитета. Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци. 

Посебна назнака за предмет: 


