
 

Студијски програм: Докторске академске студије – Студије наука безбедности  

Назив предмета: МЕДИЈИ, КРИМИНАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ 

Наставник: др Александра Илић, доцент, др Божидар Бановић,  редовни професор, др Младен Милошевић, 
ванредни професор 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је разумевање улоге медија у социјалној конструкцији стварности и утицаја медијске слике криминалитета на 
перцепцију од стране најшире јавности као и упознавање са проблематиком повезаности медијског извештавања и 
безбедности уопште а нарочито у сегменту криминалитета. Разумевање улоге медија у социјалној конструкцији 
криминалитета подразумева бављење процесом производње вести како би се схватио механизам медијског извештавања. 
Упознавање са феноменом моралне панике и њеном улогом у процесу социјалне конструкције стварности пре свега у 
контексту остваривања различитих интереса појединаца и/или група. Посебно разумевање значаја дискурса и концепта 
друштва ризика у процесу настанка и деловања моралне панике. Упознавање са медијском сликом правосудних органа и  
њиховом улогом у настанку и одржавању моралне панике. Разумевање механизама настанка моралне панике у вези са 
насилничким криминалитетом са посебним акцентом на дела: насиље у породици, силовање и друга сексуална дела, дела 
педофилије и малолетничку делинквенцију у ширем смислу. С обзиром на повезаност медија и одређених облика 
криминалитета, циљ је и анализа и разумевање односа медија и тероризма као и медијске слике организованог криминала. 
Упознавање са карактеристикама медијске слике правосуђа посебно кривичних судова уз детаљније разматрање питања 
медијског извештавања о актуелним кривичним поступцима. Анализа медијске повреде претпоставке невиности и односа 
претпоставке невиности и слободе изражавања, посебно у светлу праксе Европског суда за људска права. Разумевање 
превентивне улоге медија кад су у питању криминалитет и друге безбедносне претње.  

Исход предмета:  

Студенти ће бити у стању да анализирају и схвате улогу медија у социјалној конструкцији стварности уопште а 
нарочито у области криминалитета и безбедности. Разумеће улогу медија у социјалној конструкцији различитих 
облика криминалитета кроз анализу механизама које медији користе у ту сврху. Студенти ће стећи способност 
препознавања претеривања и/или погрешних представа у медијском извештавању као и преплитања различитих 
интереса у том извештавању (политичких, економских...) који обликују јавну слику криминалитета као безбедносних 
појава. Развиће критичко мишљење у вези са медијским извештавањем што је значајно у процесу демистификације 
безбедносних проблема посебно криминалитета како би се адекватно и потпуно разумели ти феномени као и улога 
различитих друштвених чинилаца. Посебно ће бити оспособљени да препознају и анализирају моралну панику у вези 
са различитим облицима криминалитета и другим безбедносним појавама. Студенти ће стећи способност критичког 
разматрања медијског извештавања о различитим кривичним случајевима, почев од првих информација о неком 
таквом догађају па све до правноснажног окончања поступка. Сва та сазнања ће студентима бити од користи у 
разумевању механизама супростављања тим негативним појавама као и у контексту стварања и подизања безбедносне 
културе. Све поменуте аспекте односа медија, криминалитета и безбедности студенти ће бити у стању да анализирају 
на примеру Републике Србије.     

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

 

1. Медији и социјална конструкција: извори сазнања о различитим безбедносним појавама посебно криминалитету, улога 
медија у социјалној конструкцији криминалитета;  

2. Перцепција криминалитета и безбедности: утицај медијске конструкције на разумевање криминалитета, вести као облик 
медијске конструкције криминалитета  

3. Медији и морална паника: улога медија у настанку моралне панике у вези са различитим облицима криминалитета,  социјална 
функција моралне панике, морална паника и органи формалне социјалне контроле (полиција и правосудни органи) 

4. Дискурс и друштво ризика: улога дискурса у настанку моралне панике, друштво ризика и морална паника, улога медија у 
процесу појачавања девијације и криминалитета; 

5. Медијска слика појединих облика криминалитета и других безбедносних појава: медији и насилнички криминалитет;  
медији и тероризам, медији и организовани криминалитет, медији и миграције 

6. Медији и правосуђе: медијска слика правосуђа, утицај медијског извештавања на рад правосуђа нарочито судова,  повреда 
претпоставке невиности од стране медија,  медијска суђења 

