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Назив студијскпг прпграма: ппппллииууиишшккее  ннааууккее  --  ссммјјеерр  ннааццииппннааллннаа  ббееззббјјееддннппссуу  

Врста студијскпг прпграма: шетвпрпгпдищое академске 

Академски назив: диплпмирани пплитикплпг - смјер наципнална безбједнпст  

 

Услпви за упис на студијски прпграм 

На студијски прпграм пплитишке науке - смјер наципнална безбједнпст,  мпже се уписати лице кпје је 

заврщилп средоу щкплу у шетвпрпгпдищоем трајаоу и кпје је пплпжилп пријемни испит. Ппщти 

услпви уписа прпписани су Статутпм (шланпви 26-31) и Правилникпм п пријемнпм испиту. 

 

Трајаое и пбим студија 

Трајаое: псам семестара. Пбим пптерећеоа: 240 ЕСTS бпдпва. 

 

Нашин извпђеоа студија 

Студије се извпде у щкплскпј гпдини кпја, пп правилу, ппшиое 1. пктпбра и траје 12 календарских 

мјесеци. Шкплска гпдина, пп правилу има 42 радне недеље, пд шега 30 наставних недеља и 12 

недеља за кпнсултације, припрему испита и испите. Шкплску гпдину шине два семестра, пд кпјих 

сваки траје пп 15 наставних недеља и пп 6 недеља за кпнсултације, припрему испита и испите и псам 

недеља за израду диплпмскпг рада. Студије се извпде према Планпвима извпђеоа наставе кпје 

дпнпси директпр виспке щкпле. Сваки предмет из студијскпг прпграма исказује се брпјем ЕСTS 

бпдпва, а пбим студија изражава се збирпм ЕСTS бпдпва. Збир пд 240 ECTS бпдпва пдгпвара укупнпм 

ангажпваоу студента у пбиму шетрдесетпшаспвне радне недеље тпкпм щкплске гпдине. Вриједнпст 

ЕСTS бпда пдгпвара, у прпсеку, 30-тп шаспвнпм раднпм ангажпваоу студента. 

 

Циљеви студијскпг прпграма  

Циљ студијскпг прпграма пснпвних академских студија је щкплпваое диплпмираних пплитикплпга- 

струшоака щирпкпг спектра интердисциплинарних знаоа и сппспбнпсти из пбласти безбједпсти. Тп, 

ппред псталпг, укљушује и развпј креативних управљашкихх сппспбнпсти за анализу безбједнпсних 

прпблема, сппспбнпст критишкпг и аналитишкпг мищљеоа, развијаое пспбина кпје су пптребне за 

тимски рад, кппперативнпсти, кпмуникативнпсти и пвладаваое специфишним практишним 

вјещтинама неппхпдних за пптималан прпфесипналан рад. Пснпвни циљ кпји се жели ппстићи 

изушаваоем предметâ на студијскпм прпграму ппппллииууиишшккее  ннааууккее--ссммјјеерр  ннааццииппннааллннаа  ббееззббјјееддннппссуу  јесте 

да студенти усвпје наушна и практишна знаоа п друщтвеним и другим пблицима и извприма 

угрпжаваоа безбједнпсти цивилнпг друщтва, да уппзнају прганизацију и функципнисаое система 

безбједнпсти. Студенти се псппспбљавају за успјещнп изврщаваое рукпвпдећих задатака у пквирима 

безбједнпсне струке у привредним и непривредним прганизацијама, институцијама система и у 
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друщтвенпм (државнпм) и у приватнпм сектпру. Циљ студијскпг прпграма пснпвних академских 

студија је да диплпмирани пплитикплпг наципналне безбеднпсти ппстигне пдгпварајући нивп 

струшних кпмпетенција и академских сазнаоа и вјещтина неппхпдних за рад на ппслпвима пдбране, 

безбједнпсти и управљаоа људским и спцијалним ресурсима у цивилнпм сектпру, у свпјству 

рукпвпдилаца или референата у централним, регипналним и лпкалним прганима управе. Сврха 

студијскпг прпграма је пбразпваое студената за прпфесију меначера безбједнпсти за рад на 

ппслпвима безбједнпсти, пдбране, цивилне защтите и защтите живптне средине и управљаоа 

људским и спцијалним ресурсима у цивилнпм и пп пптреби впјнпм сектпру. Сврха студијскпг 

прпграма је пптпунп у складу и са пснпвним циљевима и задацима Виспке щкпле. 

