
ОДАБИР ПРЕДМЕТА 

(Односи се само на генерацију 2016/2017. школске године) 

 

МАСТЕР 60 ЕСПБ 

Напомена: Обавезни предмети (који  морају да се положе) су Тероризам, Организовани 
криминал и Безбедност.  

Изборни предмети се бирају по силабусима које можете наћи на сајту и које треба 
пажљиво погледати http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Terorizam60.pdf 

 Без обзира у ком семестру се слушају изборни предмети (без обзира на распоред), увек се 
полажу према правилима силабуса. То би у пракси значило да бирате један од понуђених 
предмета у следећим групама: 

Изборни предмет 1: 

а) Политичко насиље 

б) Корупција 

За полагање бирате један предмет од ова два. 

  

Изборни предмет 2: 

а) Превенција завера и државних удара 

б) Технологија и безбедност 

За полагање бирате један предмет од ова два.  

 

 

МАСТЕР 120 ЕСПБ 

Изборни предмети се бирају по силабусима које можете наћи на сајту и које треба 
пажљиво погледати  http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Terorizam120.pdf 

 

http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Terorizam60.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Terorizam120.pdf


Без обзира у ком семестру се слушају изборни предмети (без обзира на распоред), увек се 
полажу према правилима силабуса. То би у пракси значило да бирате један од понуђених 
предмета у следећим групама: 

Прва година студија (1. и 2. семестар) 

Напомена: Обавезни предмети (који  морају да се положе) су Тероризам, Организовани 
криминал, Безбедност, Безбедност и глобализација, Медији и насиље1.    

 

Изборни предмет 1: 

а) Политичко насиље 

б) Корупција 

За полагање бирате један предмет од ова два. 

  

Изборни предмет 2: 

а) Превенција завера и државних удара 

б) Технологија и безбедност 

За полагање бирате један предмет од ова два.  

 

Друга година студија (трећи и четврти семестар) 

Напомена: Обавезни предмети (који  морају да се положе) су Борба против тероризма, 
Управљање кризама и превенцијом хитних случајева.  

Изборни предмет 3: 

а) Еколошки аспекти безбедности 

б) Екстремизам и религија 

За полагање бирате један предмет од ова два. 

Изборни предмет 4: 

                                                           
1 Овај предмет смо пребацили за 4. семестар, тј. за II годину студија. Дакле, нећете га слушати  на I години. 



а) Геополитика 

б) Обавештајна и контраобавештајна делатност 

За полагање бирате један предмет од ова два.  


