
Табела 5.2 Спецификација предмета 

Студијски програм/студијски програми: МАС политикологије - Политичко насиље и држава 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Тероризам и антитероризам 

Наставник: Симеуновић М. Драган, Дамњановић С. Ивана  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: / 

Циљ предмета  

Програм је заснован на једносеместралној настави током које би полазници били упознати са основним проблемима 

тероризма и његовог сузбијања у свету и нашој земљи. Тероризам као криминална делатност и борба против њега су 

данас без сумње кључни политички феномени који не само што умногоме одређују профил спољне и унутрашње 

политике већине држава на свету, већ представљају и импулс за ново, веома значајно подручје масовног размаха 

извесних грана модерне науке. Основни разлог за то је да тероризам није тек само криминална делатност, већ увек 

више од тога. Данас сваки тероризам представља ширу и релативно трајну опасност по више друштава, затим, ма 

колико тежио да се глобализује увек остаје и специфичан израз друштвено-политичких околности неке средине, и 

увек је политичког карактера. 

 

Исход предмета  

Рад на овом предмету унапређује способност студената да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да 

расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима 

повезаним са применом њиховог знања и судова. Проучавање тероризма на факултетима у нас је данас неопходно да 

би се осмислила и изградила опасности од тероризма примерена стратегија његовог сузбијања, односно умањивања 

опасности од њега по друштво и међународну заједницу. Кад је, пак, реч о модерности овог студија, довољно је 

поменути да се данас у свету посебно цене и квалификују као научно модерне оне земље које су у своје 

високошколске програме увеле и изучавање тероризма и начина борбе против њега. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Разликовање тероризма од других облика политичког насиља; Концептуализација појма »тероризам«; Кратак 

историјат тероризма и његова присутност у појединим регионима и земљама; Класификовање врста и облика 

тероризма према стратешким циљевима; Идеолошки обојен тероризам; Религијски фундиран тероризам; 

Етнонационалистички тероризам; Класификовање врсти и облика тероризма према методима и средствима; 

Самоубилачки тероризам; Сузбијање тероризма у свету - искуства појединих држава; Међународни напори на плану 

борбе против тероризма; Сузбијање тероризма у Србији; Консултације пред испит  

Практична настава: Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Литература: 

а) основна 

Симеуновић, Драган, Тероризам – општи део, Правни факултет, Београд, 2009. 

 

б) допунска 

Зборник Савремени тероризам : југословенски поглед, Београд : Пословна политика : Socialist thought and 

practice, 1989;  

Радојковић, Мирољуб, Тероризам и средства комуникација, Горњи Милановац : Децје новине, 1988;  

Вајт, Џонатан Р., Тероризам, Београд : Alexandria Press, 2004. 

Број часова  активне наставе 4 Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 1 

Методе извођења наставе 

Предавања, студијски истраживачки рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 40 

колоквијум 20   

семинарски рад 30   

  60 
 

40 

 

 