 

Исхпди прпцеса ушеоа 

Студијски прпграм ппппллииууиишшккее  ннааууккее  --  ссммјјеерр  ннааццииппннааллннаа  ббееззббјјееддннппссуу је такп кпнципиран да пмпгућује 

стицаое струшних кпмпетенција, знаоа и вјещтина кпје су друщтвенп пправдане и кприсне и кпје су у 

складу са пптребама развпја државе и грађанскпг друщтва. 

Студент кпји савлада студијски прпграм ппппллииууиишшккее  ннааууккее  --  ссммјјеерр  ннааццииппннааллннаа  ббееззббјјееддннппссуу стише 

щирпк спектар ппщтих и специфишних кпмпетенција: 

Ппщте кпмпетенције:  

1. Примјена знаоа из пбласти кпје имају тепријскп-стратещки знашај за развпј грађанскпг 

друщтва и развпј људских ресурса.  

2. Анализа и разумјеваое ппсебних пбласти  важних за практишнп управљаое, за 

имплементацију меначмента људских ресурса, кап и пбласти кпје неппсреднп 

разматрају питаоа безбједнпсти, пдбране и защтите.  

3. Примјена пснпвних знаоа из права, психплпгије, етике, пплитишкпг система, 

инфпрматике, анализе друщтвених и државних сукпба, спциплпгије, међунарпднпг 

јавнпг права екпнпмије и др, неппхпдних су за изушаваое цивилнпг и других кпнцепата 

безбједнпсти и улпге људских ресурса у развпју грађанскпг друщтва и развпја државних 

институција.  

4. Усвајаое щирпкпг спектра интердисциплинарних знаоа и сппспбнпсти из пбласти 

управљаоа у ванредним ситуацијама и управљаоа ризицима. 

5.  Разумјеваое наципналне пдбране, ппсебнп цивилне пдбране, схватаое пдбране у духу 

савремене пдбрамбене културе, пптреба заједнишке еврппске пдбране и вриједнпсти 

еврппскпг цивилнпг друщтва.  

6. Струшна знаоа п аспектима цивилне пдбране уз афирмацију мира, тплеранције и 

мултикултурних вриједнпсти 
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Специфишне кпмпетенције: 

1. Знања о особености управљања безбједношћу у областима привреде, војске, 

полиције и другим гранама државне управе 

2. Знања о дјелатности рада сектора приватне безбједности и сарадње са другим 

државним органима, ангажовање адекватног физичког и техничког обезбjеђења 

у циљу заштите лица и објеката 

3. Знања о култури и умјетности и Развијање смисла за културу понашања. 

4. Знања о најновијом методологијом и технологијом пројектовања Система 

обезбјеђења и заштите лица и имовине 

5. Знања о друштвеној суштини, врстама, фазама, функцијама, регулисању,  

рјешавању сукоба у националним и међународним односима 

6. Знања о основним принципима заштите информација и обезбјеђивања њихове 

сигурности, као и разумјевање основних принципа функционисања сигурносних 

система. 

7. Знања о улози међународних организација у међународном систему 

безбједности и њихове међусобне повезаности. 

8. Способност управљања пословима безбједности у односу на проблемe са којим 

се суреће околина и окружење гдје егзистира организација. 

9. Способност критичке анализе доступне литературе и креирање нових концепата 

безбједносне културе. 

10. Вјештину евалуације етичких ситуација примјеном корака који се користе током 

етичког одлучивања. 

11. Способност критичке анализе постојећих концепата теорије конфликата 

12. Способност критичког мишљења затечених мјера безбједности у контексту 

свјетских норми. 

13. Способност за самостално пројектовање Система обезбјеђења и заштите лица и 

имовине и имплементацију у пракси. 

 

 

Упоредивост са сличним студијским програмима у региону и Европи 

Студијски прпграм  ппппллииууиишшккее  ннааууккее  --  ссммјјеерр  ннааццииппннааллннаа  ббееззббјјееддннппссуу  јјее  ууппппррееддиивв  ссаа  ссллиишшнниимм  

ссууууддиијјссккиимм  ппррппггррааммииммаа  уу  ррееггииппннуу  ии  ЕЕввррппппии..  ТТааккпп,,  ФФааккууллууееуу  ззаа  ссууууддиијјее  ббееззббееддннппссууии  ппррии  ЕЕддууккппннсс  

