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СИСТЕМИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ 
 
 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
 

ПОЈАМ И ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРАВНИХ ЛИЦА 
1. Теоријско одређење појмова 
2. Значај система обезбеђења правних лица 
3. Kомпоненте система обезбеђења правних лица 
4. Субјекти обезбеђења, појам и подела  
5. Субјекти обезбеђења, појам, подела - менаџер безбедности 
6. Субјекти обезбеђења, појам, подела - организационе целине интерних субјеката 

обезбеђења у ужем смислу 

ИЗВОРИ УГРОЖАВАЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА ПРАВНОГ 
ЛИЦА 

7. Идентификација извора угрожавања правног лица, појмовно одређење и значај 
унутрашњег извора угрожавања 

8. Унутрашњи извор угрожавања, појам и законске основе заснивања радног односа, 
карактеристике категорија запослених и значај познавања категорија запослених 

9. Унутрашњи извор угрожавања, појам и појавни облици унутрашњег извора 
угрожавања и неки узроци извршења штетног дела од стране унутрашњег извора 
угрожавања 

10. Спољашњи и комбиновани извор угрожавања, појам и конкуренција - појам, врсте 
конкуренције и значај конкуренције 

11. Спољашњи и комбиновани извор угрожавања, појам и конкуренција - менаџмент 
правног лица и конкуренција и начини долажења до података и информација о 
конкуренцији 

ОБЛИЦИ УГРОЖАВАЊА ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА ПРАВНОГ 
ЛИЦА 

12. Идентификација облика угрожавања правног лица 
13. Кривична дела против имовине 
14. Кривично дело против имовине - Крађа  - законске одредбе и тумачење законске 

одредбе и Ситна крађа, утаја и превара - законске одредбе и тумачење законске 
одредбе) 

15. Кривично дело против имовине - Тешка крађа - законске одредбе, тумачење 
законске одредбе, учиниоци тешких крађа и припрема извршења, пропусти система 
обезбеђења који погодују извршењу тешке крађе, проактивне и реактивне мере код 
тешких крађа и фингирање тешке крађе 

16. Кривично дело против имовине - Разбојничка крађа и разбојништво - законске 
одредбе, тумачење законске одредбе, мете разбојништва и угрожена лица током 
разбојништва, учиниоци разбојништва и припрема извршења, пропусти система 
обезбеђења који погодују извршењу разбојништва,  

17. Кривично дело против имовине - Разбојничка крађа и разбојништво - законске 
одредбе, тумачење законске одредбе, мете разбојништва и угрожена лица током 
разбојништва, проактивне и реактивне мере код разбојништва 
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18. Проактивне и реактивне мере код разбојништва, појам, подела и мере и процедуре 
пре разбојништва 

19. Проактивне и реактивне мере код разбојништва – појам, подела и мере и процедуре 
у току разбојништва и мере и процедуре после разбојништва  

20. Кривично дело против имовине - Превара - законске одредбе, тумачење законске 
одредбе, значај спречавања превара, подела превара и проактивно у спречавању 
превара 

21. Кривична дела против безбедности рачунарских података (компјутерски криминал) - 
законске одредбе и услови који погодују појави компјутерског криминала. 

22. Кривично дело против службене дужности – Проневера - законске одредбе, 
тумачење законске одредбе, учиниоци проневере и начини прикривања, проактивне 
мере спречавања проневере и Кривично дело против имовине - Утаја - законске 
одредбе, тумачење законске одредбе, пропусти система обезбеђења који погодују  
извршењу утаје и проактивне мере у функцији спречавања утаје 

23. Кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије - Законске 
одредбе и њихово тумачење, проактивне мере у функцији спречавања диверзије и 
саботаже 

24. Индустријска шпијунажа 

ФИЗИЧКА КОМПОНЕНТА СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
25. Појам и значај физичке компоненте 
26. Појам и основне делатности службе физичког обезбеђења – Контрола и 

Патролирање – обилазак 
27. Појам и основне делатности службе физичког обезбеђења – Пратња и заштита и 

