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ИСПИТНА ПИТАЊА 

 

1. У које посебне и функционално условљене целине се могу разврстати садржаји сазнања 

научне области система безбедности? 

2. Који су приступи у науци познати у вези садржине појма безбедности? 

3. Које видове организовања безбедности разликујемо? 

4. Како се безбедност класификује у зависности од вредности и средстава која се користе у 

заштити? 

5. Шта обухвата спољна а шта унутрашња безбедност из аспекта заштитне вредности? 

6. Како се безбедност класификује према објекту заштите? 

7. Како се безбедност дефинише према студији УН из 1986? 

8. Који су елементи модела значајни за одређење појмова у области безбедности? 

9. Како се безбедносне појаве деле према времену настајања и простору одигравања? 

10. Како се субјекти безбедности класификују према улози, положају, саставу и 

организованости? 

11. Како се дефинише појам сигурности ? 

12. Које компоненте друштвеног положаја одређују сигурност људи? 

13. Како се дефинише појам безбедности? 

14. Појасните однос појма безбедност и сигурност и њихову разлику. 

15. Које су врсте безбедности? 

16. Шта подразумева индивидуална безбедност и које су њене димензије? 

17. Шта подразумева национална безбедност? 

18. Која је класична листа заштићених  интереса и вредности националне безбедности? 

19. Шта подразумева глобална безбедност? 

20. Која је минимална листа глобалних интереса и вредности? 

21. Шта подразумева колективна безбедност? 

22. Шта подразумева колективна одбрана? 

23. Шта подразумева сарадња у безбедности? 

24. Шта подразумева интегрална безбедност? 

25. Шта подразумева коалиција вољних? 

26. Шта подразумева појам система безбедности, како се дефинише и како класификује? 

27. Шта је угроженост? 

28. Шта подразумева угрожавање безбедности државе ? 

29. Шта је угрожавање? 

30. Које су врсте извора угрожавања и угрожености ? 

31. Који су друштвени извору угрожавања? 

32. Који су природни и техничко технолошки извори угрожавања? 



33. Како се угрожавање и угроженост класификује по другим критеријумима? 

34. Као се деле облици угрожавања безбедности према месту одакле долазе? 

35. Који су спољни облици угрожавања безбедности? 

36. Који су унутрашњи облици угрожавања безбедности? 

37. Појасните унутрашње оружане облике угрожавања безбедности. 

38. Појасните унутрашње неоружане облике угрожавања безбедности. 

39. Која је основна улога система државне безбедности? 

40. Која је основна а које посебне функције државне безбедности? 

41. Које су делатности система државне безбедности? 

42. Шта се обезбеђује обавештајно-безбедносном делатношћу? 

43. Чему треба да теже субјекти обавештајно-безбедносне делатности? 

44. Које су карактеристике носиоца делатности очувања јавне безбедности? 

45. Шта је мисија оружаних снага? 

46. Које су главне карактеристике система контроле државних граница? 

47. Који су принципи Савета Европе за успешну контролу државних граница? 

48. Који су циљеви пограничне делатности? 

49. Који су задаци пограничне полиције? 

50. Које су делатности у надлежности предузећа за обезбеђење лица, имовине и пословања? 

51. Које су три основне гране државне власти?  

52. Која је улога власти у систему безбедности? 

53. У којим фазама законодавна власт има своју улогу у остваривању система безбедности? 

54. Koje су три основне улоге законодавне власти у остваривању националне безбедности?  

55. На које начине парламенти прикупљају информације од владе о важним питањима 

националне безбедности?  

56. Које подзаконске акте доноси извршна власт у области безбедности?  

57. Вођење спољне безбедносне политике обухвата? 

58. Који су најзначајнији облици супротстављања неоружаном угрожавањубезбедности?  

59. Који су то предуслови офанзивног спољно-политичког деловања?  

60. Који су облици заштите од неоружаног угрожавања безбедности?  

61. Који су контраобавештајни облици заштите од угрожавања безбедности?  

62. Који су облицизаштите од угрожавања безбедности терористичкимделовањем?  

63. Штаобухватавојназаштита од неоружаних облика угрожавања безбедности?  

64. Који су видови оружаног  угрожавања безбедности? 

65. Које су карактеристике савремених операција?  

66. Који су политички циљеви војних интервенција?  

67. Које су основне а које друге врсте војних интервенција?  

68. Који су главни циљеви војних интервенција према Јону Вордену?   

69. Које су фазе оружане побуне?   

70. Које мере заштите држава предузима при супротстављању оружаној побуни?  

71. Који су основни принципи функционисања система безбедности ? 

72. Шта је суштина принципа јединства управљања, руковођења и командовања? 

73. Шта чини основу принципа хијерархијске уређености? 



74. Који параметри детерминишу организациону структуру?  

75. Које су предности и недостаци децентрализације организационе структуре?  

76. Шта представља организација система безбедности?  

77. Који су фактори организационе структуре?  

78. Шта се подразумева под моделирањеморганизационе структуре?  

79. Која је основна улога система одбране?  

80. Који су циљеви система одбране сваке земље?  

81. Наведите шта се утврђује стратегијомодбране? 

82. Који су елементи система одбране?  

83. Наведите које су одбрамбене активности и које су снаге одбране? 

84. Шта чини структуру система одбране РС?  

