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1 Осим основних информација о предмету, у овом материјалу налазе се и одговори на питања која су студенти најчешће постављали од школске 
2013/14. до 2018/19. године. 



 

УУЏЏББЕЕННИИКК (за све генерације) 
Кековић, З. и Димитријевић, Р.И. (2017). Системи безбедности са системом безбедности Републике Србије. Београд: 
Факултет безбедности. 

Цена уџбеника је 890,00 динара. Уџбеник је доступан у скриптарници Факултета. 

 

ППРРЕЕДДААВВААЊЊАА  ИИ  ВВЕЕЖЖББЕЕ (за генерацију која први пут слуша предмет) 
Присуство предавањима и вежбама обавезно је за студенте који студирају на буџету. 

Професор обезбеђује презентације с појединих часова предавања, и оне ће бити доступне студентима. 

Асистент обезбеђује материјале и презентације с појединих часова вежби, које ће бити доступне студентима. 

Потписи за оверу семестра обавезни су за све студенте који студирају на буџету, и они ће бити подељени пред крај 
семестра у унапред договореном термину. За добијање потписа није обавезно лично присуство. 
 

ННААССТТААВВННИИКК  ((ККООННССУУЛЛТТААЦЦИИЈЈЕЕ))  
Наставник на предмету је др Зоран Кековић, редовни професор. 

Професор држи консултације у кабинету бр. 36 (други спрат) сваког уторка од 11.00 до 13.00 часова, осим током 
одржавања испитних рокова. 
 

ССААРРААДДННИИКК  ((ККООННССУУЛЛТТААЦЦИИЈЈЕЕ  ИИ  ККООММУУННИИККААЦЦИИЈЈАА))  
Сарадник на предмету је Иван Димитријевић, асистент. 
Асистент држи консултације у кабинету бр. 49 (други спрат), у јесењем семестру сваког петка од 13.00 до 14.30 часова, а 
у пролећном семестру сваког понедељка од 13.00 до 14.30 часова. 

Уколико се на дан консултација одржава испит из предмета Системи безбедности, консултације неће бити одржане. 

Питања за асистента можете постављати и преко имејл адресе ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs тако што ћете у наслову 
имејла обавезно написати на шта се односи питање (примери: Питање у вези с колоквијумом, Питање у вези с полагањем 
испита и сл.), а у потпису обавезно написати име, презиме и број индекса, на следећи начин: 

 

New Message 
To ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs 
Subject Питање у вези с колоквијумом 
Поштовани, 
 
ТЕКСТ ИМЕЈЛА 
 
С поштовањем, 
 
Ивана Поповић, 456/18 

 

Асистент на почетку школске године на Форуму студената отвара тему „Системи безбедности 2019/20“ у сегменту 
„СТУДИЈЕ - II година“, где поставља информације, корисне материјале и одговоре на питања студената. Након што 
одговори уз цитат, брише постављено питање како би тема била прегледна и лака за проналажење одговора. 

 

Пре постављања питања на консултацијама или путем имејла, 
обавезно прочитајте овај материјал. 

mailto:ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs


 

ККООЛЛООККВВИИЈЈУУММ  
Колоквијум се ради само једном годишње. 
Студенти који у текућој школској години први пут слушају предмет, колоквијум раде у новембру или децембру, на дан 
кад су по распореду предавања или вежбе. О тачном датуму полагања студенти ће бити благовремено обавештени. 

Студенти који су током претходних школских година слушали предмет и/или полагали колоквијум такође могу да 
полажу (тзв. поправни колоквијум), с тим да се они обавезно пријављују за полагање. Списак за њихово пријављивање 
стајаће на огласној табли поред кабинета 49 почетком новембра месеца, у периоду о којем ће студенти бити 
благовремено обавештени. Није потребно лично уписивање на списак, па због тога није дозвољено пријављивање 
путем мејла. Колоквијум за студенте који су раније слушали предмет одржава се у децембру, у термину који ће бити 
накнадно одређен. 

Колоквијум није обавезан, али његово полагање ослобађа првог испитног питања током свих редовних и условних 
ванредних испитних рокова у току календарске године, од јануара до децембра, што значи да колоквијум важи годину 
дана од дана полагања, односно од јануарског рока до последњег испитног рока у календарској години, 
укључујући и продужени рок уколико буде одобрен. 

Колоквијум обухвата прво поглавље из уџбеника, „Теоријски основ система безбедности“, од 21. до 68. стране 
(укључујући табеле). 

Питања обухватају све типове (заокруживање, допуњавање, навођења, дефиниције). Има их између 20 и 25. 
За пролаз је потребно 50% тачних одговора плус један бод. Сва питања на заокруживање и допуњавање носе по један 
бод, навођења и дефиниције два бода. 

