
Испитна питања из наставног предмета Организација и послови полиције 

 

1. Генеза и савремено схватање појма ''полиција'' 

2. Настанак и развој полицијске организације у свету  

3. Настанак и развој полицијске организације у Србији  

4. Актуелна статусна обележја полицијске организације у Србији 

5. Основни организациони појмови (организација, организовање, организованост) 

6. Циљеви организације 

7. Начела организације 

8. Сврставање организација  

9. Настанак и развој организације  

10. Организационе теорије 

11.Теорија научне организације рада 

12. Теорија бирократско-монократске организације 

13. Организациони бихевиоризам 

14. Квантитативни приступ 

15. Системска теорија 

16. Кибернетска и системска теорија 

17. Контигентни приступ 

18. Појам организацијске структуре полиције 

19. Врсте полицијских организационих структура 

20. Димензије организационе структуре полиције 

21. Чиниоци (елементи) организационе структуре полиције 

22. Полицијски кадрови 

23. Средства полиције 

24. Повезаност елемената  организацијске структуре полицијe 

25. Прописи као елемент организацијске структуре полиције 

26. Структуирање и реструктуирање полицијске организације 



27. Систематизација радних места у полицији 

28. Анализа радних места у полицији 

29. Заједничка и посебна обележја радног профила полицијских службеника 

30. Феноменолошка анализа радног профила за обављање полицијских послова 

31. Функционална анализа 

32. Структура Министарства унутрашњих послова Републике Србије 

33. Организациона полазишта структуирања МУП РС 

34. Дирекција полиције (надлежност, делокруг и структура) 

35. Функционално диференциране организационе јединице Дирекције полиције 

36. Специјална јединица и јединице полиције посебне намене 

37. Сталне јединице полиције посебне намене 

38. Повремене јединице полиције посебне намене 

39. Полицијске јединице посебне намене диференциране по организационој структури 

40. Штабови и команде 

41. Територијално диференциране организационе јединице Дирекције полиције 

42. Полицијске станице (надлежност, делокруг и структура) 

43. Полицијске испоставе (надлежност, делокруг и структура) 

44. Сектори МУП РС (надлежност, делокруг и структура) 

45. Организационе јединице МУП РС изван Дирекције полиције и сектора 

46. Особености полицијске организације у ванредном и ратном стању 

47. Функције полиције у организационом смислу 

48. Заштитно - безбедносна функција полиције 

49. Социјално – услужна функција полиције (''полиција у служби грађана'') 

50. Образовна функција полиције 

51. Одбрамбена функција полиције 

52. Елементи полицијске функције 

53. Циљеви полицијског рада 

54. Учинак полицијске организације 



55. Принципи полицијског рада  

56. Критеријуми полицијског рада 

57. Ограничења полицијског рада 

58. Појам и подела послова полиције 

59. Процедуре обављања оперативно-стручних послова 

60. Примопредаја службе дежурства 

61. Пријем обавештења о извршеном прекршају или другом безбедносном догађају и 
поступање након примљеног обавештења 

62. Упућивање патроле на место догађаја 

63. Евидентирање и извештавање о догађају 

64. Одржавање везе са полицајцима на терену 

65. Начин проверавања особа по потрагама  

66. Поступање са доведеним особама 

67. Поступање са особама које су задржане због прекршаја 

68. Извесност, ризик и неизвесност као услови полицијског ангажовања 

69. Задаци полиције 

70. Начини рада полиције 

71. Непринудни, принудни и комбиновани рад полиције 

72. Превентивни, преемптивни (предухитрујући) и репресивни рад полиције 

73.Територијални линијски и објектни рад полиције 

74.Проблемски орјентисан рад полиције 

75.Традиционални и модерни рад полиције 

76.Милитаристички рад полиције 

77. Модели  полицијског комуницирања 

78. Комуницирање у МУПРС применом система за пренос неговорних порука 

79. Комуницирање у МУПРС применом Евиденције Дневник догађаја 

80. Усмено комуницирање у полицији 

81. Разговарање као начин комуницирања у полицији 

82. Састанци као организациона форма комуницирања у полицији 



83. Преговарање као начин комуницирања у полицији 

84. Начела полицијског преговарања 

85. Преговарачка комуникација у полицији 

86. Вештина активног слушања 

87. Писано комуницирање у полицији 

88. Канцеларијско пословање у полицији 

89. Односи полиције с јавношћу и медијима 

90. Односи полиције с јавношћу и медијима у зависности од поступања полицијских 
службеника 

