
______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К Њ И Г А   П Р Е Д М Е Т А 
 

Мастер Академске Студије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diplomatija.com/�
http://www.diplomatija.com/�


______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

 
КЊИГА ПРЕДМЕТА 

Мастер академске студије 
 

КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
 

Шифра Предмет Наставник 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
КБ101 Теорија корпоративне безбедности  Савић Б. Андреја 

КБ102 Менаџмент у корпоративној 
безбедности  

Ковачевић Ж. Мирјана 

КБ204 Савремена економија и безбедност Костић М. Душко 
КБ205 Физичко – техничка заштита  Симовић Д. Слободан 

КБ307 Угрожавање корпоративне 
безбедности  

Крга П. Бранко 

КБ308 Цивилна безбедност Колунџић Н. Душко 

КБ410 Методологија научно – истраживачког 
рада  

Ђорђевић Н. Ненад 

КБ411 Приступни рад  

КБ412 Завршни рад - мастер  

 
Шифра Предмет Наставник 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
КБИ1031 Информациона безбедност Петровић Д. Лазар 
КБИ1032 Еколошка безбедност Ковачевић Ж. Мирјана 
КБИ2063 Техничко – технолошки акциденти  Петровић Д. Лазар 

КБИ2064 Менаџмент у индустријској 
безбедности  

Боровић Б. Синиша 

КБИ3095 Савремени системи корпоративне 
безбедности  

Крга П. Бранко 

КБИ3096 Безбедносне вештине  Колунџић Н. Душко 
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Студијски програм: КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ  
Назив предмета: ТЕОРИЈА КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ  
Ниво и врста студија: дипломске академске студије - мастер 
Наставник: Андреја Б. Савић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 11 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета: Основни циљ предмета је стицање нових теоријских и практичних знања из области 
безбедности у корпоративним системима као интегралном делу националне, регионалне и глобалне 
безбедности. У оквиру њега тежиште је на стицању применљивих знања у функцији система безбедности 
у корпоративним и индустријским системима и пројектовању њихове политике безбедносног 
менаџмента.  
Исход предмета: Оспособљеност студената за процену угрожености безбедности на бази 
општих/глобалних и посебних/националних корпоративних и индустријских, последица и ризика и 
заштита људских и материјалних организацијско-функционалних  вредности. На бази тих процена 
студенти треба да стекну потребна знања за израду пројеката и реализацију система корпоративне 
безбедности. Тако стечена знања студентима треба да пруже реалне могућности за обављање функције 
менаџера безбедности у предузећима и установама производног и услужног сектора. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 1.  Појмовни и методолошки приступ предмету; 2. Безбедност у корпоративном 
окружењу; 3.  Корпоративна безбедност у претконфликтном, конфликтном и постконфликтном 
окружењу; 4. Корпоративна безбедносту у контексту савремених безбедносних статегија; 5. Савремени 
аспекти теорије корпоративне безбедности; 6. Безбедност и заштита бизниса; 7.Опасности и претње 
бизнису; 8.  Економске методе управљања и ефективност заштите бизниса;  9. Информациона 
безбедност; 10. Економска безбедност; 11. Социјална безбедност; 12. Пословни обавештајни и 
контраобавештајни системи; 13. Физичка заштита објеката; 14. Правно обезбеђење бизниса; 15.  
Психологија корпоративне безбедности.  
Практична настава: Служба безбедности; Програми превенције угрожавања; Планирање одговора на 
инциденте у корпоративном окружењу; Анализа случаја у корпоративној безбедности.  
 
