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Испитна питања 

 

1. Појмовно одређење тероризма 

2. Елементи тероризма 

3. Схватање тероризма као облика угрожавања безбједности 

4. Схватање тероризма као облика политичког насиља 

5. Схватање тероризма као облика криминалитета 

6. Тероризма са аспекта кривичног права 

7. Историјски аспекти тероризма 

8. Спољни – амбијентални узроци тероризма 

9. Унутрашњи – индивидуални узроци тероризма 

10. Глобалне друштвене промјене као узрок тероризма 

11. Противрјечности и отпори глобализацији и „новом свјетском поретку“ 

12. Међународни извори тероризма 

13. Основне карактеристике тероризма 

14. Актуелне карактеристике тероризма 

15. Могуће карактеристике тероризма 

16. Класификација тероризма према носиоцима – државни тероризам 

17. Класификација тероризма према носиоцима – недржавни тероризам 

18. Класификација тероризма према територији испољавања и поријеклу актера и жртве – међународни 

тероризам 

19. Класификација тероризма према територији испољавања и поријеклу актера и жртве – унутрашњи 

тероризам 

20. Класификација тероризма према циљевима – идеолошки мотивисан тероризам 

21. Класификација тероризма према циљевима – сепаратистички тероризам 

22. Класификација тероризма према циљевима – вјерски тероризам 

23. Класификација тероризма према објекту напада 

24. Класификација тероризма према средствима – конвенционални тероризам 

25. Класификација тероризма према средствима – нуклеарни тероризам 

26. Класификација тероризма према средствима – биолошки тероризам 

27. Класификација тероризма према средствима – хемијски тероризам 

28. Класификација тероризма према методима 

29. Класификација тероризма према методима - сајбертероризам 

30. Стратегија и тактика недржавних терористичких субјеката 

31. Стратегија и тактика државних терористичких субјеката 

32. Терористичке организације 

33. Начин испољавања тероризма 

34. Појам, карактеристике и носиоци самоубилачког тероризма 

35. Терористичке организације које примјењују самоубилачки тероризам 

36. Мотиви и профил терористе самоубице 



37. Појавни облици и тактика самоубилачког тероризма 

38. Утицај терориста на јавност 

39. Структура терористичких организација 

40. Карактеристике терористичких организација 

41. Обавјештајна и контраобавјештајна дјелатност терористичких група 

42. Планирање терористичких напада и ангажовање за извршење напада 

43. Циљеви терористичких организација 

44. Финансирање терористичких организација 

45. Супротстављање тероризму на међународном нивоу 

46. Субјекти спречавања и сузбијања тероризма 

47. Антитероризам 

48. Дефанзивне мјере и радње за заштиту објеката 

49. Дефанзивне мјере и радње за заштиту лица 

50. Превентивне мјере против тероризма 

51. Извођење противтерористичких дејстава 

52. Специфичности противтерористичких активности у различитим срединама 

53. Рјешавање талачких ситуација 

54. Спречавање прања новца и финансирања тероризма 

55. Заштита од терористичког дјеловања 

56. Угроженост Босне и Хереговине тероризмом 

57. Институционална заштита од тероризма у БиХ 

58. Кривичноправна заштита од тероризма у БиХ 

59. Стратегијски приступ БиХ у борби против тероризма 

60. Перспективе и препоруке за заштиту од тероризма у БиХ 