7. Превентивна улога медија и безбедност: улога медија у превенцији различитих облика криминалитета, утицај медија на 
стварање и подизање безбедносне културе 

 

Практична настава 
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1. Анализа медијског извештавања о криминалитету и утицаја извештавања на перцепцију јавности о криминалитету и 
безбедности у Републици Србији 

2. Анализа последица медијских суђења на исход кривичних поступака и повезана питања безбедности у Републици 
Србији и упоредно праћење праксе Европског суда за људска права 

3. Дебата на тему улоге медија у превенцији криминалитета и других безбедносних претњи 

Литература:  

Обавезна: 

1. Илић, А. (2018). Медији, криминалитет и судови:Београд, Факултет безбедности и ЈП Службени гласник 

2. Surette,  R. (2007).  Media, Crime and Criminal Justice – Images Realities and Policies, 3rd  edition; Thomson Wodsworth, 

3. Томпсон, К. (2003). Морална паника (Moral Panics, 1998., преводилац Вранић И.): Београд. CLIO. 

4. Бек, У. (2011). Светско ризично друштво: у потрази за изгубљеном сигурношћу 
(Weltrisikogesellschaft: Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 2007, преводилац: Љиљана Глишовић), Нови Сад; 

5. Фуко, M. (2007). Поредак дискурса (Lʹordre du discours, Paris, 1970, преводилац: Дејан Аничић), 
Београд; 

6. Boyle, K. (2005). Media and Violence:Gendering the Debates, London;  

7. Свенсен Лаш Фр. Х. (2007). Филозофија страха, (Frykt, Осло, преводилац Рајић Љ.), Београд, 2008 

8. Илић, А. (2018). Media Reporting on Refugees and Related Public Opinion in Serbia, in Kury H. and Redo S. (eds.), 
Refugees and Migrants in Law and Policy – Challenges and Opportunities for Global Civic Education, Springer, pp. 
137-161  

9. Илић, А. (2015). Значај дискурса у разумевању моралне панике, Српска политичка мисао, Vol. 48/2, стр. 115-
130;  

Допунска: 

1. Илић, А. (2018). The Role of Media in Violence Prevention, in Stanarević S., Mandić G. and Katić Lj. (eds.), The 
Proceedings of Human Security and New Technologies, 4th International Academic Conference on Human Security, 
Факултет безбедности, pp. 175-182.  

2. Илић, А. и Бановић, Б. (2019). Медији и организовани криминалитет у Костић, Ј. и Стевановић А. (ур.), 
Финансијски криминалитет и корупција, Београд. Институт за упоредно право и Институт за криминолошка 
и социолошка истраживања, стр. 157-167. 

3. Cohen, S. (1972): Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers, Oxford; 

4. Прајс, С. (2011). Изучавање медија (Media Studies, Pearson Education, 1998, преводилац: Коловић В.): Београд. 
CLIO.  

5. Kešetović, Ž., Simeunović-Patić, B., Meško, G. (2009). On media, crime and policing in Serbia - Recent 
Developments. In G. Meško, T. Cockcroft, A. Crawford and A. Lamaitre (Eds.), Crime, Media and Fear of Crime, 
Ljubljana: Tipografija, pp. 119-143. 

6. Jewkes, Y. (2004). Media and Crime: London. SAGE. 

7. Goode, E. and Ben-Yehuda, N. (2009). Moral Panics: The Social Construction of Deviance, UK; 

8. Marsh, I. and Melville, G. (2009). Crime, Justice and The Media, London; 

9. O’Malley, P. (2011). Crime and risk, SAGE; 

10. Ћирић, Ј. (2012). Егземпларно кажњавање, CRIMEN, бр. 1; 

Број часова  активне наставе: 
6/18 

Предавања: 6 Студијски истраживачки рад: 18 

Методе извођења наставе: Настава ће бити реализована кроз предавања, панел дискусије, расправе, консултације, 
есеје и семинарски рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Знање ће се проверавати кроз перманентно праћење рада студената и вредновање њиховог доприноса у дискусијама, 
кроз оцену есеја и семинарског рада и кроз оцену на усменом испиту. 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит  

Семинари 80   

Укупно: 100   

100 

 