Литература:  
Камински, Брион,  Студија о законодавству којим се регулише сектор приватне безбедности. CooES, 
Brisell, 2001.   
Кенеди,  Пол ПРИПРЕМА ЗА 21.ВЕК, ''Службени лист СРЈ'', Београд, 1997.  
Марковић И. С.: ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ КОРПОРАТИВНИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА, 
УСЕЕ-ФППС, Нови Сад, 2007.  
Russell L.Bintliff, CORPORATE AND INDUSTRIAL SECURITY, Prentice hall, London,, 1992.  
Симовић, Слободан, Индустријска шпијунажа и заштита пословне тајне, ''Симеон'', Крагујевац, 2012.  
Савић, А., Стајић, Љ., Основи цивилне безбедности, УСЕЕ, Нови Сад, 2006. 
Џорџ, Р., Пословна етика, ''Филип Вишњић'', Београд, 2003. 
Број часова  активне теоријске наставе: 60 Вежбе: 30 Други облици наставе: 15 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, семинарски радови, студије случаја, 
монолошка и дијалошка метода, самостални и групни рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени  испит  60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  МЕНАЏМЕНТ У КОРПОРАТИВНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник:  Ковачевић Ж. Мирјана 
Статус предмета:  обавезни 
Број ЕСПБ: 11 
Услов: без услова 
Циљ предмета јесте да студенти усвоје основна знања из области општег, безбедносног и 
менаџмента у корпоративној безбедности, те  дa се оспособе за самосталну примену менаџмент 
поступака у области безбедности. Посебан циљ овог предмета јесте да се студенти оспособе за 
самосталну израду безбедносних процена, планова, анализа и контролу безбедносних мера  у  
корпоративним организацијама у  којима обављају послове. 
 
Исход предмета: Основни исход проучавања  предмета  Менаџмент у корпореативној безбедности   
претпоставља упознавање са општим менаџментом,  појмом, предметом и циљевима безбедносног 
менаџмента и менаџмента у корпоративној безбедности; усвајање основних знања из планирања, 
организовања, координирања, вођења и контроле безбедносних послова и организација, као и 
стицање способности за самостално управљање пословима безбедности у оквиру различитих 
корпоративних  организација. 
 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
(1) Основни појмови о општем и безбедносном менаџменту; (2) Историјски развој корпоративне 
организације; (3) Место безбедносног менаџмента у  корпоративној организацији;  (4) Теоријске 
основе менаџмента у корпоративној безбедности; (5) Функције менаџмента; (6) Планирање као 
функција менаџмента; (7) Организовање као функција менаџмента; (8) Вођење као функција  
менаџмента; (9) Координација као менаџмента; (10) Контрола као функција  менаџмента; (11) 
Безбедносни менаџмент у јавном сектору; (12) Безбедносни менаџмент у полицији; (13) 
Безбедносни  менаџмент у оружаним снагама; (14) Безбедносни менаџмент у обавештајно - 
безбедносним службама; и  (15) Безбедносни менаџмент у приватним  корпорацијама. 
Практична настава: 
Радионица - израда безбедносне процене; Радионица - израда Плана безбедности; Симулација - 
примена безбедносних процедура на инфраструктурном објекту; Симулација - примена 
безбедносних процедура у области  менаџмента у корпоративној безбедности. 
 
Литература: 
Савић, А и Машуловић, И: Безбједносни менаџмент, ФПМ, Бар, 2007. 
Драгишић, Зоран., Безбедносни менаџмент, ФБ, Београд, 2006. 
Стевановић, Обрад: Безбедносни менаџмент, КПА, Београд, 2012. 
Крга, Б: Менаџмент у систему одбране, АДБ, Београд 2009. 
Дракер, П: Човек који је „измислио“ менаџ,емт, Аполо, Нови Сад, 2006. 
Fay, John., Contemporary Security Managеmеnt, BH, Boston, 2002. 
Dessler, Gary., Managmant-Leading People and Organizations in the 21st Century, FIU, Н.Ј., 2003. 
       
