
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ – НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА 
1.Појам, предмет и задаци криминалистике  
2.  Основна криминалистичка начела  
3.  Основни методи и субјекти супротстављања  криминалитету  
4.  Међународна криминалистичка сарадња  
5.  Индиције и докази   
6.  Верзије  
7.  Планирање оперативног рада на основу индиција  и верзија и основна питања   
     криминалистике   
8.  Криминалистичка контрола и криминалистичка  обрада као облици    
     криминалистичке  делатности    
9.  Кривична пријава  
10. Криминалистичка провера  
11. Прикупљање обавештења  
12. Припрема и тактика обављања разговора са грађанима  
13. Разговор са осумњиченим  
14. Криминалистичка примена полиграфа  
15. Праћење  
16. Појам, циљ, законски основ  и општа тактичка правила лишења слободе  
17. Потражна делатност   
18. Криминалистичко поступање по сазнању за кривични догађај  и обезбеђење места  
      кривичног догађаја  
19. Увиђај  
20. Реконструкција догађаја  
21. Претресање (појам, циљ и врсте,  законска и основна тактичка правила вршења,   
      записник о претресању)  
22. Саслушавање окривљеног  
23. Испитивање сведока  
24. Вештачење 
 
 Литература:  

1. Жарковић, М., Ивановић, З.: Криминалистичка тактика, КПА, Београд, 2014.  
 

 



НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ  
1.Појам безбедности 
2. Концепти безбедности човека 
3. Традиционални концепти међународне безбедности 
4. Савремени концепти међународне безбедности 
5. Концепт глобалне безбедности 
6. Недржавни сектор безбедности 
7. Појам и елементи угрожавања безбедности 
8. Карактеристике савремених појава угрожавања безбедности 
9. Класификација савремених појава угрожавања безбедности 
10. Појам, класификација и значај државних и националних вредности 
11. Појам, класификација и значај државних и националних интереса 
12. Традиционални концепт националне безбедности 
13. Савремени концепт националне безбедности 
14. Компоненте националне безбедности 
15. Војни ризици и претње националној безбедности 
16. Невојни ризици и претње националној безбедности 
17. Политика и стратегија националне безбедности 
18. Безбедносна култура друштва 
19. Појам и компоненте националног система безбедности 
20. Безбедност као функција Републике Србије 
21. Безбедност као функција председника Републике Србије 
22. Безбедност као функција Владе Републике Србије 
23. Безбедност као функција Народне скупштине 
24. Савет за националну безбедност Републике Србије – организација и надлежност 
25. Биро за координацију рада служби безбедности – организација и надлежност 
26. Безбедносно-информативна агенција – организација и надлежност 
27. Војно-обавештајна агенција – организација и надлежност 
28. Војно-безбедносна агенција – организација и надлежност 
29. Обавештајне компоненте органа спољне политике Републике Србије 
30. Ванредно и ратно стање 
 

      
    Литература:  

1. Мијалковић, С.: Национална безбедност, КПА, Београд, 2015. 
 



ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ  
1. Основни организациони појмови (организација, организованост и организовање) 
2. Настанак и развој организације 
3. Теорија бирократско-монократске организације 
4. Теорија функционалне и научне организације рада 
5. Социјално-психолошке теорије 
6. Социолошке теорије 
7. Кибернетска и системска теорија 
8. Циљеви организације 
9. Начела организације 
10. Методе организације 
11. Појам и врсте полицијских организационих структура  
12. Димензије организационе структуре полиције 
13. Полицијски кадрови 
14. Материјално-техничка средства полиције 
15. Прописи као елемент организацијске структуре полиције 
16. Повезаност елемената  организацијске структуре полиције 
17. Принципи успостављања организационе структуре полиције 
18. Структуирање и реструктуирање полицијске организације 
19. Систематизација радних места у полицији 
20. Анализа радних места у полицији 
21. Заједничка и посебна обележја радног профила полицијских службеника 
22. Феноменолошка анализа радног профила за обављање полицијских послова 
23. Функционална анализа радног профила за обављање полицијских послова 
24. Структура Министарства унутрашњих послова Републике Србије 
25. Организациона полазишта структуирања МУП РС 
26. Дирекција полиције (надлежност, делокруг и структура) 
27. Функционално диференциране организационе јединице Дирекције полиције 
28. Јединице полиције посебне намене  
29. Сталне јединице полиције посебне намене 
30. Повремене јединице полиције посебне намене 
31. Полицијске јединице посебне намене диференциране по организационој структури 
32. Територијално диференциране организационе јединице Дирекције полиције 
33. Подручне полицијске управе (надлежност, делокруг и структура) 
34. Полицијске станице (надлежност, делокруг и структура) 
35. Полицијске испоставе (надлежност, делокруг и структура) 
36. Сектори МУП РС (надлежност, делокруг и структура) 
37. Организационе јединице МУП РС изван Дирекције полиције и сектора 
38. Особености полицијске организације у ванредном и ратном стању 
39. Основни појмови полицијског рада [полицијска овлашћења, полицијски послови, 

делатности (активности) полиције] 
40. Функције полиције у организационом смислу  
41. Заштитно - безбедносна функција полиције 
42. Образовна функција полиције 
43. Одбрамбена функција полиције 
44. Социјално – услужна функција полиције (''полиција у служби грађана'') 
45. Очекивања од полиције 



