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1. Којисуизвори угрожавања безбедности и шта сваки од њих обухвата? 

2. Који су облици угрожавања безбедности и шта сваки од њих обухвата? 

3. У који оквир се могу конципирати сва питања и све дилеме у вези безбедности? 

4. Који је редослед светских интереса по Сијому Брауну? 

5. Шта обухвата национална безбедност? 

6. Које области обухвата Стратегија националне безбедности? 

7. Шта чини елементе политике националне безбедности? 

8. Шта чини структуру система безбедности у ширем и ужем смислу? 

9. Које службе безбедности чине безбедносно обавештајни систем, и који је њихов 

статус? 

10. Које су надлежности Савета за националну безбедност? 

11. На који начин Савет за националну безбедност усклађује и усмерава рад служби 

безбедности? 

12. Ко су чланови Савета за националну безбедност? 

13. Које послове обавља Канцеларија Савета за националну безбедност? 

14. Које су надлежности Бироа за координацију? 

15. Ко чини састав Бироа и ко може по позиву да учествује у раду Бироа? 

16. НакојиначинСкупштинавршинадзорнадрадомслужбибезбедности? 

17. Којеподатке, члановискупштинскогОдборанемогудатражеодслужбибезбедности? 

18. КојепословеобављаБезбедносноинформативнаагенција? 

19. Којепосебнемерекојимасеодступаоднеповредивоститајнеписамаидругихсредстава

општења, БИАможедапримењује? 

20. Премакомемогудасеприменепосебнемере, 

коодлучујеоњиховојприменииукомроку? 

21. Којаселицаобавезнобезбедносноштите? 

22. Којисеобјектиобавезнобезбедносноштите? 

23. Којалицаимајуправонабезбедноснузаштитупопрестанкуфункцијеиукомпериоду? 

24. ШтаусмислуЗаконаозаштитиподатакаоличности, подразумеваподатаколичности? 

25. Укојимслучајевимајепрописананедозвољеностобраделичнихподатака? 

26. ШтаусмислуЗаконаотајностиподатакаподразумеваподатакодинтересазаРепублику

Србију? 

27. ШтаусмислуЗаконаотајностиподатакаподразумеватајниподатак? 



 

 

28. Накојеобластисеодносетајниподаци? 

29. Којасулицаовлашћеназаодређивањетајностиподатака? 

30. Какосеозначавадокументкојисадржитајнеподатке? 

31. Којисустепенитајностипрописанизатајнеподатке? 

32. Којисузаконскироковизапрестанактајностиподатака? 

33. Којалицаимајуправонаприступтајнимподацимабезиздавањасертификата? 

34. Којисуусловизаиздавањесертификатафизичкомлицузаприступтајнимподацима? 

35. Којесеврстебезбедноснихпроверавршезафизичколицекојејеподнелозахтевзаиздав

ањесертификата? 

36. ШтасеусмислуЗаконаозаштитипословнетајнесматрапословномтајном? 

37. КојисусубјектисистемаодбранеРепубликеСрбије? 

38. ШтаподразумеваодбранаРепубликеСрбије? 

39. Штаподразумеваванредноаштаратностање? 

40. Штаобухватајувојниаштаневојниизазови, ризициипретњебезбедности? 

41. КојесунадлежностиНароднескупштинеуобластиодбране? 

42. Коодлучујеуслучајевимакаданароднаскупштинанијеумогућностидасесастане? 

43. Којисубезбедносно-обавештајнипословиодзначајазаодбрану? 

44. Којасуправаидужностиграђанауобластиодбране? 

45. Штаподразумевавојнаобавеза? 

46. Штаподразумевараднаобавеза, 

којалицаподлежураднојобавезиакојалицасуизузетаодраднеобавезе? 

47. Штаобухватаматеријалнаобавеза? 

48. Штаобухватанаучноистраживачкирадодзначајазаодбрану? 

49. Којисуизазови, ризициипретњедефинисаниустратегијиодбранеРепубликеСрбије? 

50. Којесумисијецивилнеодбранепремастратегијиодбране? 

51. Којисуправниосновивојнебезбедности, иштасвакиодњихпрописује? 

