
АЖУРИРАН  РАСПОРЕД 

I година, I семестар  

1. Политичко насиље, проф. др Драган Симеуновић 

2. Превенција завера и државних удара, проф. др Драган Симеуновић 

3. Безбедност, обавезан предмет, проф. др Радомир Милашиновић 

4. Безбедност и глобализација, обавезан предмет (120 ЕСПБ), проф. др Драган 

Симеуновић и проф. др Радомир Милашиновић 

 

 

I година, II семестар  

1. Тероризам – обавезан предмет,  проф. др Драган Симеуновић 

2. Организовани криминал - обавезан предмет, проф. др Ђорђе Игњатовић  

3. Корупција, проф. др Горан Илић 

4. Кривично-правни аспекти борбе против тероризма, проф. др Зоран Стојановић 

 

 

* На мастеру 60 ЕСПБ студенти имају укупно 5 предмета од којих су обавезни 

Тероризам, Орг. кримнинал и Безбедност. Од осталих изборних предмета 

студент бира још два предмета за полагање (по сопственом избору), без обзира 

у ком семестру их слуша. 

** На мастеру 120 ЕСПБ студенти на И години имају укупно 6 предмета од 

којих су обавезни Тероризам, Орг. кримнинал, Безбедност и Безбедност и 

глобализација. Од осталих изборних предмета студент бира још два предмета 

за полагање (по сопственом избору), без обзира у ком семестру их слуша. 

 

 

II година, I семестар 



1. Екстремизам и религија, проф. др Дарко Танасковић 

2. Еколошки аспекти безбедности, проф. др Дарко Надић, доц. др Вера Арежина 

3. Обавештајна и контраобавештајна делатност, проф. др Радомир 

Милашиновић 

 

 

II година, II семестар 

 

1.  Борба против тероризма – обавезан предмет, проф. др Радомир Милашиновић, проф. 

др Драган Симеуновић  

2. Медији и насиље – обавезан предмет,  проф. др Желимир Кешетовић  

3. Управљање кризама и превенцијом хитних случајева – обавезан предмет, проф. др 

Зоран Кековић 

4. Геополитика, проф. др Драгана Митровић, проф. др Зоран Килибарда 

 

 

* На другој години мастера 120 ЕСПБ студенти имају 3 обавезна предмета: 

Борба против тероризма, Медији и насиље, Управљање кризама и 

превенцијом хитних случајева. Од осталих изборних предмета студент бира 

још два предмета за полагање (по сопственом избору), без обзира у ком 

семестру их слуша. 

** Пре одбране мастер рада  сви студенти морају имати праксу. 

Студенти мастера 120 ЕСПБ имају додатно: 

- Истраживачки пројекат 1 

- Истраживачки пројекат 2 

 

 


