
 

 

Наставни предмет: ПРИВАТНА БЕЗБЈЕДНОСТ 
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Испитна питања 

 

1. Приватна безбједност као наставна дисциплина (појам, предмет, задаци) 
2. Историјски развој приватне безбједности - Стари Рим и Енглеска 
3. Историјски развој приватне безбједности - САД 
4. Теоријско - концептуална одређења приватне безбједности 
5. Пораст криминалитета, масовни пораст приватне имовине и економски разлози као фактори развоја 

приватне безбједности 
6. Јавно-приватно партнерство и преоптерећеност полицијских структура као фактори развоја приватне 

безбједности 
7. Професионализација приватне безбједности и нови безбједносни изазови и пријетње као фактори 

развоја приватне безбједности 
8. Модели односа приватног и јавног сектора безбједности - независност, конкуренција и 

комплементарност 
9. Модели односа приватног и јавног сектора безбједности - кооперативност и партнерство 
10. Однос припадника приватног сектора безбједности и запослених у полицији 
11. Потенцијалне користи и ризици партнерства јавне и приватне безбједности 
12. Неке специфичност нормативног регулисања ПСБ - надлежност и организација 
13. Неке специфичност нормативног регулисања ПСБ - обука и стручно усавршавање 
14. Неке специфичност нормативног регулисања ПСБ - контрола рада и одговорност припадника ПСБ 
15. Субјекти приватне безбједности - компаније за обезбјеђење лица и имовине 
16. Субјекти приватне безбједности - приватна детективска дјелатност 
17. Субјекти приватне безбједности - приватне војне компаније 
18. Субјекти приватне безбједности - приватне казнене установе 
19. Приватно обезбјеђење - појам и врсте према предмету обезбјеђења 
20. Приватно обезбјеђење - појам и врсте према каратеристикама коришћене технологије 
21. Приватно обезбјеђење - појам и врсте према начину спровођења обезбјеђења 
22. Приватно обезбјеђење - појам и врсте према типу простора који се обезбјеђује 
23. Приватно обезбјеђење - појам и врсте према организационом типу обезбјеђења 
24. Приватно обезбјеђење - појам и врсте према константности дјеловања 
25. Теоријско - концептуална одређења корпоративне безбједности 
26. Извори угрожавања тајности података корпорација 
27. Облици и извори угрожавања безбједности корпорација 
28. Припремање и дјеловање корпорација у кризним и ванредним ситуацијама 
29. Процјена безбједности пословања корпорација 
30. Појам и садржај пословно - обавјештајног дјеловања (Business Intelligence) 
31. Фазе пословно - обавјештајног дјеловања (Business Intelligence) 
32. Примјена пословно – обавјештајног дјеловања (Business Intelligence) у пракси савремених корпорација 
33. Функција корпоративне заштите и организација службе економске безбједности 
34. Нормативна уређеност сектора приватне безбједности у Босни и Херцеговини 
35. Тренд приватне безбједности у Босни у Херцеговини 2009.-2016. године 
36. Дјелатност обезбјеђења лица и имовине у Републици Српској 



37. Начин и услови добијања овлашћења за оснивање предузећа за обезбјеђење лица и имовине у 
Републици Српској 

38. Овлашћење за обављање послова обезбјеђења лица и имовине у РС – физичко обезбјеђење 
39. Овлашћење за обављање послова обезбјеђења лица и имовине у РС – техничко обезбјеђење 
40. Овлашћења припадника физичког обезбјеђења за вријеме дужности (РС) 
41. Униформа и легитимација припадника обезбјеђења и приватног детектива (РС) 
42. Надзор над радом агенција за обезбјеђење лица и имовине 
43. Детективска дјелатност, приватни детективи и детективска канцеларија (РС) 
44. Основна начела детективске дјелатности 
45. Начин и услови добијања овлашћења за обављање приватне детективске дјелатности (РС) 
46. Овлашћења приватних детектива (РС) 
47. Детективски послови - дужности приватног детектива (РС) 
48. Надзор над обављањем детективске дјелатности (РС) 
49. Приватна безбједност у Србији 
50. Приватна безбједност у Хрватској 
51. Приватна безбједност у Црној Гори 
52. Приватна безбједност у Македонији 
53. Приватна безбједност у САД-у 
54. Приватна безбједност у Француској 
55. Приватна безбједност у Њемачкој 
56. Приватна безбједност у Великој Британији 
57. Приватна безбједност у Руској Федерацији 

 

Додатна питања 

1. Социјално - економски узроци настанка приватних војних компанија  и однос класичних плаћеника и 
компанија 

2. Политичко - правни узроци настанка и комплексност подручја дјеловања приватних војних 
организација 

3. Класификација приватних војних организација према активности дјеловања 
4. Посебне мјере заштите тајности података корпорација 
5. Персонални аспекти заштите тајности података корпорација 
6. Задаци службе економске безбједности 
7. Тренд приватне безбједности у ентитету Федерације Босне и Херцеговине 2009.-2016. године 
8. Тренд приватне безбједности у Републици Српској 2009.-2016. године 
9. Практични аспетки детективске дјелатности – основна правила прикупљања података 
10. Практична питања рада приватног детектива и односа према полицијским агенцијама 

 
 

 

 