ууннииввееррззииууееуууу  ((hhttttppss::////eedduuccoonnss..eedduu..rrss//ffaakkuulltteettii//ssttuuddiijjee--bbeezzbbeeddnnoossttii//))  ссее  уу  ззннаашшаајјннппмм  ппррппццееннуууу  ппррееддммееууаа  

ии  ииссххппддаа  ссууууддииррааооаа  ппппддууддаарраа  ссаа  ннаащщиимм  ссууууддиијјссккиимм  ппррппггррааммппмм..  ДДааљљее,,  ВВееллееуушшииллиищщууее  ВВееллииккаа  ГГппррииццаа  

ссаа  ссввппјјиимм  ссппеецциијјааллииссууиишшккиимм  ссууууддиијјеемм  ккррииззннии  ммееннааччммееннуу  ((hhttttppss::////wwwwww..vvvvgg..hhrr//oo--

ssttuuddiijjiimmaa//ssppeecciijjaalliissttiicckkii--ssttuuddiijj//kkrriizznnii--mmeennaaddzzmmeenntt//))  ууааккппђђее  уу  ввееллииккппмм  ппррппццееннуууу  ииссххппддаа  уушшееооаа  ии  

ккууррииккууллууммуу  ппррееддммееууаа  јјее  уу  ссккллааддуу  ссаа  ннаащщиимм  ппррппггррааммппмм..  ККппннаашшннпп,,  ФФааккууллууееуу  ттаа  ппппссллппввннии  ммееннааччммееннуу  

ББаарр  ссаа  ссввппјјиимм  ссууууддиијјссккиимм  ппррппггррааммппмм  ммееннааччммееннуу  уу  ппппссллппввннпп--ццииввииллннппјј  ббееззббјјееддннппссууии    

https://educons.edu.rs/fakulteti/studije-bezbednosti/
https://www.vvg.hr/o-studijima/specijalisticki-studij/krizni-menadzment/
https://www.vvg.hr/o-studijima/specijalisticki-studij/krizni-menadzment/
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((hhttttpp::////wwwwww..ffppmm..mmee//mmeeddiiaa//OOssnnoovvnnee%%2200ssttuuddiijjee..ppddff  ))  ппррееддссууааввљљаа  јјппщщ  јјееддаанн  ссууууддиијјссккии  ппппррггаамм  ккппјјии  јјее    

ввееппммаа  ккппрреессппппддееннаауу  ии  пппп  ккууррииккууллууммуу  ппррееддммееууаа  ии    пппп  ииссххппддииммаа  уушшееооаа  ссаа  ннаащщиимм  ссууууддиијјссккиимм  

ппррппггррааммппмм  .. 

 

Листа пбавезних и избпрних предмета  

Листа пбавезних и избпрних предмета дата је у курикулуму студијскпг прпграма. Курикулум садржи 

листу и структуру пбавезних и избпрних предмета и оихпв ппис. Ппис предмета садржи назив, тип 

предмета, семестар студија, брпј ЕСTS бпдпва, предуслпве за упис предмета, циљ и садржај 

предмета, исхпд прпцеса ушеоа, литературу за припрему испита, нашин прпвjере знаоа и нашин 

пплагаоа испита. 

Бпдпвна вриједнпст предмета 

Бпдпвна вриједнпст предмета је у складу са Еврппским системпм пренпса бпдпва и дата је у ппису 

предмета. У пквиру предмета бпдпви се расппдељују у пднпсу на укупнп ангажпваое студента кпје 

пбухвата предаваоа и друге пблике наставе, сампсталан  рад на  припреми предиспитних и испитних 

активнпсти. Бпдпви представљају укупнп улпженп вријеме кпје је студент улпжип за савладаваое 

предвиђенпг градива на кпнкретнпм предмету и дпдјељују му се накпн пплпженпг заврщнпг испита. 

Бпдпвна вриједнпст заврщнпг рада  

На пвим студијама предвиђена је израда заврщнпг диплпмскпг рада. Вриједнпст пдбраоенпг 

заврщнпг диплпмскпг рада је 20 ЕСTS бпдпва. Пријава и пдбрана заврщнпг рада регулисана је 

Правилникпм п заврщнпм раду . 

Предуслпви за упис предмета 

Предуслпви за упис предмета, укпликп их има,  дати су у пписима предмета у Планпвима извпђеоа 

наставе. 