 
Број часова  активне наставе предавања: 60  Вежбе: 30  ДОН: 15  
Методе извођења наставе: Предавање; вежбе, ДОН 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 40 

   
Завршни испит  Поена 60  

    
активност у току предавања 10 писмени испит - 
Семинарски радови  10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10   
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми: KОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ    
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: САВРЕМЕНА ЕКОНОМИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Душко М. Костић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 11 
Услов: без услова 
Циљ предмета Циљ предмета је да студентима пружи, поред општих знања из савремене 
економије, основна теоријска, стручна и практична знања из макроекономије и микроекономије, 
како функционишу савремене корпорације, који су облици њиховог угрожавања и проблеми 
безбедности. 
Исход предмета  Изучавањем овог предмета студенти ће бити у могућности да повежу стечена 
теоријска, стручна и практична знања из глобалне економије и међународних економских односа и 
да процене место и улогу Србије на светском тржишту, карактеристике домаћих и страних 
корпорација, те да се оспособе за решавање разних аспеката њихове безбедности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
1. Увод у предмет. Економија - наука и потреба. 2. Теоријске и емпиријске поставке економије. 3. 
Микроекономија и макроекономија - појам, значај, развој. 4. Основне економске потребе. 5. Развој, 
функционисање, угрожавање и заштита тржишта. 6. Основни елементи тражње и понуде, њихов 
балас и дебаланс. 7. Трошкови - појам, врсте, статистика криве. 8.  Принципи економске 
ефикасности пословања (продуктивност, економичност, рентабилност). 9. Остваривање и 
угрожавање профита. 10.  Монетаризам, као облик економских односа. 11.  Инфлација и њен утицај 
на становништво и државне институције. 12. Регулаторне функције државе у савременим тржишним 
привредама. 13.  Економске могућности и проблеми Србије. 14.  Домаће и стране корпорације, 
њихово функционисање и проблеми. 15.  Безбедност као чинилац економије. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Испитивање појмова либерализације, приватизације и регулаторне реформе у области 
функционисања тржишта радне снаге и злоупотребе у тим пословима.  Монетарно-кредитна 
политика против рецесије. Теорије економског раста. Функционисање савремених корпорација. 
Облици угрожавања безбедности корпорација. Заштита лица, имовине и пословања корпорација у 
савременој економији. 
Литература  

1. „Принципи економије“/Н. Грегори Манкју, (преводилац Надежда Силашки) 
2. „Introduction to International Political Economy“, third edition 
3. Покрајчић Д, „Економика предузећа“, Економски факултет, Београд, 2003. 
4. Крист Л, „Криза у економској теорији“, Београд, 2004. 
5. Ђорђевић Д., „Микроекономија“, Привредна академија, Нови Сад, 2007.  

Број часова  активне наставе: Остали 
часови Предавања: 60 Вежбе: 30 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, семинарски радови, анализа текстова и економских карата, видео пројекције. 
Дијалошки, монолошки, интерактивно-комуникативни. Симулације безбедносних проблема.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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Студијски програм/студијски програми: КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломаске академске студије - мастер 
Назив предмета: Физичко-техничка заштита 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Слободан Д. Симовић  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 11 
Услов: без услова 
Циљ предмета : Стицање знања, вештина, радних навика и мотивације за послове физичко-
техничке заштите, оспособљавање за самосталан рад и правилног односа према властитој и туђој 
безбедности. 
Исход предмета:  
Изучавањем овог предмета студенти ће бити у могућности да повежу стечена теоријска, стручна и 
практична знања из области физичко-техничке заштите корпоративних организација. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
1. Правни аспекти заштите лица и имовине; 2. Појам  и значај заштите; 3. Права и обавезе 
корпорација у заштити лица и имовине;  4. Делатност и послови заштите; 5. Појам и значај физичког 
обезбеђења; 6. Појам и значај техничке заштите; 7. Системи физичко-техничке заштите; 8. 
Организација и координација служби за физичко-техничку заштиту; 9. Овлашћења и дужности у 
вршењу послова физичке заштите; 10. Опште и посебне дужности лица која врше послове физичког 
обезбеђења; 11. Употреба средстава принуде; 12. Поступци лица физичког обезбеђења у различитим 
ситуацијама угрожености лица и имовине; 13. Системи електронске заштите; 14. Системи за 
успостављање и одржавање везе;  15. Системи за надгледање простора који се обезбеђује.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
(а) Индивидуална припрема и јавна одбрана семинарских радова, избором одговарајуће теме, у 
договору са предметним наставником, из области физичко-техничке заштите  
(б) Организовање индивидуалне и/или групне стручне праксе студената у индустријским 
комплексима. Симулација ФТО у разним корпорацијама. 
Литература: 

1. Милан Даничић, Љубомир Стајић; Приватна безбедност, Бања Лука: Висока школа 
унутрашњих послова, 2008. 