Преглед простора и посебне намене  
28. Организација службе физичког обезбеђења - Нужни предуслови за функционисање 

службе физичког обезбеђења  
29. Организација службе физичког обезбеђења - Oрганизациони облици службе 

физичког обезбеђења - Сопствена СФО и Комбинована СФО 
30. Организација службе физичког обезбеђења - Oрганизациони облици службе 

физичког обезбеђења - Ангажована СФО и Затечена – заједничка СФО 
31. Опредељујући чиниоци у избору организационог облика СФО 
32. Чиниоци унутрашње организације СФО 
33. Надлежност и овлашћења службеника физичког обезбеђења 
34. Преглед лица, пртљага и возила - Појам и циљ, Законска основа обављања прегледа 

и Врсте прегледа 
35. Преглед лица, пртљага и возила - Појам и циљ и Предуслови извршавања прегледа 
36. Преглед лица, пртљага и возила - Појам и циљ и Начин вршења прегледа (Лица и 

пртљаг и Возила) 
37. Професионални кодекс службеника обезбеђења и Лични идентитет – имиџ 

службеника обезбеђења  
38. Надзор и контрола рада службеника обезбеђења  
39. Извештаји и евиденције службе физичког обезбеђења и Коришћење дресираних 

паса у физичком обезбеђењу  
40. Ангажована СФО – делокруг рада руководиоца групе објеката 



3 
 

ТЕХНИЧКА КОМПОНЕНТА СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
41. Појам техничке компоненте , Препреке и Природне физичке препреке 
42. Појам техничке компоненте , препреке и баријере 
43. Механичка заштита и Електронска заштита 
44. Алармни системи - намена и врсте, карактеристике алармних система и делови 

алармног система  
45. Алармна централа - основна намена и постављање, контролна тастатура, зоне и 

области (партиције), антисаботажни прекидачи (тампер прекидачи) и режим рада  
46. Детектори - појам и подела и карактеристике и Сирене  
47. Дојава аларма – појам, врсте, начини и карактеристике типова преносног пута 

информације о дојави  
48. Системи затворене телевизије (CCTV) – појам и функције и Камере – функција, 

врсте и избор камера  
49. Монитори и Остале компоненте CCTV код савремених система  
50. Системи за контролу приступа и детекцију  
51. Врсте система за контролу приступа и детекцију  
52. Параметри избора система за контролу приступа  
53. Систем електронских средстава надзора робе и Системи за контролу обиласка 

објекта  
54. Електронски системи за заштиту од индустријске шпијунаже и Интегрисани 

системи електронске заштите  
55. Уређаји за уништавање докумената, оптичких и магнетних медија  
56. Израда предлога пројекта техничке заштите 

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
57. Појам безбедносног менаџмента система обезбеђења 
58. Сарадња и комуникација система обезбеђења лица, имовине и пословања 
59. Физичко-техничка заштита 
60. Контрола приступа, појам, врсте простора и Контрола приступа дефинисана 

мешавином акредитива 
61. Архитектонски план који испуњава безбедносно-заштитне критеријуме 
62. Предуслови функционисања и спровођења контроле приступа 
63. Системско разматрање контроле приступа 
64. Начини спровођења контроле приступа 
65. Заштита података и информација - Појам податка и информације и Информација 

као корпоративни ресурс 
66. Начини заштите података и информација - Безбедносно-организациони начин - 

Нормативно уређење заштите података и информација (Законски оквири заштите 
информација) 

67. Начини заштите података и информација - Нормативно уређење заштите података и 
информација (Интерни акти – Правилник о пословној тајни) и Едукација запослених 
и њихово активно ангажовање у функцији заштите информација 

68. Социјални инжењеринг - Појам социјалног инжењеринга 
69. Профил лица која користе социјални инжењеринг 
70. Начини извршења социјалног инжењеринга - Извршење социјалног инжењеринга 

контактом 
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71. Начини извршења социјалног инжењеринга -  Извршење социјалног инжењеринга 
без контакта и Kомбиновано извршење социјалног инжењеринга 

