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Испитна питања за предмет ЉУДСКА БЕЗБЕДНОСТ 

на основним академским студијама Криминалистичко-полицијске 
академије 

 
ПРВО ПИТАЊЕ 

 
1. Различита одређења појма безбедности 
2.  Извори података о безбедносним појавама 
3.  Најчешћи проблеми у истраживању безбедносних појава 
4.  Појам концепта безбедности 
5.  Безбедност појединца 
6.  Безбедност људи 
7.  Друштвена безбедност 
8.  Безбедност државе – ортодоксни приступ националној безбедности 
9.  Међународна безбедност 
10.  Равнотежа снага 
11.  Колективна безбедност 
12.  Светска влада 
13.  Безбедносна заједница 
14. Глобална безбедност 
15.  Недржавни сектор безбедности 
16.  Различита схватања угрожавања безбедности 
17.  Извори угрожавања безбедности 
18.  Носиоци угрожавања безбедности 
19.  Облици и видови угрожавања безбедности 
20.  Последице угрожавања безбедности 
21.  Карактеристике савремених појава угрожавања безбедности 
22.  Класификација појава угрожавања безбедности 
23.  Дефинишите и разграничите изазове, ризике и претње безбедности 
24.  Дефинишите безбедносну појаву 
25. Објасните промену традиционалног у савремени концепт националне 

безбедности 
26. Дефинишите и набројте државне и националне вредности 

 
ДРУГО ПИТАЊЕ 

 
1. Глобализација – појам и карактеристике 
2. Глобализација – научнотехнолошки прогрес 
3. Глобализација – политички контекст 
4. Економија и глобализација 
5. Глобализација и нарушавање државног суверенитета 
6. Ограничена сувереност 
7. Глокализација –појам 
8. Нова позиција државе у условима глобализације 
9. Чиниоци националне моћи 
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10. Безбедност људи у условима глобализације 
11. Глобални безбедносни ризици и претње 
12. Сукоби на нивоу држава 
13. Идеолошки извори угрожавања 
14. Еколошки проблеми као облик угрожавања безбедности 
15. Криминал као безбедносни проблем 
16. Тероризам као глобални безбедносни проблем 
17. Локални извори угрожавања безбедности људи 
18. Пад Берлинског зида и нова безбедносна парадигма 
19. Савремени приступи безбедности 
20. Историјат настајања концепта људске безбедности 
21. Теоријске поставке концепта људске безбедности – безбедност vs. сигурност 

(Security vs. Safety) 
22. Концепт структурног насиља Јохана Галтунга 
23. Линије поделе у положају човека (облици структурног и културног насиља) 

према Галтунгу 
24. Врстизам као облик структурног насиља 
25. Сексизам као облик структурног насиља 
26. Ејџизам као облик структурног насиља 
27. Расизам као облик структурног насиља 
28. Класизам као облик структурног насиља 
29. Национализам као облик структурног насиља 
30. Територијализам као облик структурног насиља 
31. Етатизам-анархизам-капитализам као облик структурног насиља 
32. Типологија насиља према Галтунгу 
33. «Витално језгро» и људска безбедност 
34. Одрживи развој као основна претпоставка безбедности 

 
 

ТРЕЋЕ ПИТАЊЕ 
 
 

1. Димензије људске безбедности 
2. Економска безбедност 
3. Безбедност исхране 
4. Безбедност здравља 
5. Еколошка безбедност 
6. Квалитет ваздуха 
7. Квалитет воде 
8. Квалитет земљишта 
9. Стање биодиверзитета 
10. Лична безбедност 
11. Криминал као фактор угрожавања личне безбедности 
12. Саобраћај као фактор угрожавања безбедности 
13. Етничка структура, мањине и међуетнички односи као фактор 

угрожавања безбедности 
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14. Безбедност заједнице 
15. Насиље у породици као безбедносни проблем заједнице 
16. Квалитет становања у контексту људских права и социјалног статуса у 

заједници 
17. Медији и комуникације као фактор безбедности заједнице 
18. Локална заједница 
19. Трећи сектор: НВО и синдикати 
20. Политичка безбедност 
21. Странке и изборни процес у контексту заштите и остваривања људских 

права и слобода 
22. Судство и правосуђе у функцији интереса грађана 
23. Јавна и државна управа као фактор безбедности заједнице 
24. Војска и концепт људске безбедности 
25. Полиција и остваривање концепта људске безбедности 
26. Избеглице, привремено расељена лица и илегални мигранти 
27. Права особа са инвалидитетом 
28. Образовање и безбедност 
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