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Циљеви предмета 

 
Циљ предмета је стицање уводних и основних теоријских 
знања  о  држави,  праву и прописима који регулишу систем 
националне безбедности.. 

Исход изучавања 

 
Овладавање знањима потребним за даље студирање и опште 
академско образовање и упознавање са прописима у области 
националне и приватне безбедности, одбране, ванредних 
ситуација и управљања ризицима од елементарних и других 
непогода и развијање способности за самостално тумачење 
и анализу прописа из наведених области. 

Садржај и структура 
предмета 

 
1) Појам и елементи државе 
2) Државна организација – појам и елементи 
3) Облици владавине и политичког поретка 
4) Облици државног уређења  
5) Облици државне власти (парламентарни, 

председнички, конвентски, полупредседнички 
систем) 

6) Појам и врсте друштвених норми, друштвени 
прописи, 

7) Појам и елементи правне норме, врсте правних 
норми 

8) Појам правног акта, општи и појединачни правни 
акти, формални и материјални појам правног акта 

9) Формални извори права (устав, закон, међународни 
уговор, општи акти нижи од закона, аутономно 
право, обичај, судски прецедент и судска пракса) 

10) Појединачни правни акти (указ, управни акт, правни 
посао, судски акт) 

11) Субјект и објект права, појам и врсте правног односа 
12) Правно уређење основа система националне 

безбедноси 
13) Правни прописи у областу уређења служби 

безбедности и обраде и заштите података 



14) Правно уређење рада полиције и служби за 
управљање ванредним ситуацијам 

15) Правни прописи у области приватне безбедности и 
детективске делатности. 

 
П Р Е Д А В А Њ А 
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Држава као организација и заједница; елементи државе 
(територија, становништво, суверена власт) 

3 

II 
Државни органи и државна службена лица; технократија и 
бирократија; врсте државних органа, месна, стварна и 
функционална надлежност. 

3 

III 

Република и монархија као облици владавине; облици 
политичког поретка (демократија и аутократија;) облици 
државног уређења (унитарна и сложена држава) и државне 
власти – председнички систем, полупредседнички 
(мешовити) систем, конвенстки систем, парламентарни 
систем. 

3 

IV 

Прескриптивне и дескриптивне дефиниције права, Право и 
остале врсте друштвених норми (морал, обичај, традиција, 
техничке норме и стандарди), појам и врсте правних норми; 
повезивање норми у правни поредак 

3 

V 
Општи појам правног акта, материјални и нормативни акти, 
општи и појединачни правни акти 

3 

VI Формални извори права – појам, стварање и врсте 3 

VII 
Устав и закони, међународни уговори, подзаконски акти, 
аутономно право, обичај, судски прецедент и судска пракса) 

3 

VIII 
Појединачни правни акти (указ, управни акт, правни посао 
и судски акт) 

3 

IX 
Субјект и објект права, појам и врсте правног односа, 
правне обавезе и правна овлашћења, злоупотреба правног 
овлашћења, правне чињенице и правне радње 

3 

X 
Правно уређење система националне безбедности, 
стратегија националне безбедности, системски прописи у 
области националне безбедности 

3 

XI 
Правни прописи у области организације и уређења служби 
безбедности 

3 

XII 
Правна регулатива заштите тајних података, података о 
личности и информација од јавног значаја 

3 

XIII 
Правна регулатива надлежности, организације рада и 
овлашћења полиције, модели организације и уређења 
полиције. 

3 

XIV 
Најважнији прописи у области ванредних ситуација и 
управљања ризицима од елементарних и других непогода 

3 

XV 
Најважнији прописи у области приватне безбедности и 
детективске делатности. 

3 



В Е Ж Б Е  
недеља Тематска јединица број часова 

I 
Појам државе, територија, становништво и државна 
сувереност  

1 

II 
Државни службеници и неслужбеници, феномен 
технократије и бирократије, врсте државних органа, 
принцип поделе власти; 

1 

III 
Република и монархија; облици политичког поретка; 
сложена и проста држава; особености политичких система у 
појединим државама 

1 

IV 

Друштвене норме у ширем смислу, друштвени прописи, 
разликовање правних од осталих друштвених норми, појам 
правне норме, елементи правне норме, главне поделе 
правних норми 

1 

V 
Правни акт, неслагање спољнег израза и воље творца акта, 
облик и садржина правног акта, најважнији формални 
извори права. 

