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ИСПИТНА ПИТАЊА 

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 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  

41. Национална безбедност и одбрана 

42. Научна методологија у пројектовању система безбедности 

43. Анализа садржаја 

44. Индуктивни и дедуктивни приступ 

45. Експеримент и модални експеримент 
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46. Процена 

47. Функција и разлози обављања процене 

48. Методе прикупљања и обраде података 

49. Општа методологија израде и структура безбедносне процене 

50. Начини прикупљања обавештајних података 

51. Улога прикупљачких органа у подршци информационих операција 

52. Улога прикупљачких органа у заштити од угрожавања безбедности 

53. Заштита извора и аналитичка провера података  

54. Војна операција као организација и као процес 

55. Оперативно поступање Војске као предмет пројектног управљања 

56. Операције Војске као пројекти 

57. Моделовање оперативног поступања (здружених снага) 

58. Фазе оперативног поступања Војске  

59. Модел организације деловања у унутрашњих пословима 

60. Одлике организационе структуре полиције  

61. Начела организационе структуре полиције 

62. Обављање унутрашњих послова у Р Србији 

63. Модел деловања полиције 

64. Обављање полицијских послова 

65. Стандарди полицијског поступања 

66. Обавештајно безбедносне службе 

67. Начин обављања обавештајно-безбедносне делатности  

68. Начини доласка до обавештајних података 

69. Контраобавештајне сврхе сазнања 

70. Идентификовање дезинформација, заштита припадника и извора 

71. Задаци обавештајно-безбедносних служби 

72. Моделирање обавештајно-безбедносне организационе структуре  

73. Надзор над радом обавештајно-безбедносних служби 

74. Интегрисано управљање границом (начела и параметри) 

75. Службе у систему интегрисаног управљања границом 

76. Други органи укључичени у модел интегрисаног управљања границом 

77. Услови за функционисање модела интегрисаног управљања границом 

НАЧИН ПОЛАГАЊА 

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) и на порталу Студије на даљину.  

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. 

- 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 
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- 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. 

Ваниспитне активности:  

- активност на предавањима и вежбама – до 10 поена;  

- положена 3 колоквијума – до 30 поена;  

- семинарски рад – до 10 поена.  

Право на ваниспитне поене губи студент који буде ухваћен да на колоквијуму вара, да 

је семинарски рад плагирао или да присуство уписује фиктивно. 

Ваниспитне активностима се евидентирају у Картон студија.  

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).  

 

 

 


