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Организација и послови полиције 
-испитна питања- 

 
1. Појам и предмет изучавања Организације и послова полиције као наставног 

предмета 
2. Појам, настанак и историјски развој полиције  
3. Полиција као орган државне управе 
4. Појам и особена обележја полиције 
5. Место полиције у структури органа државне управе 
6. Полиција као цивилна и као војна (полувојна) организација 
7. Појам и елементи полицијске организације 
8. Припадници полиције 
9. Посебна обележја и својства припадника полиције 
10. Поступак и услови пријема у радни однос, стручно оспособљавање и студирање 
11. Радни односи, дисциплинска одговорност, пензијско и инвалидско осигурање 
12. Униформа, ознаке, наоружање, лична опрема, изглед и понашање 
13. Чинови, звања, службене легитимације и значке 
14. Кодекс професионалне етике, однос према заједници и јавност рада 
15. Понашање припадника полиције, свечаности и жалости у полицији 
16. Организациона структура полиције 
17. Принципи успостављања организационе структуре 
18. Типови полицијске организације  
19. Организацијске јединице МУП-а Републике Србије, с посебним освртом на 

полицију (назив, делокруг, надлежност) 
20. Особености полицијске организације у ванредном стању, непосредној ратној 

опасности и у рату 
21. Визија, мисија и задаци и функције полиције 
22. Принципи полицијског рада 
23. Полицијски послови 
24. Заштитна безбедност државе и њених институција 
25. Безбедносна заштита живота, права, слобода и личног интегритета лица, 

имовине и подршка владавини права 
26. Спречавање, откривање и расветљавање кривичних дела, прекршаја и других 

деликата 
27. Откривање и хватање извршилаца кривичних дела и прекршаја и других лица за 

којима се трага и њихово привођење надлежним органима 
28. Одржавање јавног реда 
29. Пружање помоћи у случају опасности и пружање друге безбедносне помоћи 

онима којима је неопходна 
30. Регулисање, контрола, пружање помоћи и надзор у саобраћају на путевима 
31. Обезбеђивање одређених јавних скупова, личности, органа, објеката и простора 
32. Надзор, обезбеђивање и контрола прелажења државне границе 
33. Спровођење режима у граничном појасу, утврђивање и решавање граничних 

инцидената и других повреда државне границе 
34. Извршавање задатака утврђених прописима о странцима 
35. Заштита од пожара 
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36. Управни унутрашњи послови 
37. Послови системске подршке 
38. Упозорење и наређење 
39. Провера и утврђивање идентитета лица и идентификација предмета 
40. Позивање 
41. Довођење 
42. Задржавање лица и привремено ограничење слободе кретања 
43. Тражење обавештења 
44. Привремено одузимање предмета 
45. Преглед простора, објеката и документације и противтерористички преглед 
46. Заустављање и прегледање лица, предмета и саобраћајних средстава 
47. Обезбеђење и преглед места догађаја 
48. Употреба туђег саобраћајног средства и средства везе 
49. Пријем пријава о учињеном кривичном делу 
50. Јавно расписивање награде 
51. Снимање на јавним местима 
52. Полиграфско тестирање 
53. Полицијско опажање (опсервирање) 
54. Трагање за лицима и предметима 
55. Заштита жртава кривичних дела и других лица 
56. Прикупљање, обрада и коришћење личних података 
57. Мере циљане потраге 
58. Употреба средстава принуде 
59. Физичка снага 
60. Службена палица 
61. Средства за везивање 
62. Специјална возила 
63. Службени пси 
64. Службени коњи 
65. Средства за запречавање 
66. Уређаји за избацивање млазева воде 
67. Хемијска средства 
68. Посебне врсте оружја и експлозивних средстава 
69. Ватрено оружје 
70. Одступање од неповредивости тајне писма и других средстава општења 
71. Улажење у туђи стан и друге просторије и њихово претресање 
72. Овлашћења на унутрашњим пловним путевима 
73. Овлашћења полиције и овлашћења овлашћених службених лица 
74. Изворна овлашћења и овлашћења по налогу - захтеву надлежног органа 
75. Позорничка делатност 
76. Патролна делатност 
77. Делатност сталног дежурства 
78. Заштитно-безбедносна делатност (редовна, ванредна и посебна обезбеђења 

обезбеђење лица места) 
79. Контролно-безбедносна делатност (пријавнице, пунктови, КПДГ, ОБДГ 

регулисање саобраћаја) 
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80. Оперативна делатност 
81. Осматрачко-опсервацијска делатност 
82. Потражна делатност 
83. Интервентна-посебна делатност (акције, интервенције, посебни задаци, 

приправност) 
84. Делатност асистенција (довођење, депортације, помоћ у вршењу увиђаја, 

пружање других врста помоћи надлежним органима) 
85. Руководна (управљачка) делатност (контролна делатност, радни састанци) 
86. Пратња возова и других превозних средстава  
87. Административна делатност (курирска, локална, персонална, провере) 
88. Едукативна делатност (настава, обука, смотра) 
89. Одсуства са рада 
90. Блокада 
91. Рација 
92. Заседа 
93. Претресање терена 
94. Потера 
95. Сузбијање нелегалних скупова и побуна 
96. Антитерористичке и сличне акције 
97. Деблокаде објеката и простора 
98. Ослобађање талаца  
99. Реаговање на терористичке акте 
100. Пружање помоћи органима и грађанима, спасавање људи и имовине, као и 

отклањање последица у случајевима опште опасности  
101. Полиција у оружаној борби 
102. Услови обављања полицијских послова  
103. Превентивни, репресивни и комбиновани рад 
104. Територијални, функционални и објектни рад 
105. Секторски рад 
106. Полиција у локалној заједници 
107. Посебне мере заштите и поштовања људских права 
108. Интерно комуницирање у полицији 
109. Екстерно комуникацирање 
110. Израда службених аката  
111. Праћење интерног и екстерног поступања 
 


