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Циљ предмета 
Упознавање са основним начелима нуклеарне сигурности. Разумевање основних принципа нуклеарне 
форензике и специфичности форензичког поступања у случају присуства нукеларног или другог 
радиоактивног материјала. 
Исход предмета  
Након успешног завршетка овог курса студент је у стању да за потребе форензике: 
1. адекватно препозна случај који може бити у вези са нарушењем нуклеарне сигурности државе или 

региона;  
2. адекватно поступа у случају проналажења нуклеарног или другог радиоактивног материјала  у 

случају форензичке анализе; 
3. примени одговарајуће поступке одговора на нуклеарну претњу препоручене од стране 

међународних организација надлежних за нуклеарну сигурност и безбедност; 
4. поуздано, прецизно и тачно процени у којој мери је инцидент опасан и сложен и у складу са тим 

направи нуклеарни аналитички план за даље поступање. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Нуклеарна сигурност. Преглед законске националне и међународне законске регулативе у вези са 
нуклеарном сигурношћу. Претње по нуклеарну сигурност. Регулаторна контрола и материјали изван 
регулаторне контроле. Нуклеарна форензика као научна дисциплина. Нуклеарни материјали и 
радиоактивни извори. Нуклеарно оружје. Нуклеарни и радиолошки објекти. Основни поступци 
детекције и одговора на нуклеарни инцидент. Нуклеарни аналитички план. 
Практична настава  
Демонстрација основних радиолошких техника детекције нуклеарног и другог радиоаткивног 
материјала. Практична вежба: припрема нуклеарног аналитичког плана узимајући у обзир све елементе 
и законске оквире нуклеарне сигурности. 
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Број часова активне наставе:  
5 (75) 

Теоријска настава:  
2 (30) 

Лабораторијске вежбе:  
2 (30) 

Други облици наставе:  
1 (15) 

Методе извођења наставе: 
Предавања, лабораторијске вежбе и консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 30 усмени испит 10 
урађен и одбрaњен семинарски рад 30   
 


