
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 

Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Безбедносни менаџмент 

Наставник: др Зоран Драгишић, редовни професор, др Кристина Радојевић, доцент 

Статус предмета: обавезни / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Основи циљ проучавања предмета је упознавање студената са основним теоријама и принципима 

безбедносног менаџмента. Посебан циљ је оспособљавање студената за израду безбедносних планова, 

креирање безбедносних процедура, организовање, координацију и контролу система безбедности. Посебни 

циљеви овог студијског програма огледају се у оспособљавању студената за управљање различитим 

системима безбедности, у приватном и у јавном безбедносном сектору. 

Исход предмета 

Основни исход овог предмета је способност студената да планирају, организују, координирају, воде и 

контролишу системе безбедности. Посебан исход овог предмета огледа се у развијању лидерских  вештина 

студената неопходних за управљање системима и пословима безбедности у јавном и приватном безбедносном 

сектору. Посебан исход овог предмета су знања студената везана за место безбедносног менаџмента у систему 

наука безбедности и да знања, способности и вештине стечене изучавањем других предмета успешно примене 

у практичном управљању системима и пословима безбедности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Место безбедносног менаџмента у систему наука безбедности; задаци безбедносног менаџмента у 

организацији; историјски развој безбедносног менаџмента; теоријске основе безбедносног менаџмента; 

планирање у безбедносном менаџменту; организовање као фаза менаџмент процеса у безбедносном 

менаџменту; координација у системима безбедности; вођење у безбедносном менаџменту; контрола система 

безбедности. 

Практична настава 

Израда безбедносне процене; анализа ризика; израда оперативних планова безбедности; креирање 

безбедносних процедура; координирање безбедносних послова 
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Број часова  активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, анализа стратегијских и законских текстова и дискусије, групне студентске презентације са 

дискусијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања - писмени испит - 

практична настава 10 усмени испит 60 

Колоквијум 30   

 