Признаје се и пола одговора као половина бодова које носи одређено питање (ово важи за сва питања осим за она која 
носе један бод). Нема негативних бодова. 

Резултати колоквијума биће објављени у року од 24 сата за генерацију која први пут слуша предмет, и у року од 48 
сати за старије генерације. 

Уколико неко сматра да је оштећен, може да дође да погледа свој рад код асистента у првом наредном термину 
консултација, јер након тога неће бити дозвољен увид како би се избегле непотребне гужве у време консултација. 

Оцена с колоквијума улази у разматрање коначне оцене након положеног усменог испита. 

 
Полагање колоквијума и правила понашања 2 

Колоквијум се полаже у просторијама у којима се одржавају предавања или вежбе. 

Колоквијум траје 30 минута и преостало време за рад биће приказано преко пројектора. 

Студенти имају обавезу да понесу индекс и две хемијске оловке. 

Долази се искључиво у термину који је додељен према броју индекса (бројеви индекса ће бити проверавани). 

Распоред седења на колоквијуму биће саопштен у термину вежби који је намењен за припрему за колоквијум. 

Кад колоквијум почне, прво се уписују име, презиме и број индекса. 

Забрањено је окретање и причање, у случају опомињања сарадник и дежурни сарадници и демонстратори имају право 
на одузимање рада. 

Строго је забрањено преписивање, а у случају поседовања или употребе недозвољених средстава сарадник ће 
написати пријаву за покретање дисциплинског поступка. 

Строго је забрањено задржавање теста с колоквијумом код себе. 

 
2 Асистент задржава право на измене и допуне начина полагања колоквијума, као и правила понашања на колоквијуму. 



 

ССЕЕММИИННААРРССККИИ  РРААДД//ЕЕССЕЕЈЈ (генерације закључно са генерацијом која је слушала предмет у школској 2015/16. години) 

 
Семинарски рад обавезан је за све генерације које су слушале предмет закључно са школском 2013/14. годином, 
односно без одбрањеног, уписаног у индекс и потписаног рада не може се приступити полагању испита. 

Есеј је обавезан за генерације које су слушале предмет у школској 2014/15. и 2015/16. години, односно без 
одбрањеног, уписаног у индекс и потписаног есеја не може се приступити полагању испита. 

Од школске 2016/17. године семинарски рад, односно есеј није предиспитна обавеза на предмету. 

Одбрањен семинарски рад/есеј који је уписан у индекс уз потпис сарадника  важи заувек. Сарадник код себе има 
списак одбрањених семинарских радова/есеја како би се избегле злоупотребе. 

Строго је забрањено плагирање семинарских радова/есеја. 

Свако ко одбрани семинарски рад/есеј мора да попуни индекс (стр. 28-29) на следећи начин (наслов рада зависиће од 
наслова семинарског рада/есеја, а датум овере од датума одбране семинарског рада/есеја): 

  С 123456   С 123456  
 СЕМИНАРСКИ / САМОСТАЛНИ 

 

РАДОВИ  

 
Школска 
година Назив наставног предмета 

Б
ро

ј 
са

ти
 

Б
ро

ј 
по

ен
а 

Наслов рада Датум овере рада и 
потпис наставника 

 

 

20
19

/2
0 

СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ -  
СТРАТЕГИЈА НАЦИОНАЛНЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ 
(НАСЛОВ ВАШЕГ РАДА) 

20.11.2019. 
(ДАТУМ ОДБРАНЕ) 

И.Д. 
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Након одбране семинарског рада/есеја асистент уписује оцену (у рубрику „Број поена“), потписује одбрану у 
последњој рубрици, и то бележи у сопственој евиденцији. 

 
ИИССППИИТТ  

Испит се полаже усмено пред наставником. 

Извлаче се три, односно два питања уколико је положен колоквијум. Ко није задовољан оценом с колоквијума, на 
испиту не мора да пријављује да је положио колоквијум и може да извлачи сва три питања. 

Након извлачења питања, студент има до 15 минута времена за писање концепта. 

Не постоји могућност замене једног или више испитних питања. 

Наставник има право да на испиту постави једно или више потпитања. 

 
ИИССППИИТТННАА  ППИИТТААЊЊАА  

Испитна питања доступна су на интернет презентацији Факултета и на Форуму студената: 

− Сајт Факултета > Настава и испити > Испитна питања и материјали > Основне академске студије; 
− Форум студената > Студије > II година > Системи безбедности 2019/20. 

http://www.fb.bg.ac.rs/
http://www.ksfb.rs/forum/
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