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О предметуО предмету

•• ПредавањаПредавања 30 часова у току семестра

•• ВежбеВежбе 15 часова у току семестра

•• ЕСПБЕСПБ 6

•• ОценаОцена колоквијуми, семинарски 

рад, есеј, присуство, задаци 

и активност на настави



Предавања и вежбеПредавања и вежбе

•• Наставник (предавања):Наставник (предавања):

др Зоран Драгишић, редовни професор

Понедељак, С-2 (10.35-12.10)

•• Сарадник (вежбе):Сарадник (вежбе):

Иван Димитријевић, асистент

Понедељак, С-2 (12.15-13.00)



Обавезна литератураОбавезна литература

Мијалковски, М. (2009). Обавештајне и 

безбедносне службе. Београд: Факултет 

безбедности, Службени гласник.



Допунска литератураДопунска литература

• Биће обезбеђена у електронској форми (pdf

документа, презентације);

• Део ће се користити за припрему другог 

колоквијума;

• Остатак за писање есеја, као и за задатке и 

активности које ће се реализовати на вежбама.



КонсултацијеКонсултације

•• Проф. др Зоран ДрагишићПроф. др Зоран Драгишић

Понедељком од 15.00 до 16.00 ч. (каб. 7)

•• Иван ДимитријевићИван Димитријевић

Понедељком од 13.00 до 14.30 ч. (каб. 49)

Имејл: ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs



Програм предметаПрограм предмета

• Три целине:

I ОПШТИ ДЕО (ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, 
ПОДЕЛЕ, ЕЛЕМЕНТИ, ФУНКЦИОНИСАЊЕ)

II ОБАВЕШТАЈНИ ПРОЦЕС (ИЗВОРИ, МЕТОДЕ, 
АНАЛИЗА, ОТВОРЕНИ ИЗВОРИ ПОДАТАКА)

III САВРЕМЕНИ ОБАВЕШТАЈНО-БЕЗБЕДНОСНИ 
СИСТЕМИ



Предиспитне активностиПредиспитне активности

Колоквијуми (обавезни – I и II целина)

Семинарски рад (обавезан - III целина)

Есеј (факултативан)

Присуство, задаци, активност



КолоквијумиКолоквијуми

• Положени колоквијуми су услов за полагање 
испита;

• Полагаће се 25. марта (први) и 13. маја (други);

• У току семестра биће организован и поправни 
колоквијум/колоквијуми (27. маја);

• Питања ће бити комбинована (есејска/отворена, 
на допуњавање и са вишеструким одговором).



КолоквијумиКолоквијуми

• Први колоквијум ће обухватити прва три 

поглавља из уџбеника “Обавештајне и 

безбедносне службе” (стр. 13-177);

• Други колоквијум ће обухватити литературу са 

предавања и вежби.



Семинарски радСеминарски рад

• Семинарски рад је услов за полагање испита

• Ради се на тему из треће целине (Савремени 
обавештајно-безбедносни системи)

• Добићете детаљно упутство и материјал за 
писање рада

• Рок за достављање семинарског рада је 15. април



ЕсејЕсеј
• Есеј је обавезан за студенте који желе оцену 7 

или вишу оцену

• Теме ће бити подељене у току друге недеље, 
заједно са обавезном литературом

• Есеј се предаје најкасније до 20. маја

• Провераваће се аутентичност сваког есеја



Присуство, задаци и активност на Присуство, задаци и активност на 

наставинастави

Присуство је обавезно за све који желе оцену 7 или 
вишу оцену

Водиће се евиденција присуства

Задаци и активност су обавезни за све који желе 
оцену 8 или вишу оцену

Бележиће се реализација задатака и активност



Начин оцењивањаНачин оцењивања

Обавеза/

оцена

Поени по 

обавези
6 7 8 9 10

Кол. I 20 6/7 7/8 8/9 9/10 9/10

Кол. II 20 6/7 7/8 8/9 9/10 9/10

Сем. рад 20 √ √ √ √ √

Есеј 10 - √ √ √ √

Присуство 10 - 5-7 8-10 11-12 13-15

Задаци 10 - - √ √ √

Активност 10 - - √ √ √