1 

VI Први колоквијум  1 
VII Указ, управни акт, правни посао 1 
VIII Физичко лице, правно лице, објект права  1 

IX 
Врсте правних односа, субјективно право, надлежност и 
право на правну заштиту, правне обавезе 

 1 

X Други колоквијум 1 

XI 
најважнији прописи у области система националне 
безбености, Закон о основама уређења служби безбедности, 
Стратегија националне безбедноти  

1 

XII 
Закон о ВБА и ВОА, Закон о БИА, Закон о тајности 
података, прописи о заштити личних података и слободном 
приступу информацијама од јавног значаја  

1 

XIII Закон о полицији, прописи у области ванредних ситуација  1 
XIV Модели уређења и организације полиције 1 

XV 
Закон о приватном обезбеђењу, закон о детективској 
делатности. 

1 

 
 
 
 
Облици извођења наставе 
 
 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми, семинарски радови, 
есеји, презентације, радионице.  

Начин оцењивања на 
предмету 
 
 

предиспитне обавезе: до 70 поена (активност током 
наставе, есеји, презентације или семинарски радови  
10, писмени колоквијуми 2X30) 
завршни испит: писмени испит, до 30 поена. 

Литература обавезна Митровић Д. (2017). Увод у право. Правни 



 
 

факултет Универзитета у Београду 

Драгишић З. (2011). Систем националне 
безбедности Републике Србије. 
Универзитет у Београду-Факултет 
безбедности. 

допунска Стајић Љ., Лукић Т. (2011). Право 
приватне безбедности. Правни факултет 
Универзитета у Новом Саду 

Врањанац Д.,    Дајовић Г. (2006)  Основи  
правног  система  са  методологијом  права, 
Службени гласник, Београд. 

 

 

Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Проф. др Младен Милошевић 
Е-mail: milosevic@fb.bg.ac.rs 
Консултације: понедељак од 11,30 до 13 
 

  
ИСПИТНА ПИТАЊА 
ПРАВНЕ ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
 

1. Појам државе 
2. Подручје државе 
3. Становништво државе  
4. Државна власт и сувереност  
5. Државна службена лица  
6. Државни органи – појам и карактеристике 
7. Врсте државних органа  
8. Главне врсте власти у државној организацији – законодавна, извршна и судска 

власт 
9. Облици владавине 
10. Облици државне власти 
11. Облици политичког поретка 
12. Облици државног уређења 
13. Појам система националне безбедности  
14. Државни органи у систему националне безбедности 
15. Појам и врсте друштвених норми  
16. Појам правне норме 
17. Главни и споредни елементи правне норме  
18. Врсте правних норми  
19. Општи појам правног акта  
20. Формални извори права  
21. Устав у формалном и материјалном смислу 
22. Закон у формалном и материјалном смислу 
23.  „Обични“ закони и друге врсте закона, „привиди“ закона  



24. Законодавни поступак 
25. Подзаконски прописи и други државни акти нижи од закона 
26. Општи акти друштвених организација – аутономно право 
27. Обичај као извор права – обичајно право  
28. Судска пресуда као извор права - судски прецедент  
29. Судска пракса и пракса других органа 
30. Појам и најважније врсте појединачних правних аката 
31. Управни акт 
32. Правни посао 
33. Судски акт 
34. Физичко лице и објект права 
35. Правно лице  
36. Појам и врсте правног односа  
37. Врсте правних овлашћења и правних обавеза  
38. Право на правну заштиту и злоупотреба правног овлашћења  
39. Правне чињенице и правне радње 
40. Правни систем 
41. Правноснажност, ступање на снагу и извршност правних аката  
42. Снага и обавезност правних аката 
43. Стратегија националне безбедности Републике Србије 
44. Законске основе уређења служби безбедности 
45. Законска регулатива организације, надлежности и начина рада БИА 
46. Овлашћења и обавезе службеника БИА 
47. Законска регулатива организације, надлежности и начина рада 

воњобезбедносне и војнообавештајне агенције 
48. Овлашћења и обавезе службеника ВБА 
49. Овлашћења и обавезе службеника ВОА 
50.  Модели уређења и организације полиције 
51. Надлежност, структура  и организација Министарства унутрашњих послова 
52. Овлашћења и обавезе полицијских службеника 
53. Прописи у области управљања ванредним ситуацијама 
54. Законски систем лиценцирања у области процене ризика и планирања 

заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа 
55. Прописи у области заштите тајности података 
56. Законска регулатива заштите пословне тајне 
57. Правни оквир заштите података о личности и слободног приступа 

информацијама од јавног значаја 
58. Појам и законско уређење приватног обезбеђења 
59. Законски систем лиценцирања физичких и правних лица која пружају услуге 

приватног обезбеђења 
60. Овлашћења и обавезе службеника приватног обезбеђења 
61. Законска регулатива детективске делатности 
62. Законски систем лиценцирања физичких и правних лица која пружају 

детективске услуге 
 
 