2. Горан Д. Матић: Основи физичко-техничког обезбеђења, Београд: Привредна комора 
Србије: 2006. 

3. Ружица И. СДимић, Мићо Бошковић: Физичко-техничка заштита објеката: приручник, 
Београд: Институт безбедности: Мултиаларм, 1991.  

 
Број часова  активне наставе:  Остали 

часови Предавања: 60 Вежбе: 30 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: 
Предавања, дискусије, семинарски радови, анализа текстова и географских карата, видео 
пројекције.Дијалошки, монолошки, интерактивно-комуникативни. Симулације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: УГРОЖАВАЊЕ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко П. Крга 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 11 
Услов: без услова 
Циљ предмета: оспособљавање студената да могу да распознају све облике угрожавања 
безбедности и виталних вредности корпорација, а посебно организовани криминал, директно 
физичко угрожавање лица, имовине и пословања корпорација.  
Исход предмета: оспособљавање студената да могу самостално да препознају постојеће и 
новопојављене изазове, ризике и претње, те да  могу да организују и предузимају мере да 
се угрожавање безбедности плански сузбија.      
Садржај предмета 
Теоријска настава: 1. Увод у предмет. 2. Теоријске основе и појмовно дефинисање разних 
облика угрожавања корпоративне безбедности. 3. Изазови корпоративној безбедности. 4. 
Ризици у остваривању корпоративне безбедности. 5. Директне и индиректне претње 
корпоративној безбедности. 6. Прикупљање података о облицима угрожавања. 7. Анализа 
и процена развоја угрожавања безбедности корпорација. 8. Привредни криминал и 
корупција. 9. Техничко – технолошки акциденти. 10. Социјални односи у корпорацијама 
као извор угрожавања. 11. Угрожавање безбедности корпорација деловањем природних 
процеса. 12. Планирање мера за праћење и супротстављање угрожавању  корпоративне 
безбедности 13. Методе и тактика супротстављања разним облицима угрожавања 
корпоративне безбедности. 14.  Контролна функција у корпоративној безбедности.  15. 
Процена могућности појаве нових облика угрожавања корпоративне безбедности. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе студената у препознавању облика угрожавања. Симулације разних изазова, ризика и претњи. 
Симулације деловања разних органа корпоративне безбедности, у планирању, предузимању и 
контроли мера корпоративне безбедности. 
Литература  

1. Драгишић, Зоран: Безбедносни менаџмент, ФБ, Београд, 2006. 
2. Fay, Jon: Conteporary Security Management, BH, Boston, 2002. 
3. Кешетовић, Желимир: Кризни менаџмент, ФБ, Београд, 2008. 
4. Савић, Андреја, Машуловић, Иван: Безбједносни менаџмент, ФПМ, Бар, 2007. 
5. Стевановић, Обрад: Безбедносни менаџмент, КПА, Београд, 2012. 
6. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, 2009. 
7. Закон о ванредним ситуацијама Републике Србије, Београд, 2009. 

