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ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА 

Седмица Предавање Тематска јединица Дан Датум Вријеме 
Мјесто 

одржавања 
Ч Наставник 

I П1 

Обавјештајна и 

безбједносна дјелатност и 

службе 

- Методолошке основе 

Обавјештајно безбједносних 

дјелатности и служби као 

наставно-научне дисциплине, 

Мјесто Обавјештајно 

безбједносних дјелатности и 

служби у систему наука, 

Проблеми проучавања појава 

од значаја за Обавјештајно 

безбједносне дјелатности и 

службе 

Четвртак 06.10.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

II П2 
Појам и организација 

обавјештајне службе 
Четвртак 13.10.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 

проф. др Предраг 

Ћеранић 



Порекло и еволуција 

обавјештајне службе; Појам 

обавјештајне активности и 

обавештајне службе; Карак-

теристике обавјештајне слу-

жбе у савременим условима; 

Организација савремених 

обавјештајних служби; Без-

бедносно-обавјештајни си-

стем 

III П3 

Врсте обавјештајних служби 

Подела обавјештајних слу-

жби у савременим условима; 

Разликовање обавјештајних 

служби према организацији и 

начину руковођења; Разлико-

вање обавјештајних служби 

према постављеним циље-

вима; Разликовање обаве-

штајних служби према обла-

стима истраживања; Разлико-

вање обавештајних организа-

ција према називу система 

коме припадају 

Четвртак 20.10.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

IV П4 

Предмет и процес 

обавјештајне активности 

Појам обавјештајног пода-

тка; Извори обавјештајних 

података; Прикупљање и об-

рада обавјештајних података; 

Израда и презентoвање завр-

шних обавјештајних докуме-

ната 

Четвртак 27.10.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 



V П5 

Садржина и методи 

обавјештајне активности 

Методи прикупљања обавје-

штајних сазнања (Обавје-

штајни методи у ужем сми-

слу, Коришћење легалних мо-

гућности за прикупљање 

обавјештајних података), 

Субверзивни садржаји рада 

обавјештајне службе; Шпи-

јунажа 

Четвртак 03.11.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

VI П6 

Обавјештајни методи 

Агентурни (класични) метод; 

Појам агента; Врсте агената; 

Фазе агентурног рада (Врбо-

вање агента, Процес агентур-

ног рада, Окончање агентур-

ног односа) 

Четвртак 10.11.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

VII П7 

Обавјештајни методи 

Метод инфилтрације (тајног 

уграђивања обавјештајца) у 

структуре противника; Метод 

тајног коришћења техничких 

средстава; Методи потајног 

(прикривеног) прикупљања по-

датака 

Четвртак 17.11.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

VIII П8 

Коришћење легалних 

могућности за обавјештајно 

дјеловање 

Прикупљање података испи-

тивањем ратних заробљени-

ка; Прикупљање података ис-

питивањем емиграната и оба-

Четвртак 24.11.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 



вештајних дезертера; Прику-

пљање података извиђањем; 

Прикупљање података преко 

обавештавања дипломатско-

конзуларних представника; 

Прикупљање података преко 

војнодипломатских и неди-

пломатских представника; 

Прикупљање података из 

средстава јавног информиса-

ња; Прикупљање  података  

методом  сарадње 

IX П9 

Појам и подјела служби 

безбједности 

Појам службе безбједности; 

Контраобавештајна служба;  

Служба за заштиту уставног 

поретка; Служба обезбјеђења 

личности и објеката; Против-

терористичка обавјештајна 

служба; Средства, мере и 

принципи организовања слу-

жбе безбједности 

Четвртак 01.12.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

X П10 

Субверзивна дејства 

обавјештајних служби 

Психолошко-пропагандна 

дејства, Психолошке опера-

ције, Субверзивна пропаган-

да, Идеолошко-политичка 

индоктринација; Герилска и 

противгерилска дејства 

Четвртак 08.12.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

XI П11 
Субверзивна дејства 

обавјештајних служби 
Четвртак 15.12.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 

проф. др Предраг 

Ћеранић 



Неконвенционална дејства; 

