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Број ЕСПБ
7
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Mастер академске студије права унутрашњих послова
Mастер академске студије
Међународна полицијска сарадња
проф. др Војислав Ђурђић
проф. др Саша Кнежевић
Иван Илић, асистент
Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Циљеви предмета су: постизање и развијање научних сазнања, академских
вештина и практичних способности у тумачењу и примени правних
правила из области међународне полицијске сарадње; развијање
креативних способности и овладавање методима, поступцима и
процесима истраживања и примене различитих видова међународне
полицијске сарадње; усклађивање процеса едукације и циљева предмета
са достигнућима и савременим правцима науке кривичног процесног
права и криминалистике.
чекује се да савладавањем програма студент стекне потребна знања, вештине,
развијене способности и компетенције и успешно да:
− развије способност систематичног приступа правним проблемима, као и да
понуди критичке и аналитичке одговоре везане за међународну полицијску
сарадњу;
− развије способност да компетентно и научно аргументовано дискутује,
истражује и презентује резултате свог научног рада на научним
конференцијама и објављују их у научним часописима;
− самостално решавају практичне и теоријске проблеме у кривичноправној
области и организују и остварују развојна и научна истраживања;
− могу да се укључе у остварење међународних и домаћих научних
пројеката;
− има способност праћења савремених достигнућа у струци и да стечена
знања примени у пракси, посебно у остваривању основних принципа
правне државе.

Садржај предмета

Теоријска
настава

Међународна сарадња у борби против криминалитета – правни
основи, циљеви и
видови сарадње; Међународни полицијски односи – појам, предмет и
садржина; Међународни полицијски
односи –
начела,
карактеристике, правни извори и субјекти; Међудржавне
организације – сарадња у оквиру ОУН и регионална сарадња;

Организација и облици европске сарадње у области унутрашње
безбедности;; ИНТЕРПОЛ – историјски развој; ИНТЕРПОЛ – структура,
органи и облици рада (национални централни бирои); ИНТЕРПОЛ и
Србија; ЕУРОПОЛ – нормативни аспект, оснивање, надлежност и
организација; Органи и особље ЕУРОПОЛ-а; Друге регионалне полицијске
организације (OAS, SEPCA, SECI центар); ICITAP i CARIN; Шенгенски
споразум (надзор над лицима, потере) и шенгенски информациони
систем; Европска унија и Лисабонски споразум; Међународни уговори за
размену обавештајних информација у борби против транснационалног
криминала; Биро за међународну сарадњу и европске интеграције МУП – а
Србије. Асоцијација шефова полиција; Идеја о стварању Балканпола.

Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1

Решавање практичних примера; дискусија о актуелним темама; практична настава;
презентовање есеја и семинарских радова

Војислав Ђурђић, Криминалистика, Ниш 2011., стр. 15 – 19.

2

Живојин Алексић, Ми.лан Шкулић, Криминалистика, Београд 2004., стр.
28 – 30.

3

Сергеј Уљанов, Звонимир Ивановић, Међународне полицијске
организације, Страни правни живот, бр. 2/2010., стр 65 – 84.

4

Ненад Аврамовић, Милош Марковић, ГЕНЕЗА ЕВРОПСКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ САРАДЊЕ И
ЕУРОПОЛ, Међународна и национална сарадња и координација у супротстављању
криминалитету, Волумен 3, Број 1, Октобар 2010, стр. 1-13.

5

Урош Пена, Наташа Сикимић, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ИНТЕРПОЛА У МЕЂУНАРОДНОЈ
ПОЛИЦИЈСКОЈ САРАДЊИ, Међународна и национална сарадња и координација у
супротстављању криминалитету, Волумен 3, Број 1, Октобар 2010, стр. 14-27.
Јанош Лукач, ПОГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА У СУПРОСТАВЉАЊУ
КРИМИНАЛИТЕТУ, Међународна и национална сарадња и координација у
супротстављању криминалитету, Волумен 3, Број 1, Октобар 2010, стр. 28-40.
Бранислав Симоновић, Драган Митровић, САРАДЊА У ОКВИРУ

6
7

КРИМИНАЛИСТИЧКОГ ОБАВЕШТАЈНОГ РАДА, Међународна и национална сарадња
и координација у супротстављању криминалитету, Волумен 3, Број 1, Октобар
2010, стр. 199-222.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
15
Методе
извођења
наставе

Предавања: презентација помоћу видео-бима; коришћење видео снимака;
коришћење примера из праксе; информације о најновијим достигнућима; сажето и
илустративно приказивање теме (тезе, табеле, графикони); интерактивна настава;
активно учешће студената (питања, одговори, мишљења); проблемски приступ
теми; подстицање студената на размишљање, креативност, самосталност у раду и
практичну примену стечених знања, семинарски радови, case study, семинари,
есеји, индивидуалне консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
есеј
10
писмени испит
прикупљање
5
усмени испит
истраживачке грађе на
задату тему
емпиријско
8
истраживање на задату
тему
семинарски рад
13
анализа и решавање случајева из праксе 7
активност на
7
предавањима
Списак тема
по недељама
1
Међународна сарадња у борби
против криминалитета – правни
основи, циљеви и видови сарадње;
2
Међународни полицијски односи –
појам, предмет и садржина;
Међународни полицијски односи –
начела, карактеристике, правни
извори и субјекти;
3
Међудржавне организације –
сарадња у оквиру ОУН и
регионална сарадња; Организација
и облици европске сарадње у
области унутрашње безбедности;
4
ИНТЕРПОЛ – историјски развој;
ИНТЕРПОЛ – структура, органи и
облици рада (национални
централни бирои); ИНТЕРПОЛ и
Србија;

50

5
6
7
8

9

10

11
12
13
14
15

ЕУРОПОЛ – нормативни аспект,
оснивање, надлежност и
организација;
Органи и особље ЕУРОПОЛ-а;
Друге регионалне полицијске
организације (OAS, SEPCA, SECI
центар); ICITAP i CARIN;
Шенгенски споразум (надзор над
лицима, потере) и шенгенски
информациони систем; Европска
унија и Лисабонски споразум;
Међународни уговори за размену
обавештајних информација у борби
против транснационалног
криминала;
Биро за међународну сарадњу и
европске интеграције МУП – а
Србије
Асоцијација
шефова
полиција; Идеја о стварању
Балканпола.
Теренска настава МУП Србије
Гостујући предавач из правосуђа
или полиције.
Презентација есеја, семинарских
радова, практичних радова и
радова са стручне праксе
Презентација есеја, семинарских
радова, практичних радова и
радова са стручне праксе
Презентација есеја, семинарских
радова, практичних радова и
радова са стручне праксе