Број часова  активне наставе: Остали 
часови Предавања: 60 Вежбе: 

30 
Други облици наставе: 
15 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
Усмена излагања наставника са интерактивним учешћем студената у самом наставном процесу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 40 Завршни испит  поена 60 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 60 
колоквијум-и 10  ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: ЦИВИЛНА БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Колунџић Н. Душко 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 11 
Услов: без услова 
Циљ предмета Упознавање са основним појмовима система цивилне безбедности, типовима 
безбедности, факторима, организацији.  
Исход предмета Исход предмета подразумева да се изучавањем релевантних садржаја стекну 
предуслови за даље успешно проучавање других безбедносних дисциплина, као и оспособљавање 
студената за вршење послова у областима и институцијама цивилне безбедности у корпорацијама,  
локалној заједници, региону и републици.  
Садржај предмета 
Теоријска настава предмета обухвата: 1. Увод у предмет; 2. Нормативна регулатива; 3. Појам 
безбедности и система безбедности; 4. Државна безбедност, национална безбедност, међународна 
безбедност; 5. Цивилна безбедност, лична безбедност, безбедност људи, имовине и других 
вредности; 6. Корпоративна безбедност; 7. Приватна безбедност; 8. Фактори угрожавања 
безбедности; 9. Организација и систем безбедности; .Органи у систему безбедности;  10. Субјекти и 
органи цивилне безбедности; 11.  Менаџмент у цивилној безбедности; 12. Правни и етички 
принципи цивилне безбедности; 13. Планирање цивилне безбедности; 14. Однос цивилне и 
корпоративне безбедности; 15. Правци развоја цивилне безбедности. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Провера теоријских знања кроз симулацију конкретних случајева, студије случајева конкретних 
проблематичних  ситуација у безбедности. Симулације разних аспоеката цивилне безбедности. 
Литература  
1.Савић Андреја, Стајић Љубомир: „Основи система цивилне безбедности“, Факултет за правне и 
пословне   студије, Нови Сад, 2006. 
Број часова  активне наставе: 105 Остали 

часови Предавања: 60 Вежбе: 30 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
У наставном процесу ће се користити мeтoда усменог излагања; метода разговора; метoда дискусије; 
тест метода; метода демонстрације и метода вежбања. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер  
Назив предмета: Методологија научно-истраживачког рада 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ђорђевић Н. Ненад 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ:10 ЕСПБ  
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Достизање високог нивоа знања о пројектовању, организовању и реализацији истраживања, 
методама прикупљања података, мерењу, сређивању и обради података, као и пројектовање 
истраживања у оквиру  студијског програма корпоративна безбедност.   
Исход предмета  
Примена стечених знања о основним, општенаучним и методама прикупљања података  ради 
анализирања  безбедносних појава и процеса, и израда нацрта научне замисли у оквиру: а) 
студијског програма корпоративна безбедност.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
1. Увод у предмет; 2. Основни појмови из методологије; 3. Пројектовање истраживања 
(концептуализација и израда нацрта научне замисли); 4. Организовање истраживања; 5. Реализација 
истраживања (прикупљање података); 6. Методе прикупљања података – испитивања (технике: 
интервју, анкета); 7. Посматрање; 8. Експеримент; 9. Оперативне методе прикупљања података (студија 
случаја, анализа докумената, тест, биографска метода); 10. Мерење (скале процене, скале ранговања, и 
др.); 11. Сређивање и обрада података; 12. Оцена и анализа података; 13.  Научно закључивање;  14. 
Израда извештаја о истраживању; 15. Анализа могућности реализације и примене истраживања. 
 
Практична настава:  
У оквиру вежби, предвиђен је рад студената у групама (радионицама) и израда инструмената за  методе 
прикупљања података – испитивање, протокол посматрања; примена биографске методе; израда скала 
процене и скала ранговања; и оцена и анализа података.  
Осим тога, предвиђен је истраживачки рад – израда нацрта научне замисли замисли у оквиру студијског 
програма корпоративна безбедност.  
Литература  

1. Арежина Вера, „Специфичности специјалних аналитика“, у: Термиз Џ, „Безбедносна 
аналитика“, књига трећа, у: Термиз Џ, Милосављевић С, у: „Аналитика“, I том, НИК Графит, 
Лукавац, 2008. 

2. Термиз Џевад, Милосављевић Славомир, у: „Аналитика“, први том, НИК Графит, Лукавац, 
2008. 