Коришћење политичке аген-

туре; Тајно помагање опози-

ционих политичких субјека-

та; Изазивање и коришћење 

друштвених криза; Специјал-

не операције 

XII П12 

Обавјештајне службе, 

екстремизам и тероризам 

Појам и врсте унутрашњег 

екстремизма и тероризма; 

Екстремни национализам и 

сепаратизам; Клерошовини-

зам и верски фанатизам; То-

талитаризам;  

Четвртак 22.12.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

XIII П13 
Екстремна политичка и теро-

ристичка емиграција 
Четвртак 29.12.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 

проф. др Предраг 

Ћеранић 

XIV П14 

Међународна безбједносно-

обавјештајна сарадња: случај 

Републике Српске 

Четвртак 12.01.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

XV П15 

Анализа извршења 

предиспитних обавеза 

студената током наставе у 

семестру – овјера уредног 

похађања наставе 

Четвртак 19.01.2022. 08:15-12:00 Учионица 130 4 
проф. др Предраг 

Ћеранић 

П1, П2, ...., П15 – Предавање прво, Предавање друго, ..., Предавање петнаесто, Ч - Часова 

 

ПЛАН ВЈЕЖБИ 

Седмица Вјежба Тип вјежбе Тематска јединица 

I В1 ТВ 

– упознавање студената са програмом и планом извођења наставе, са њиховим правима, 

обавезама и начином полагања испита 

- – дискусија о посебностима Обавјештајно безбједносних дјелатности и служби као наставно-

научне дисциплине                                                                             



II В2 ТВ 

– разматрање појмова обавјештајне и безбједносне службе и дистинцкија од других субјеката 

безбједности 

 

III В3 ТВ 

– разматрање принципа организовања савремених обавештајних служби 

– разматрање организационе структуре обавјештајних служби (Централа обавјештајне слу-

жбе и организационе форме обавјештајне службе изван сједишта) 

– студија случаја: CIA, FSB                                                                   

IV В4 ТВ 

– разматрање врста обавјештајних служби: Војнообавјештајна служба, Политичка обавје-

штајна служба, Економска обавјештајна служба, Електронска обавјештајна служба, Науч-

но-технолошка обавештајна служба; Обавештајни елементи политичких партија, покрета и 

емигрантских организација;  

Обавештајне организације наднационалног карактера 

V В5 ТВ – одређење дистинкције између информације, податка и обавјештајних информација и података; 

VI В6 ТВ 

– разматрање могућности прибављања обавјештајних информација и података из отворених 

извора 

анализа одабраних медијских садржаја 

VII В7 ТВ - анализа процеса обавјештајног циклуса - израда схематског модела 

VIII В8 ТВ 
– анализа појма и врста агената 

– анализа агентурног процеса 

IX В9 ТВ 

– анализа примјене техничког метода обавјештајне дјелатности 

– анализа садржаја књиге: Роман Ронин, Обавештајни рад, Службени гласник и Факултет 

безбедности, Београд, 2009 

X В10 ТВ 

– анализа појединих случајева субверзивног деловања обавјештајних служби представљених у 

књизи: Бајагић Младен: Обавештајна активност и спољна политика – студија случаја САД, 

ВШУП, Београд, 2004. 

XI В11 ТВ – дискусија о противтерористичком дjеловању обавјештајних и безбједносних служби 

XII В12 ТВ – Обавјештајно безбједносна служба Босне и Херцеговине, анализа Закона о ОБА БиХ. 

XIV  ТВ 

- анализа појединих одредби законских прописа којима се подржава рад обавјештајних и 

безбједносих служби на подручју Републике Српске; Закон о полицији и унутрашњим 

пословима. 

XV  ТВ Колоквијум – писмена провјера знања 

В1, В2, ...., В15 – Вјежба прва, Вјежба друга, ..., Вјежба петнаеста, ТВ – Теоријска вјежба, ПВ – Практична вјежба 



 

РАСПОРЕД ВЈЕЖБИ 

Група Дан Вријеме Мјесто одржавања Ч Сарадник 

Г1 Уторак 11,15 – 13,00 Учионица 130 2 Милица Сикимић, ма 

Г1, Г2, Г3, Г4 – Група прва, Група друга, Група трећа, Група четврта, Ч – Часова 

 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК: 

      проф. др Предраг Ћеранић 


