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ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
1. Заштитне функције и чиниоци моћи државе
2. Безбедносне функције државе, стање и фуккција безбедности
3. Идентификовање безбедности као опште вредности
4. Систем безбедности у ширем смислу
5. Друштвене вредности као предмет заштите система безбедности
6. Елементи и одлике система 
7. Субјекти система безбедности
8. Елементи организационе структуре система безбедности
9. Чиниоци оптималне структуре система безбедности
10. Пројектовање организације и суочавање са потенцијалним претњама
11. Пројектовање организације и подела извора угрожавања безбедности
12. Пројектовање организације и облици угрожавања безбедности
13. Мере заштите и супротстављања у оквиру организације
14. Међународни положај државе и пројектовање организације
15. Пројектовање организације и управљање системом безбедности
16. Пројектовање организационе структуре и организација активности
17. Ефикасност и делотворност функционисања организације
18. Садржина организационе структуре
19. Циљеви пројектовање организационе структуре
20. Примена пројектовања организационе структуре
21. Структурне и контекстуалне димензије организације
22. Појам пројектовања организације и организационе структуре
23. Средства за стицање и одржавање моћи и утицаја на дизајнирање организације
24. Разликовање организационих структура прикупљања и обраде информација
25. Основни делови организационе структуре као аспект у процесу пројектовања 
26. Основни механизми координације као аспект у процесу пројектовања 
27. Параметри дизајна као аспект у процесу пројектовања 
28. Тврди и меки елементи (модела) организације
29. Основ и циљ стратегије безбедности
30. Обликовање одела система безбедности према перцепцији безбедности
31. Реструктурирање система безбедности
32. Политике безбедности
33. Заштитно организовање
34. Традиционална размишљања о безбедности
35. Критичке теорије безбедности
36. Копенхашка школе
37. Глобализација и циљеви глобализације као вредности
38. Савремени облици угрожавања безбедности 
ПОСЕБНИ ДЕО
39. Безбедност заједнице
40. Јавна безбедност (наметање права)
41. Национална безбедност и одбрана
42. Национална безбедност и одбрана
43. Научна методологија у пројектовању система безбедности
44. Анализа садржаја
45. Индуктивни и дедуктивни приступ
46. Експеримент и модални експеримент
47. Процена
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48. Функција и разлози обављања процене
49. Методе прикупљања и обраде података
50. Општа методологија израде и структура безбедносне процене
51. Начини прикупљања обавештајних података
52. Улога прикупљачких органа у подршци информационих операција
53. Улога прикупљачких органа у заштити од угрожавања безбедности
54. Заштита извора и аналитичка провера података 
55. Војна операција као организација и као процес
56. Оперативно поступање Војске као предмет пројектног управљања
57. Операције Војске као пројекти
58. Моделовање оперативног поступања здружених снага
59. Фазе оперативног поступања Војске 
60. Модел организације деловања у унутрашњих пословима
61. Одлике организационе структуре полиције 
62. Начела организационе структуре полиције
63. Обављање унутрашњих послова у Р Србији
64. Модел деловања полиције
65. Обављање полицијских послова
66. Стандарди полицијског поступања
67. Обавештајно безбедносне службе
68. Начин обављања обавештајно-безбедносне делатности 
69. Начини доласка до обавештајних података
70. Контраобавештајне сврхе сазнања
71. Идентификовање дезинформација, заштита припадника и извора
72. Задаци обавештајно-безбедносних служби
73. Моделирање обавештајно-безбедносне организационе структуре 
74. Надзор над радом обавештајно-безбедносних служби
75. Начела и параметри интегрисаног управљања границом 
76. Службе у систему интегрисаног управљања границом
77. Државни органи укључени у модел интегрисаног управљања границом
78. Услови за функционисање модела интегрисаног управљања границом

Полагање Метода и техника безбедносног организовања и деловања
-  Питања  су  према  предавањима  која  се  објављују  на  сајту.  За  припрему  ће  на
располагању бити и презентације, које ће бити постављане на сајт након сваке вежбе.
- Испит се полаже усмено. 

 Одговара се на 3 (три) питања. 

 Студенти  који  су  остварили  најмање  40  бодова  кроз  ваниспитне  обавезе

одговарају на 1 питање (из Општег дела) и спремају самостално 1 област (из
Посебног дела). Вредновање предиспитних обавеза: (а) присуства и активности
на предавањима и вежбама, (б) колоквијума и  (в) семинарског рада/учешћа у
пројекту.  Присуство  и  активност  на  предавањима  и  вежбама/консултацијама
носе до 10 поена, колоквијуми до 30 поена, а семинарски радови/пројекти носе
до  до  10  поена.  Право  да  ваниспитне  активности  буду  узете  у  обзир  при
оцењивању важи до краја школске године.