46. Циљеви полиције 
47. Визија, мисија и задаци полиције 
48. Принципи полицијског рада 
49. Kритеријуми полицијског рада 
50. Процедуре обављања оперативно-стручних послова 
51. Процедуре обављања управних унутрашњих послова 
52. Процедуре обављања послова системске подршке 
53. Извесност, ризик и неизвесност као услови полицијског ангажовања 
54. Кодекс професионалне етике 
55. Непринудни, принудни и комбиновани рад полиције 
56. Превентивни,  репресивни и преемптивни рад полиције 
57. Територијални, линијски и објектни рад 
58. Проблемски орјентисан рад полиције 
59. Интервенције 
60. Акције 
61. Традиционални и модерни рад полиције 
62. Преговарање као начин комуницирања у полицији 
63. Начела полицијског преговарања 
64. Преговарачка комуникација у полицији 
65. Вештина активног слушања 
66. Организационо понашање 
67. Организациона култура 
68. Тимски организациони облик рада у полицији 
69. Јединични организациони облик рада у полицији 
70. Праћење поступања полицијских службеника решавањем притужби 

    
Литература:  
 

1. Субошић, Д.: Организација и послови полиције, друго измењено и допуњено 
издање, КПА, Београд, 2013.  

 



ПРАВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
 

1. Полиција и службе безбедности  
2. Извори права унутрашњих послова (врсте извора и најважнији закони)  
3. Особености полиције као дела државне управе  
4. Прекршајна функција полиције 
5. Полицијска помоћ у извршењима  
6. Организација полиције као особена организација у односу на организацију других органа 

државне управе  
7. Врсте организационих јединица полиције  
8. Руковођење организационим јединицама полиције 
9. Правни положај и категорије припадника полиције 
10. Стручно оспособљавање и усавршавање  
11. Принцип законитости полиције  
12. Принцип сразмерности у раду полиције  
13. Провера и утврђивање идентитета лица и идентификација предмета 
14. Мере циљане потраге 
15. Ватрено оружје 
16. Прекршаји против јавног реда  
17. Обезбеђивање јавних скупова (уставна решења о слободи окупљања, појам јавног скупа, 

одржавање реда и послови обезбеђивања јавног скупа)  
18. Онемогућавање, забрана и прекид јавног скупа  
19. Услови, путеви, правила саобраћаја и саобраћајни знакови као фактор безбедности 

саобраћаја на путевима  
20. Возачи  
21. Регулисање саобраћаја 
22. Контрола саобраћаја 
23. Гранична контрола (контрола лица и исправа, превозних средстава, оружја и муниције)  
24. Појам и врсте оружја и муниције  
25. Набављање оружја и муниције  
26. Држање оружја и муниције  
27. Ношење оружја и муниције  
28. Заштита и спасавање, организовање заштите од пожара 
29. Престанак држављанства 
30. Поступак одлучивања о држављанству, евиденција и доказивање држављанства 
31. Појам и значај пребивалишта и боравишта и пребивалиште и боравиште као предмет 

законског уређивања  
32. Појам и садржај личне карте 
33. Издавање и коришћење личне карте  
34. Појам, намена, врсте и важење путних исправа и виза  

 
     
   Литература:  

1. Милетић, С., Југовић, С.: Право унутрашњих послова, друго измењено и допуњено 
издање, КПА, Београд, 2012.  

 



КРИВИЧНО ПРАВО – ОПШТИ ДЕО  
 
1.      Појам и начела кривичног права 
2.      Појам међународног кривичног права 
3.      Извори кривичног права 
4.       Временско важење кривичног закона 
5.       Просторно важење кривичног законодавства 
6.        Појам и елементи кривичног дела (радња, последица, узрочни однос) 
7.      Субјект кривичног дела 
8.      Објект кривичног дела 
9. Дело малог значаја 
10. Нужна одбрана 
11. Крајња нужда 
12. Појам и теорије кривице 
13. Умишљај 
14. Нехат 
15. Неурачунљивост 
16. Битно смањена урачунљивост 
17. Стварна и правна заблуда 
18. Сила и претња 
19. Покушај кривичног дела – појам, врсте и кажњавање 
20. Добровољни одустанак 
21. Појам и врсте стицаја кривичног дела 
22. Појам и врсте саучесништва 
23. Појам и врсте кривичних санкција 
24. Појам и врсте казне 
25. Казна затвора у нашем кривичном праву 
26. Новчана казна у нашем кривичном праву 
27. Рад у јавном интересу 
28.     Мере упозорења  
29.     Мере безбедности - појам, сврха, врсте и систем 
30.     Санкције за малолетнике у нашем кривичном праву - појам врсте и   
           специфичности 
 
 
    Литература:  

1. Стојановић, З.: Кривично право-општи део, Правна књига, Београд, 2014. (књига се 
може купити у скриптарници Правног факултета Универзитета у Београду или 
књижарама Службеног гласника)  

 
 
 



СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА  
    Литература:  

1. Јевтовић, М., Милашиновић, С.: Социјалнопатолошке појаве, КПА, Београд, 2014.  
 
 
 
Од наведене литературе, следећа издања  можете купити у скриптарници Академије, радним 
даном у термину од 10,00-14,00 часова (телефон 011/3107-171):  
 

1. Жарковић, М., Ивановић, З.: Криминалистичка тактика, КПА, Београд, 2014.- 1.182,00 
дин  

2. Мијалковић, С.: Национална безбедност, КПА, Београд, 2015. – 828,00 дин.  
3. Субошић, Д.: Организација и послови полиције, друго измењено и допуњено издање, КПА, 

Београд, 2013. – 1.151,00 дин. 
4. Јевтовић, М., Милашиновић, С.: Социјалнопатолошке појаве, КПА, Београд, 2014. – 253,00 

дин 
 