3. Милосављевић С, Радосављевић И, „Основи методологије политичких наука“, IV издање, 
Службени гласник, Београд, 2008. 

4. Johnson J.B, Reynolds H.T, ”Political Science Research Methods“, CQ Press, 2008. 
5. Милошевић Новак, Милојевић Саша, „Основи методологије безбедносних наука“, Полицијска 

академија, Београд, 2001.  
6. - Hogwood Brian W., Gunn Lewis, ”Policy Analysis for the Real World“, Oxford University Press, 

1984. 
Број часова  активне наставе:  105 Остали 

часови Предавања: 60 Вежбе: 60 Други облици наставе: 45 Студијски истраживачки рад:   
Методе извођења наставе 
Настава ће се изводити путем предавања, вежби, и рада студената у групама (радионице).  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена  100 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит                           60  
истраживачки рад 20 ..........  
семинар-и /   
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ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм: КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије - мастер 
Наставник: сви наставници који имају статус ментора 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: положени сви испити 
Циљеви приступног рада:  
Приступни рад обухвата израду писменог рада на одабраној и одобреној теми, као и 
његову усмену одбрану. Циљ приступног рада је да се студенти, уз менторство, усмеравају 
и воде кроз истраживање, као и да формулишу и одреде предмет истраживања, у функцији 
практичне припреме студената за самосталну израду завршног рада. Приступни рад 
дипломских академских студија – мастер постепено, од једноставнијег ка сложенијем, 
уводи студенте у самостално истраживање у области корпоративне безбедности. Израдом 
и одбраном приступног рада испуњава се и проверава циљ школовања који се сагледава у 
практичној способности студента за примену знања и вештина које је стекао током 
школовања.    
Очекивани исходи:  
Компетентно и адекватно оспособљени студенти за самосталан избор подручја 
истраживања и  примену стечених знања и вештина, као и извршавање послова и задатака 
кроз оперативне и истраживачке активности, што ће студенти показати својим радом на 
теми завршног рада.  
 
Општи садржаји: 
Приступни рад представља истраживачки рад студента у коме се они припремају за израду 
завршног рада у области корпоративне безбедности на нивоу дипломских академских  
студија – мастер. Након обављеног истраживања, студент припрема приступни рад у 
форми која садржи следећа поглавља: 1. Увод, 2. Садржај (разрада рада): проблем који се 
жели сагледати; хипотетички оквир; методе које ће се применити и питања за главни део 
разраде; и 3. део који чине: Закључак, Литература и Прилози. Предмет истраживања 
приступног рада обухвата једну од тема која је обрађивана у настави на текућем 
студијском програму, према којој студент истиче интелектуалну и личну мотивисаност, а 
која ће бити детаљније обрађена у завршном раду - мастер. Садржајем рада целовито се 
сагледава одабрани проблем и води од формулације проблеме, предмета истраживања, до 
предлога решења. 
Број часова  активне наставе: Остали часови 
Предавања: 
0 

Вежбе: 
 