52. КојкесуобластипрописанеЗакономовојсциСрбије? 

53. КојајенадлежностВојскеСрбије? 

54. Којесудужностиприпадникавојскеувршењуслужбе? 

55. Штаподразумеваспецифичнавојнаслужба и службаподотежанимусловима? 

56. КојесунадлежностипредседникаРепубликепремаВојсциСрбије? 

57. Штаобухватадемократска и цивилнаконтролаВојскеСрбије? 

58. Штаподразумеваопштааштаделимичнамобилизацијаикадаможедасенареди 

59. КојепословеобављаВојнаполиција? 

60. УкојимслучајевимаВојнаполицијаможедаприменислужбенаовлашћењапремацивили

ма, инакојиначинпоступајууслучајупотребезадржавањацивила? 

61. Којасуовлашћењавојнополицијскогинспектора 

62. КојесуврстедисциплинскеодговорностипрописанезаприпадникеВојскеСрбије? 

63. Којисуконтраобавештајнипослови и задаци? 

64. Којесунадлежности ВБА? 



 

 

65. Којепослове ВБА обавља у оквирубезбедноснезаштите МО и ВС? 

66. Којесунадлежности ВБА у оквируконтраобавештајнезаштите? 

67. Коједругепослове ВБА обављаосимбезбедносних и контраобавештајних? 

68. Којасуовлашћења ВБА у областиприкупљањаподатака? 

69. Који су посебни поступци и мере тајног прикупљања података из надлежности ВБА? 

70. Којипосебнипоступци и меремогудасепримененаосновуписаног  и 

образложеногналогадиректора ВБА, а којинаосновуодлукесуда? 

71. Којајепроцедураприменепосебнихпоступака и 

меракојесепримењујупоодлуцинадлежногсуда?  

72. Којисепосебнипоступци и мерепредузимајунаосновуодлукеВрховногкасационогсуда 

и покојојпроцедури? 

73. У којимслучајевима и којепосебнепоступке и мере, можеданаложидиректор ВБА и 

покојојпроцедури? 

74. Којеврстелегитимације ВБА неможедакористи у 

циљуприкривањаидентитетаприикомприменепосебнихпоступака и мера? 

75. Која су овлашћења ВБА у откривању, истраживању и документовању кривичних дела 

и за која кривична дела ? 

76. Којесунадлежности ВОА? 

77. Којисупослови и задаци ВОА? 

78. Којасуовлашћења ВОА у областиприкупљањаподатака? 

79. Који су посебни поступци и мере за тајно прикупљање података ВОА и по чијем 

налогу се предузимају? 

80. Којасупосебнаовлашћењаовлашћенихслужбенихлива ВБА и ВОА? 

81. Којесунадлежностидиректора ВБА и ВОА у областируковођења? 

82. КојасуначелаорганизовањаВојскеСрбијепремаДоктриниВојскеСрбије и 

штаподразумевају? 

83. Које су борбене а које неборбене операције према Доктрини Војске Србије? 

84. Којисуправниосновијавнебезбедности и штаонипрописјују? 

85. Којесуделатностиминистарстваунутрашњихпослова? 

86. Којесунадлежностиминистраунутрашњихпослова? 

87. Којисуполицијскипослови у смислуЗакона о полицији? 

88. Накојимначелимасезасниваобаљањеполицијскихпослова? 

89. Којисунационални и међународнистандардиполицијскогпоступања? 

90. Којесуобавезеполицијскихслужбеника? 

91. Којепосебнемереполицијапредузима у цилљуобезбеђивањајавногреда? 

92. Којијепоступакпружањапомоћи у извршењима? 

93. Којесуделатностиполиције у оквирумеђународнесарадње? 

94. Којесунадлежностидирекцијеполиције? 

95. Којијепоступакпостављања и разрешењадиректораполиције и 

директорабезбедносно-обавештајнихслужби? 

96. Којепословеобављаподручнаполицијксауправа? 

97. Којисуопштиусловизаприменуполицијскиховлашћења? 

98. КојесуврстеполицијскиховлашћењапремаЗакону о полицији? 



 

 

99. Штаподразумевапринципсразмерности у примениполицијскиховлашћења? 

