
НАЧИН ПОЛАГАЊА МЕТОДА И ТЕХНИКА БЕЗБЕДНОСНОГ
ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА

Испитна питања: 
Испитна питања за школску 2020/2021, објављена су на Студентском порталу
(на страни Информације о предметима и материјали –  3. година – Методи и
технике безбедносног организовања и деловања). 

Литература:  
М. Стевановић, Методи и  технике безбедносног  организовања  и деловања,
скрипта, 2019.
Н.  Даниловић,  М.  Гордић,  С.  Благојевић,  Савремени  системи  безбедности,
Завод за уџбенике, 2015.

Начин полагања: 
усмени испит. 

Ваниспитне активности: 
- активност на предавањима и вежбама – до 10 поена; 
- положена 3 колоквијума – до 30 поена; 
- семинарски рад – до 10 поена. 
Ваниспитне  активностима  се  евидентирају  у  Картон  студија  и  остварени
поени се уписују у индекс. Право на ваниспитне поене губи студент који буде
ухваћен  да  на  колоквијуму  вара,  да  је  семинарски  рад  плагирао  или  да
присуство уписује фиктивно.

Повера напретка 
За  проверу  индивидуалног  напретка  биће  организована  3  колоквијума
(новембар,  децембар и јануар).  За оне  који  не уради или не положе један
колоквијум  биће  организован поправни тест,  у  задњем термину  за  вежбе.
Поправни тест обухвата цело градиво. 

Студенти у радном односу 
Студенти у радном односу  ослобођени су  обавезе  присуства вежбама,  под
условом да о томе доставе потврду студентској служби Правног факултета. 
Уколико  желе  да  остваре  бодове  преко  колоквијума,  студенти  који  су  у
радном односу морају да остваре одговарајући фонд присуства на вежбама
или,  ако  нису  у  могућности,  на  консултацијама  (најмање  80%  покривеног
градива). 

Усмени испит:
- одговара се на 2 питања (једно из општег, друго из посебног дела)
- питања се извлаче (кандидати који су радили семинарски друго питање могу

да искористе за одбрану рада)
- кандидати могу да израде концепт пре одговарања
- нема замене питања (у случају граничних поена за прелазну оцену или за

највишу оцену, кандидати могу добију додатно питање).



-  оцена  се  добија  према  целовитости  и  квалитету  одговора,  при  чему  се
урачунавају и поени остварени кроз ваниспитне активности.