Други облици 
наставе: 135 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења:  
У изради приступног рада примењују се све основне аналитичко-синтетичке методе 
(анализа, синтеза, апстракција, конкретизација, дедукција, индукција,...), општенаучне 
методе у научним истраживањима (статистичка, метода моделовања, компаративна и др.), 
а од метода прикупљања података, орумењују се оне које су примерене предмету рада. 
Након тога у изади приступног рада, следи сређивање и обрада података, оцена и анализа 
података, као и научно закључивање.  
Оцена  (максимални број поена 100) 
Приступни рад се оцењује оценом од 5 до 10, и евидентира се у досије студента у складу са 
законом. 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета  
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Студијски програм: КОРПОРАТИВНА  БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: Дипломске академске  студије - мастер 
Број ЕСПБ:   12 
Услов: Положени сви предмети студијског програма 
Циљеви завршног рада:  
Завршни рад обухвата израду писменог рада на одабрану и одобрену тему, као и његову 
јавну одбрану. Завршни рад је резултат самосталаног рада студената којим потврђује 
оспособљеност за самосталну примену стечених знања. Циљ завршног рада је да се 
студенти, уз менторство, усмеравају и воде кроз истраживање, као и формулисање и 
одређивање предмета истраживања. Осим тога, завршни рад дипломских академских 
студија – мастер постепено, од једноставнијег ка сложенијем, уводи студенте у самостално 
истраживање у области корпоративне  безбедности. Израдом и јавном одбраном завшног 
рада, испуњава се и проверава циљ школовања који се огледа у способности студента за 
примену знања и вештина које је стекао током школовања.   
Очекивани исходи:  
Компетентно и адекватно оспособљени студенти за самосталну примену стечених знања и 
вештина и извршавање послова и задатака кроз оперативне и истраживачке активности, 
што ће студенти показати својим радом на теми завршног рада.  
Општи садржаји: 
Завршни рад представља истраживачки рад студената у коме се они припремају за 
реализацију пројекта истраживања у области дипломатије и безбедности на нивоу 
дипломских студија, што ће показати радом на теми завршног рада. Након обављеног 
истраживања, студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља:         
1. Увод, 2. Садржај (разрада рада): проблем који се жели сагледати; методе које ће се 
применити и питања за разраду; и 3. део чине: Закључак, Литература и Прилози. Предмет 
истраживања завршног рада обухвата једну од тема која је обрађивана у настави на 
текућем студијском програму, према којој студент истиче интелектуалну и личну 
мотивисаност. Садржајем рада целовито се сагледава одабрани проблем и води од 
формулације проблеме, предмета истраживања, до предлога решења.  
Методе извођења:  
У изради завршног рада примењују се све основне аналитичко-синтетичке методе (анализа, 
синтеза, апстракција, конкретизација, дедукција, индукција,...), општенаучне методе у 
политиколошким истраживањима (статистичка, метода моделовања, компаративна и др.), а 
од метода прикупљања података, највећу примену има метода анализа (садржаја) 
документа. Након тога у изади завршног рада, следи сређивање и обрада података, оцена и 
анализа података, као и научно закључивање.  
Након пријаве теме, Наставно-научно веће одобрава тему завршног рада, након чега 
студенти приступају изради писменог рада на одабрану и одобрену тему, у одређеном 
року. Студент стиче право на јавну одбрану завршног рада када положи последњи испит, а 
најкасније у року од годину дана од дана одобрења теме завршног рада. Наставно-научно 
веће одређује комисију од три члана за јавну одбрану завршног рада, коју чине 
председник, ментор и члан комисије.  
Број часова  активне наставе:  Остали 

часови Предавања: 
0 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: 
105 

Студијски истраживачки рад: 
 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Завршни рад се оцењује оценом од 5 до 10 комисијски и евидентира у досије студента у 
складу са законом. 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета  
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Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер  
Назив предмета: Информациона безбедност 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Петровић Д. Лазар 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 

Циљ предмета: стицање нових знања, развијање код студената креативности, мотивације за стално усавршавање и 
способности за умешну примену стечених знања  
Исход предмета: да студенти покажу функционално-употребно знање, стекну вештине и способности да стечено знање из 
области војне дипломатије користе у процесу надградње стечених сазнања из области безбедности и дипломатије, као и да 
стекну способности да, на осниву критичког, логичког и рационалног промишљања, креирају нове идеје и пројекте за 
унапређивање праксе у области безбедносних интеграција и војне дипломатије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 1. Основе информационе безбедности 2. Информациона безбедност као интегрални део корпоративног 
система безбедности; 3. Анализа и оцена ризика у информационој безбедности (Ризици и претње од спољних и унутрашњих 
напада на  информационе системе); 4. Облици испољавања високо-технолошког криминала у пословном окружењу 
(рачунарске преваре и саботаже, злоупотребе платних картица, злоупотребе у електронском банкарству,  теорија хакерисања 
и напада и др.);  5. Поступци и методе откривања и спречавања упада (Провале у систем, детекција и одбрана); 6. 
Стандардизација управљања безбедношћу пословних информација (ИСО 27001 и др.); 7. Нормативни и организациони 
аспект заштите информационе безбедности пословне организације; 8. Информациона безбедност и криптографија; 9. 
Безбедност оперативних система; 10. Безбедност рачунарских мрежа; 11. Рачунарска форензика; 12. Корелација 
информационе и националне безбедности; 13. Управљање информационом безбедношћу; 14. Заштита тајне (Заштита 
пословних података; заштита пословних докумената; Заштита од индустријске шпијунаже; Заштита од хакера итд); 15. 
Методе вредновања нивоа заштите информационе безбедности у корпоративном окружењу 
Практична настава: вежбе, семинарски радови и студијско- истраживачки рад: Рад студената на разним пројектима 
информационе безбедности. Симулација разних облика угрожавања информационе безбедности у корпорацијама. 
 