100. Покојојпроцедуриполицијапримењујеовлашћењапремамалолетним и млађим 

пунолетнимлицима? 

101. Које су врсте полицијских овлашћења? 

102. Шта подразумева принцип сразмерности у примени полицијских овлашћења? 

103. Који су услови за примену упозорења и наређења? 

104. Када се примењује провера идентитета лица? 

105. Када се примењује утврђивање идентитета лица? 

106. Под којим условима и по којој процедури полиција може да позива лице на разговор? 

107. Довођење лица на основу писаног налога. 

108. Када полиција може да доведе лице без писаног налога? 

109. Према којим лицима се не прримењују одредбе о довођењу? 

110. Који су услови за задржавање лица? 

111. Када полиција може привремено да ограничи слободу кретања? 

112. Под којим условима полиција може да изврши преглед објеката, средстава, простора и  

документације и контрадиверзиони преглед? 

113. Под којим условима полиција може да примени заустављање и прегледање лица,      

предмета и саобраћајних средстава? 

114. Под којим условима полиција може да употреби туђе саобраћајно средство и средство  

везе? 

115. Када полиција може да примени утврђивање присуства алкохола и/или психоактивних 

супстанци? 

116. Шта су безбедносне провере, када се врше и по којој процедури? 

117. Које су врсте средстава принуде? 

118. Која средства принуде полиција може да употреби према групи лица? 

119. Према којим лицима је ограничена употреба средстава принуде? 

120. Под којим условима полиција може да употреби физичку снагу ? 

121. Под којим условима полиција може да употреби распршивач са раздражујућим 

средсвтвом и електромагнетна средства? 

122. Под којим условима полиција може да употреби службену палицу? 

123. Под којим условима полиција може да употреби средства за везивање? 

124. Под којим условима полиција може да употреби специјална возила? 

125. У којим случајевима полиција може да употреби службене псе и службене коње? 

126. Када се могу употребити средства за принудно заустављање возила и средства за  

запречавање проласка лица? 

 

127. У којим случајевима полиција може да употреби хемијска средства, посебне врсте оружја  

и средстава? 

128. Под којим условимаполиција може да употреби ватрено оружје? 

129. Шта подразумева упозорење пре употребе ватреног оружја? 

130. Који су услови за употребу ватреног оружја према возилу у покрету и у гоњењу пловног  

објекта? 



 

 

131. У којим случајевима може да се образује помоћна полиција? 

132. Шта у смислу Закона о приватном обезбеђењу обухватају обавезно обезбеђени објекти? 

133. Које елементе садржи уговор о вршењу послова приватног обезбеђења? 

134. Које врсте лиценци могу да имају  правна лица и предузетнике у области приватног  

обезбеђења? 

135. Које врсте лиценци за вршење послова приватног обезбеђења, министарство може да  

изда правном лицу и предузетнику? 

136. Који су општи услови прописани за правно лице и предузетника за издавање лиценце  

приватног обезбеђења? 

137. Који су посебни услови прописани за правно лице и предузетника за издавање лиценце  

приватног обезбеђења? 

138. Које су врсте лиценци прописане за физичко лице? 

139. Који су општи и посебни услови прописани за издавање лиценци физичком лицу? 

140. Који се послови обезбеђења могу вршити са оружјем? 

141. У којим случајевима службеници обезбеђења могу да носе оружје ван штићеног објекта  

или простора који обезбеђују? 

142. Који су услови неопходни за вршење послова обезбеђења транспорта новца, вредносних  

и других пошиљки? 

143. Која су овлашћења службеника обезбеђења за време вршења послова физичке заштите? 

144. Која средства принуде може да употреби службеник обезбеђења? 

145. Шта обухвата провера идентитета од стране службеника обезбеђења? 

146. Шта обухвата преглед лица и предмета од стране службеника обезбеђења? 

147. Када службеник обезбеђења може привремено да задржи лице? 

148. У којим случајевима службеник обезбеђења може да употреби средства за везивање? 

149. У којим случајевима службеник обезбеђења може да употреби физичку снагу? 

150. У којим случајевима службеник обезбеђења може да употреби ватрено оружје и које су  

његове обавезе накн употребе ватреног оружја? 