91. Односи полиције с јавношћу и медијима у зависности од медијске слике о полицији 

92. Начин информисања јавности од стране полиције 

93. Посебна питања у области односа полиције с јавношћу и медијима 

94. Носиоци информисања јавности у МУПРС 

95. Комуникација са новинарима на месту догађаја 

96. Информација и саопштења о догађајима у којима су извршиоци или жртве деца и 
млади 

97. Однос полиције и новинара 

98. Појам и модели организационог понашања 

99. Неформална организација-начин организационог понашања 

100. Групна динамика у организационом понашању 

101. Организациона култура 

102. Механизам деловања организационе културе на организационо понашање 

103. Очекивања од полиције 

104. Визија и мисија полиције 

105. Кодекс полицијске етике 

106. Основна обележја полицијске професије 

107. Организовање личног рада 

108. Организациони облици извршавања послова полиције 

109. Индивидуални (појединачни) организациони облик 



110. Групни организациони облик 

111. Секторски (линијски) организациони облик 

112. Тимски организациони облик 

113. Формирање тима 

114. Технологија тимског рада 

115. Предности и недостаци тимског рада 

116. Поређење тимског и осталих организационих облика  рада у полицији 

117. Јединични организациони облик 

118. Делатности, овлашћења, послови 

119. Делатности полиције на безбедносном сектору 

120. Позорничка и патролна делатност 

121. Оперативна делатност 

122. Безбедносна провера 

123. Безбедносна провера у смислу Закона о тајности података 

124. Делатност сталног дежурства 

125. Заштитно-безбедносна делатност 

126. Редовно обезбеђење 

127. Пријавнице 

128. Стража и патроле 

129. Осматрачи и објавнице 

130. Дежурни официр, помоћник дежурног официра и пожарни 

131. Ванредно обезбеђење 

132. Обезбеђење спортских приредби повећаног ризика 

133. Посебно обезбеђење 

134. Најзначајнији проблеми заштитно – безбедносне делатности и могућа решења 

135. Контролно-безбедносна делатност - безбедносни пункт 

136. Потражна делатност 

137. Полицијска помоћ у извршењима и поступцима вансудског намирења 



138. Проблеми полицијске помоћи у извршењима и могућа решења 

139. Пратња возова, моторних возила у саобраћају на путевима и пловила 

140. Значај и начин ангажовања полиције на унутрашњим пловним путевима 

141. Место и улога полиције током пружања помоћи органима и грађанима, спасавања 
људи и имовине и отклањања последица у случајевима опште опасности 

142. Ангажовање полиције у превентиви пожара и других акцидената 

143. Ангажовање полиције током гашења пожара и техничких интервенција 

144. Ангажовање полиције током утврђивања узрока пожара и удесних догађаја 

145. Административна делатност 

146. Локална делатност 

147. Курирска делатност 

148. Руководна (управљачка) делатност 

149. Подела руководне делатности на реферате 

150. Планирање као садржај руководне делатности 

151. Организовање као садржај руководне делатности 

152. Вођење као садржај руководне делатности 

153. Контролисање као садржај руководне делатности 

154. Јединство функција као садржаја руководне делатности 

155. Најзначајнији проблеми руководне делатности и могућа решења 

156. Криминалистичко – тактичке радње полиције 

157. Блокада 

158. Потера 

159. Преглед одређених објеката и простора 

160. Заседа 

161. Рација 

162. Сузбијање насилних побуна у казненим и другим институцијама 

163. Спречавање покушаја самоубиства 

164. Реаговање на претње експлозивним направама 

165. Лишавање слободе терориста и опасних криминалаца (препади и упади) 



166. Заузимање запоседнутих објеката и простора 

167. Ослобађање талаца 

168. Класификација начина ослобађања талаца 

169. Динамика решавања талачких ситуација 

170. Реаговање на терористичке акте 

171. Ангажовање полиције у ванредним ситуацијама 

172. Полиција у оружаној борби 
 

 

 