85. Наведите пет основнихмисијасавременихоружанихснага? 

86. Који демократски изабрани органи управљају Војском Србије?  

87. Које сутри основне мисије Војске Србије?  

88. Који су основни задаци Војске Србије?  

89. Наведите три основне мисије цивилне одбране у РС?  

90. Шта подразумева цивилна заштита?  

91. Како се полиција дефинише у организационом смислу?   

92. Која је главна функција полиције у демократском друштву?   

93. На којим основним принципима се заснива полиција?    

94. Које су кључне особине полиције у демократској држави?  

95. Које су основне мисије полиције?  

96. Који су механизми контроле полицијске одговорности?  

97. Који су задаци полиције у савременом друштву?   

98. Које послове обавља Министарство унутрашњих послова?  

99. На којим законима и другим прописима је базиран рад полиције?  

100. Која глобална поглавља садржи етички кодекс полиције ?   

101.  Који су циљеви полиције према етичком кодексу?  

102. Које су опште карактеристике обавештајно-безбедносних служби ? 

103. Које су поделе обавештајно-безбедносних служби?  

104. Које врсте обавештајних служби постоје?  

105. Која је намена централне обавештајне службе?  

106. На којим принципима се заснива рад савремених обавештајно-безбедносних служби?  

107. Које три основне мисије извршавају обавештајно-безбедносне службе?  

108. Које су специфичности обавештајне мисије?   

109. Шта обухвата контраобавештајна мисија?  

110. Шта се постиже контраобавештајном активношћу?  

111. Шта садржи субверзивна активност обавештајно-безбедносних служби?   

112. Који су главни задаци обавештајно-безбедносних служби?   

113. Шта обухвата радни циклус обавештајно-безбедносног рад?  

114. Које су категорије обавештајно-безбедносних снага познате у пракси?   

115. Како се деле средства које користе обавештајно-безбедносне службе?  



116. Од којих чинилаца зависи избор метода деловања обавештајних служби?  

117. Које су поделе рада обавештајних служби познате у пракси?  

118. Које методе рада обавештајне службе користе у прикупљању података?  

119. Кроз које форме се спроводе методе субверзивног деловања?  

120. Које су активности државних органа нужне на супротстављању обавештајним   

активностима?  

121. Које мере предузимају органи и службе на супротстављању обавештајних активностима?  

122. Који су нивои контроле и надзора обавештајно-безбедносних служби?  

123. Шта према принципимаСавета Европе и Шенгенским критеријумима, чини структуру 

безбедностидржавне  границе?   

124. Који су основни циљеви граничне полиције?   

125. Које задатке извршава гранична полиција?  

126. Шта обухватају послови граничне контроле?   

127. Која су овлашћења граничне полиције у поступку контроле лица?  

128. Шта обухвата контрола превозног средства?  

129. Шта обухвата царинска контрола? 

130. Који су принципи царинске службе?  

131. Којим мерама се остварују циљеви заштите и спашавања људи и материјалних  

   добара? 

132. Ко изводи заштиту, спасавање и помоћ? 

133. Која је основна мисија цивилне заштите? 

134. Који су основни задаци цивилне заштите? 

135. Који елементи чине систем цивилне заштите? 

136. Које службе обухватацивилназаштита у СавезнојРепублициНемачкој? 

137. Кроз које међународне правне акте је подстакнут развој концепције цивилне  

   заштите? 

138. На којим начелима се заснива заштита, спасавање и помоћ? 

139. Шта обухвата приватни сектор безбедности? 

140. Који су неки од изазова са којима се суочава приватна безбедност? 

141. Шта обухватају облици заштите? 

142. Шта подразумева заштита лица? 

143. Шта подразумева заштита имовине? 

144. Штаподразумева превоз и заштитановчаних и других вредносних пошиљки? 

145. Штаподразумевазаштитајавнихскупова? 

146. Штаподразумева физичка заштита? 

147. Шта подразумева систем техничке заштите? 

148. Шта подразумевају механичке направе за заштиту? 

149. Шта обухвата планирање и извођење заштитних система? 

150. Шта подразумева техничка заштита? 

151. Шта подразумева служба самозаштите? 

152. Који су принципи обезбеђења? 

 



153. Који су критеријуми класификације извора угрожавања лица, имовине и  

   пословања? 

154. Како се деле извори и облици угрожавања лица, имовине и пословања? 

155. Који су најфреквентнији облици угрожавања лица, имовине и пословања? 

156. Који облици заштите постоје?  

157. Које мере и радње предузима Служба за обезбеђење личности и објеката? 

158. Шта су обавезно заштићени објекти? 

159. Које се мере примењују у заштити одређених објеката и рејона? 

160. Које мере обезбеђења предузимају службе ФТО? 

161. Које критеријуме треба да испуњавају мере обезбеђења? 

162. Које се мере најчешће примењују у заштити објеката? 

163. Шта обухватају системи цивилне сигурности? 

164. Који су саставниделовисоцијанесигурности? 

165. Шта обухвата систем социјалне сигурности? 

166. Која су права незапосленог лица?  

167. Која је основна улога невладиних организација у систему безбедности?  

168. Која је улога медија у систему безбедности? 

169. Које су обавештајно-безбедносне службе СР Немачке?  

170. Које су обавештајно-безбедносне службе Израела? 

 

Закључно са редним бројем 170. 

 

 

 