151. Шта у смислу Закона о детективској делатности подразумева детективска делатност? 

152. Који су услови за издавање лиценце за правна лица и предузетнике за обављање  

детективске делатности? 

153. Који су услови за издавање лиценце физичком лицу за вршење детективских послова?  

154. Које врсте података може да обрађује правно лице за детективску делатност и  

предузетник за детективску делатност? 

155. На који начин и у складу са којим прописима детектив може да пркупља и обрађује  

податке о другим лицима? 

156. Које елементе садржи уговор о детективским пословима? 

157. Под којим условима детектив може да употреби ватрено оружје и која је процедура  

након употребе ватреног оружја? 

158. Које податке детектив може да тражи од државних и других органа и које елементе  

садржи захтев за добијање података? 

159. Које врсте евиденција воде правна лица за детективску делатност и предузетници за  

детективску делатност? 



 

 

160. Шта се сматра насиљем и бедоличним понашањем на спортским приредбама у смислу  

Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама?  

161. Које су дужности редарске службе приликом обављања послова физичког обезбеђења и  

одржавања реда на спортској приредби? 

162. Које су дужности оргаизатора спортских приредби са повећаним ризиком? 

163. Које су обевезе гостујућег спортског кулба који учествује на спортској приредби  

повећаног ризика? 

164. Које мере МУП може да наложи приликом одржавања спортских приредби са повећаним  

ризиком? 

165. Шта обухвата заштита државне границе у смислу Закона о заштити државне границе? 

166. Које врсте полицијсих овлашћења примењује полицијски службеник при обављању  

послова граничне полиције? 

167. Шта подразумева гранична контрола? 

168. Шта у смислу Закона о заштити од пожара значи пожар, експлозија и хаварија? 

169. Које елементе садржи план заштите од пожара јединице локалне самоуправе? 

170. Које су категорије угрожености од пожара прописане законом? 

171. Шта обухвата план заштите од пожара у првој и другој категорији угрожености? 

172. Штасадржипланзаштитеодпожара у трећојкатегоријиугрожености? 

173. Којасуправаруководиоцаакцијегашења пожара? 

174. Којесудужностиграђанауслучајупожараилинепосреднеопасностиодизбијања 

пожара? 

175. Којаправаимајуграђаникојиучествују у гашењупожара? 

176. Која су права и дужности инспектора у области заштите од пожара? 

177. Које су категорије оружја прописане према Закону о оружју и муницији? 

178. Који су услови за набављање и држање оружја из категорије Б за физичка лица? 

179. Које су области прописане Законом о безбедности и здрављу на раду? 

180. Шта обухвата појам радног места? 

181. Коимаправонабезбедност и здрављенараду? 

182. Којесудужностипослодавца у областибезбедностии здравља нараду? 

183. Којасуправа и обавезезапослених у областибезбедности и здрављанараду? 

184. У којимслучајевимазапослениимаправодаодбиједарадиизразлогабезбедности и  

здрављанараду? 

185. Којепословеобављалицезабезбедност и здрављенараду? 

186. Којасуначелазаштитеиспасавања? 

187. Штаподразумеваванреднаситуација? 

188. Штаподразумевасистемзаштите и спасавања? 

189. Штаподразумеваелементарнанепогода? 

190. Штаподразумеватехничко – технолошканесрећа – удес? 

191. Какоседефинишекатастрофа и ванреднидогађај? 

192. Штаобухватајупревентивнемерезаштите и спасавања? 

193. Шта обухвата систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања? 

194. Шта обухватају мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода  



 

 

и других несрећа? 

195. Које су снаге заштите и спасавања? 

196. Којасуправа и дужностиграђана у заштити и спасавању? 

197. У чијојјенадлежностидоношењеодлуке о проглашавањуванреднеситуације? 

198. Којајеразликаизмеђуванреднеситуације и ванредногстања? 

199. Коруководиванреднимситуацијама? 

200. Штачиницивилнузаштиту? 

……………………………………………….. 

Литература: Презентације са предавања и вежби, 

  Системски закони у складу са материјом која се изучава. 