Метпде и пблици извпђеоа наставе  

Настава се прганизује и извпди једнпсеместралнп: предаваоима, вјежбама, кпнсултацијама, 

семинарима, студијским истраживашким радпм и струшнпм пракспм.  

Нашини прпвјере знаоа и пцјеоиваое 

За све активнпсти студент дпбија ппене кпји су саставни дип заврщне пцјене на испиту. У тпку 

предиспитних пбавеза студент мпже псвпјити пд 30 дп 50 ппена, пд укупнп 100 ппена. Псвпјени 

ппени тпкпм семестра збрајају се са ппенима заврщнпг дијела испита на крају семестра. Заврщни дип 

испита се у структури ппена вреднује са минималнп 50 ппена. 
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Успјех студента изражава се пцјенама и тп: 

▫ пцјена 10 (изванредан) за пстварених 91-100 ппена, (А), 

▫ пцјена 9 (врлп дпбар) за пстварених 81-90 ппена, (Б), 

▫ пцјена 8 ( дпбар) за пстварених 71-80 ппена, (Ц), 

▫ пцјена 7 (задпвпљавајући) за пстварених 61-70 ппена, (Д), 

▫ пцјена 6 (дпвпљан) за пстварених 51-60 ппена, (Е), 

▫ пцјена 5 (није задпвпљип) за пстварених 50 и маое ппена (ФX). 

На Виспкпј щкпли се впди трајна евиденција п пплпженим испитима. У евиденцију и индекс студента 

унпсе се прелазне пцјене, a пцјена 5 (пет)  унпси се самп у евиденцију. 

Наставници и сарадници 

За извпђеое наставе на студијскпм прпграму ангажује се пптребан брпј наставника и сарадника са 

пдгпварајућим наушним и струшним квалификацијама. На ппшетку щкплске гпдине, Сенат щкпле 

усваја Пдлуку п пдгпвпрним наставницима и сарадницима на предметима студијскпг прпграма. 

Бипграфије и кпмпетенције наставника и сарадника виспке щкпле дпступне су јавнпсти прекп 

електрпнске презентације щкпле. 

Литература 

Усвајаоем Планпва извпђеоа наставе на ппшетку щкплске гпдине Сенат виспке щкпле усваја 

пбавезну и дппунску литературу за сваки предмет. Литература је усклађена са пбимпм предмета 

исказанпг ЕСTS бпдпвима. Студентима је пбезбjеђен приступ библиптеци. 

 

Услпви за прелазак са других студијских прпграма 

Студент другпг факултета мпже да пређе на виспку щкплу и да се упище на студијски прпграм, на 

пснпву еквиваленције плана и прпграма пбразпваоа, а на пснпву сппразума п пренпсу ЕСTS бпдпва и 

нпстрификације дпкумената садржанпг у Правилнику п признаваоу страних виспкпщкплских 

исправа.  Прелаз се пбавља самп прије ппшетка щкплске гпдине. Прелаз са других студијских 

прпграма кпји се реализују на виспкпј щкпли прпписан је истим правилникпм. 

 

Структура студијскпг прпграма 

Настава на академским студијама пплитишке науке-смјер наципнална безбједнпст,  прганизује се и 

извпди у трајаоу псам семестара, пд 1-6 семестра сви са пп 30 бпдпва, седми семестар нпси 24 и 8 

семестар 36 бпдпва. Пд укупнпг брпја бпдпва, 184 бпдпва припада пбавезним предметима,  

избпрним предметима 36 бпдпва, а  заврщнпм  раду 20 ЕСTS  бпдпва. На 22 пбавезна предмета 

(Спциплпгија Принципи екпнпмије Енглески језик 1, Кривишнп правп Безбједнпсни меначмент, 



 

8 

 

Енглески језик 2, Меначмент услуга, Перспнални меначмент, Међунарпднп правп, Криминалистика, 

Приватна безбједнпст, Ппслпвна етика, Теприје кпнфликата, Психплпгија, Защтита и сигурнпст 

инфпрмација, Пднпси са јавнпщћу, Савремени системи безбједнпсти, Екплпщка безбједнпст, 

Пбезбјеђеое правних лица у услужним дјелатнпстима, Управљаое пбразпваоем у друщтвеним 

дјелатнпстима, Кпмуникације у друщтвеним дјелатнпстима) стише се 73%, на 7 избпрних  18% а на 

заврщнпм раду 9% ЕСTS бпдпва пд укупнпг брпја ЕСTS бпдпва.  У структури предмета су академскп-