72. Технике које користи социјални инжењеринг - Техника лажног представљања 
73. Технике које користи социјални инжењеринг - Техника искоришћавања немара,  

непажње и незнања мете напада 
74. Технике које користи социјални инжењеринг - Техника обрнутог социјалног 

инжењеринга 
75. Препознавање социјалног инжењеринга 
76. Узроци подложности социјалном инжењерингу - Психосоцијални утицај – 

Психолошки принципи и Психолошки фактори 
77. Метод пријема нових радника са аспекта система обезбеђења 
78. Проактивно и реактивно у спречавању насиља на радном месту 
79. Култура пословне заштите 
80. Безбедносне процедуре 
81. Место и улога система обезбеђења у борби против тероризма 
82. Проактивне и реактивне мере система обезбеђења лица, имовине и пословања 
83. Провера бонитета 

ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЛИЦА, 
ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 

84. Процес пројектовања система обезбеђења лица, имовине и пословања - Уводна 
разматрања 

85. Идентификација вредности (критичних – угрожених) и Одређивање степена 
критичности вредности (у случају настанка последица остварењем претњи) 

86. Идентификација претње – облика угрожавања и Утврђивање вероватноће остварења 
претње 

87. Утврђивање нивоа ризика и Одређивање прихватљивости ризика по рад правног 
лица 

88. Дефинисање система обезбеђења лица, имовине и пословања 
89. Пројектовање (креирање) система обезбеђења лица, имовине и пословања и 

Функционисање и модификација система обезбеђења лица, имовине и пословања у 
пракси  

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА МАЛОПРОДАЈА 
90. Губици малопродаја - Приказ губитака малопродаја - Губици на макро и на микро 

нивоу - Категоризација губитака у малопродајама 
91. Ситна крађа у малопродајама, спољашњи извор угрожавања - Врсте малопродаја -

Најугроженија роба 
92. Учиниоци ситне крађе у објектима малопродаје - Мотив и разлог извршења крађе - 

Профил и категорије учинилаца ситне крађе у објектима малопродаје 
93. Време и начини извршења ситне крађе у објектима малопродаје - Излажење са 

разоткривеном (изложеном) робом - Излажење са скривеном робом - Крађа "узми и 
бежи" - Замена амбалаже, налепница цене и бар-кодова 

94. Време и начини извршења ситне крађе у објектима малопродаје - Конзумирање робе 
у објекту - Кооперација са запосленима - Преваре код мерења робе и самосталног 
плаћања - Превара приликом плаћања (замена ситнијих апоена за крупније) 
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95. Проактивно и реактивно деловање у функцији спречавања ситне крађе у 
малопродајама - Дизајнирање продајног простора - Организација посла и рад 
запослених - Едукација (запослених и службеника обезбеђења) - Мере стимулације - 
Технички системи заштите 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

Основна литература: 
- Горан Ј. Мандић: Основи система обезбеђења правних лица, Факултет 

безбедности, Београд, 2012.  
- Закон о приватној безбедности – чланови који се односе на градиво из књиге. 
Допунска литература - правна регулатива   

- Закон о заштити података о личности  
- Закон о заштити пословне тајне  
- Закон о одговорности правних лица за кривична дела  
- Закон о организацији и надлежности државних органа за борбу против 
високотехнолошког криминала  

- Закон о оружју и муницији  
- Закон о привредним друштвима 
- Закон о раду 
- Закон о тајности података  
- Закона о заштити пословне тајне  
- Закону о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 
приредбама  

- Кривични законик (2005). Службени гласник РС, 85/05, 88/05, 107/05, 72/09,  

Начин полагања 

Испит се полаже из два дела: писмено (предуслов за излазак на завршни испит) 
и завршни испит (усмено). 

Писмени део испита се састоји из два дела.  

Први део писменог полагања се односи на полагање теста. Да би студент 
положио тест потребно је да има преко 50 %  од укупног броја поена. Да би изашао на 
други део писменог испита студент мора да положи први део.  

