
Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Тероризам и организовани криминал 

Наставници: др Александра Илић, доцент; Предраг Марић, наставник ван радног односа; мс Јована 

Бановић, сарадник у настави 

Статус предмета: изборни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Основни циљ предмета је упознавање студената са феноменима тероризма и организованог криминала 

као посебних облика  криминалитета који имају и безбедносну димензију. У том смислу студенти би 

требало да разумеју специфичности и једног и другог облика криминалитета понаособ али и њихове 

заједничке карактеристике како би могли да се оспособе да препознају њихову повезаност и модалитете 

заједничког испољавања. Објашњење тероризма и организованог криминала као облика криминалитета 

требало би да омогући разумевање њихове феноменолошке (појавни облици, структура и динамика 

појаве) и етиолошке димензије (узроци) али и начина реаговања на њих.  Студенти ће кроз упознавање 

са механизмима реакције како органа формалне социјалне контроле тако и различитих неформалних 

облика попут улоге медија у том контексту, бити у стању да разумеју и анализирају тероризам и 

организовани криминал и у ширем друштвеном контексту. 

Исход предмета   

На крају студијског курса студенти ће усвојити одговарајућа знања и изградити ставове по питању 

тероризма и организованог криминала као облика криминалитета. Студенти ће моћи да препознају и 

објасне како самосталне облике њиховог испољавања тако и случајеве међусобне повезаности оба 

феномена. Стечена знања о свим аспектима тероризма и организованог криминала студенти ће моћи да 

примене у циљу предвиђања кретања ових облика криминалитета али и израде планова 

супротстављања овим облицима криминалитета како би се омогућила благовремена реакција друштва 

у превентивном и оперативном смислу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај овог курса обухвата проучавање тероризма и организованог криминала кроз различите 

кривичне аспекте: криминолошки, кривичноправни – материјални и процесни, криминалистички и 

пенолошки. Поред поменутих аспеката, тероризам и организовани криминал се проучавају и са 

безбедносног становишта с обзиром на то да представљају савремене безбедносне претње.  

 

Практична настава  

Детаљнија анализа појединих тематских целина као и анализа појединих примера из праксе. Припрема 

студената за колоквијум, писање есеја и усмено полагање испита. 

 

Литература  

Обавезна: 

1.Шкулић, М. Организовани криминалитет – Појам, појавни облици, кривична дела и кривични 

поступак, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015; 

2. Симеуновић, Д. Тероризам, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2009; 

3. Илић, А. Презентације (материјал припремљен за предавања) – тероризам и организовани 

криминал; 

4. Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 

111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19); 

5. Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 

35/19); 

6. Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, 

тероризма и корупције („Сл. гласник РС“, бр. 94/16 и 87/18 – др. закон); 

7. Закон о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/09 и 101/10) 

 



 Допунска: 

 

1. Martin, G. Essentials of Terrorism, Concepts and Controversies, SAGE, Los Angeles, 2019; 

2. Von Lampe, K. Organized Crime, Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures, and Extra-legal 

Governance, SAGE, Los Angeles, 2016; 

3. Игњатовић, Ђ. Криминологија, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018; 

4. Стојановић, З и Делић, Н. Кривично право-посебни део, Правна књига, Београд, 2018 

Број часова  активне наставе: 

4/60 
Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијуми, семинари, консултације. 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
60 поена 

 
Завршни испит  40 поена 

активност у току предавања 5 поена писмени испит 40 поена 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 2x20 поена ..........  

семинар-и 15 поена   

 