ппщтепбразпвни, тепријскп-метпдплпщки, наушнп-струшни и струшнп-апликативни предмети. У 

структури курикулума су следећи  избпрни  предмети: Избпрни предмет 1- Финансијска математика и 

Оемашки језик 1; Избпрни предмет 2- Ппслпвна статистика и Оемашки језик 2; Избпрни предмет 3-

Ппслпвна инфпрматика и Маркетинг; Избпрни предмет 4 - Ппслпвне кпмуникације и Екпнпмика и 

прганизација предузећа; Избпрни предмет 5 - Управљаое и кпнтрпла трпщкпва и Електрпнскп 

ппслпваое; Избпрни предмет 6 - Диплпматски прптпкпл и Wеб дизајн; Избпрни предмет 7 - Системи 

пбезбјеђеоа и защтите лица и импвине и Превенција и прпгнпстика криминала. 

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

 
Ред. 

бр. 

 
Назив предмета 

Семестри и облици наставе  
Бр. 

бод. 
I II III IV V VI VII VIII 

П В П В П В П В П V P V P V P V 

1. Социологија 3 2               8 

2. Принципи економије 3 2               8 

3. Енглески језик 1 3 3               8 

4. Изборни предмет 1 
 Финансијска математика 

 Њемачки језик 1 

2 2               6 

  

 Број бодова – први семестар 

 

30 

5. Кривично право   3 2             8 

6. Безбједносни менаџмент   3 2             8 

7. Енглески језик 2   3 3             8 

8. Изборни предмет 2 

 Пословна статистика 
 Њемачки језик 2 

  2 2             6 

  
 Број бодова – други семестар 

 
30 

9. Менаџмент услуга     3 2           8 

10. Персонални менаџмент     3 2           8 

11. Међународно право     3 3           8 

12. Изборни предмет 3 

 Пословна информатика 
 Маркетинг 

    2 2           6 

  
Број бодова – трећи семестар  

 
30 

13. Криминалистика       3 2         8 

14. Приватна безбједност       3 2         8 

15. Пословна етика       3 3         8 

16. Изборни предмет 4 
 Пословне комуникације 

 Економика и организација 
предузећа 

      2 2         6 

  

 
Број бодова – четврти семестар 

 

 
30 

17. Теорије конфликата         3 3       8 

18. Психологија         3 2       8 

19. Заштита и сигурност информација         3 2       8 

20. Изборни предмет 5 
 Управљање и контрола трошкова 

 Електронско пословање 

        2 2       6 

  
Број бодова – пети семестар 

 
30 

21. Односи са јавношћу           3 3     8 

22. Савремени системи безбједности           3 2     8 

23. Еколошка безбједност            3 2     8 

24. Изборни предмет 6 
 Дипломатски протокол 

 Wеб дизајн  

          2 2     6 

  

Број бодова – шести семестар 

 

30 

25. Обезбјеђење правних лица у услужним                  
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дјелатностима 4 4 8 

26. Управљање образовањем у друштвеним 

дјелатностима 

             

4 

 

4 
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27. Комуникације у друштвеним 

дјелатностима 

             

4 

 

4 
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Број бодова – седми семестар 

 
24 

28. Квантитативне и квалитативне методе 

анализе података 

               

4 

 

4 
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29. Изборни предмет 7 

 Системи обезбјеђења и заштите 
лица и имовине 

 Превенција и прогностика 
криминала 

              4 4 8 

  
 

 
Број бодова – осми семестар 

 
 

 
16 

30. Завршни рад  20 

  
СВЕГА 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
24 

 
16 

 
240 

 

Листа изборних предмета 

 

Ред. 

бр. 
Назив предмета Изборна група ЕЦТС 

1. Финансијска математика један 6 

2. Оемашки језик 1 један 6 

3. Ппслпвна статистика Два 6 

4. Оемашки језик 2 Два 6 

5. Ппслпвна инфпрматика Три 6 

6. Маркетинг; Три 6 

7. Ппслпвне кпмуникације Четири 6 

8. Екпнпмика и прганизација предузећа Четири 6 

9 Управљаое и кпнтрпла трпщкпва Пет 6 

10 Електрпнскп ппслпваое Пет 6 

11 Диплпматски прптпкпл Шест 6 

`12 Wеб дизајн Шест 6 

13 
Системи пбезбјеђеоа и защтите лица и 
импвине 

Седам 8 

14 Превенција и прпгнпстика криминала. Седам  8 

 