Други део писменог испита се односи на практичну примену научених и 
стечених знања, где студент израђује предлог пројекта техничке (механичке и 
електронске) заштите неког објекта. Време за израду предлога пројекта техничке 
заштите је до 240 минута. Положен писмени део испита важи само за рок у коме је 
положен. У случају да се усмени не положи, или студент не изађе на усмени, положен 
писмени део испита се не може пренети у други испитни рок. Услов за излазак на 
завршни испит је положен писмени део. 

Завршни испит се полаже усмено по испитним питањима. Студенти имају 
могућност да сачине писани концепт након добијања питања. Време за писање 
концепта по питању је до 45 минута. 
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Семинарски и специјалистички радови  

Семинарски и специјалистички рад се предаје у папирној и електронској 
форми. Састоји из садржаја рада, уводног дела, разраде теме, закључка, евентуално 
прилога и коришћене литературе. Семинарски рад се штампа једнострано, док 
специјалистички може и двострано, а  параметри сређивања текста су:  

- величина папир А4, све маргине 2,5 цм. 
- наслови првог нивоа: - слова Times New Roman – ћирилица, величина 15 (bold), 

- увлачење (Indention) – лево (Left) 1,5 цм  
- поравнање (Aligment) – уз леву страну (Left),  
- проред 1,1 (Multiple), 
- размак пре наслова (Spacing before) 30 pt, 
- размак после наслова (Spacing after) 12 pt; 

- другог нивоа: - слова Times New Roman – ћирилица, величина 14 (bold), 
- увлачење (Indention) – лево (Left) 1,5 цм  
- поравнање (Aligment) – уз леву страну (Left),  
- проред 1,1 (Multiple), 
- размак пре наслова (Spacing before) 18 pt, 
- размак после наслова (Spacing after) 10 pt; 

- трећег нивоа:  - слова Times New Roman – ћирилица, величина 13 (bold), 
- увлачење (Indention) – лево (Left) 1,5 цм  
- поравнање (Aligment) – уз леву страну (Left),  
- проред 1,1 (Multiple), 
- размак пре наслова (Spacing before) 12 pt, 
- размак после наслова (Spacing after) 6 pt; 

- основни текст: - фонт Times New Roman – ћирилица величина 13,  
- Први ред увучен 1,5 цм, (Special – First line) 
- поравнање (Aligment) – поравната лева и десна страна 

(Justified),  
- проред 1,1 (Multiple), 
- размак пре пасуса (Spacing before) 4 pt, 
- размак после пасуса (Spacing after) 4 pt; 

- фус ноте: - фонт Times New Roman – ћирилица величина 11,  
- проред 1,1 (Multiple), 
- поравнање (Aligment) – поравнала лева и десна страна 

(Justified),  
- размак пре пасуса (Spacing before) 2 pt, 
- размак после пасуса (Spacing after) 2 pt; 

 

Број страна семинарског рада зависи од теме, с тим што не би требало да буде 
више од 30 страна. Студент који у току извођења наставе не испуни предиспитне 
обавезе може семинарски рад да одбрани на консултацијама. Термин за одбрану 
семинарског рада је прва и трећа недеља у месецу, на дан када су консултације. 

Број страна специјалистичког је релативно тешко одредити јер зависи од 
конкретне теме. 

Колоквијуми 

Нема колоквијума. 
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Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинарски рад, консултације и дискусије. 

Бодовање предиспитних и испитних обавеза студената 

Предиспитне обавезе су исте и за студенте на буџету и за самофинансирајуће 
студенте. Бодовање  

Активности у току предавања и практични рад до 35 поена 

Положен писмени део као предуслов усменог 14 поена 

Усмени испит до 51 поен 

 

Активности у току предавања се односе на активно учешће студената у настави 
и самостална израда Плана распореда рада службе физичког обезбеђења, Упитника за 
пријем радника, Предлога пројекта техничке заштите, као и презентовање одређених 
тема у облику предавања студентима. 

 
 