Литература:  
 
1. Марковић И. С.: Основе безбедности корпоративних и индустријских система, 2007. 
2. Дарко Типурић, Надзорни одбори и корпоративно управљање,  Загреб, 2006. 
3. А. Савић; Систем националне безбедности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 2007. 
4. Даничић М., Стајић Љ,  Приватна безбедност, Висока школа, Бања Лука, 2008. 
5. Милосављевић М. Грубор Г: Основи безбедности и заштите информационих система, УС, Београд, 2006.  
 
Број часова  активне наставе: Остали часови 

Предавања: 45 
 

Вежбе: 30  Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад:  
 

Методе извођења наставе 
У наставном процесу ће се користити: метода усменог излагања; метода  разговора; метода дискусије; тест метода; метода 
демонстрације и метода вежбања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена :  Завршни испит  поена 
активност у току предавања :  10 писмени испит   
практична настава                 :  10 усмени испит :  60 
колоквијум-и  ..........  
семинар                                  :  20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских 
програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све 
студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и 
планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Еколошка безбедност 
Наставник (Име, средње слово, презиме):  Ковачевић Ж. Мирјана 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета: оспособити студенте да препознају све значајније облике испољавања еколошких проблема, те да 
усвоје знања о значају решавања тих питања за одрживи развој од локалне заједнице до глобалног нивоа. 
Оспособити студенте да усвоје знања која препознају и предупредјују акциденталне услове који доводе до еколоске 
кризе . Постици код студената виси ниво еколоске свести, еколоске етике и еколоске културе. 
Исход предмета: студенти стичу знања како се мери еколошка безбедност, каква је улога појединих 
елемената система безбедности и безбедносних структура на корпоративном нивоу у управљању 
процесима које изазивају еколошке промене. Студенти се усвојеним знањима из области еколоске 
безбедности оспособљавају да у будуцности буду компетентни доносиоци одлука о еколоском 
управљању у корпоративним системима.   
Садржај предмета:  
Теоријска наставa: 1. Теорије екологије и одрживог развоја. 2. Облици угрожавања животне средине. 3. Глобални 
мега трендови и екологија. 4. Правне основе заштите животне средине (ЖС). 5. Превенција и заштита ЖС. 6. Правне 
основе заштите ЖС. 7. Економске основ е заштите ЖС. 8. Појам и класификација еколошке безбедности. 9. Одрживи 
развој и заштита ЖС. 10. Улога органа власти у заштити ЖС. 11. Улога елемената система безбедности у заштити 
ЖС. 12. Локална заједница и заштита ЖС. 13. Корпорације и заштита ЖС. Савремене методе у решавању еколошких 
проблема. 15. Перспективе испољавања и решавања еколошких проблема.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Вежбе у праћењу испољавања еколошких проблема. Мерење еколошке безбедности. Симулација рада органа 
безбедности у решавању еколошких проблема. Симулација у реаговању корпорација на еколошке проблеме. 
Литература  

1. Арежина В: Проблеми мерења еколошке безбедности, МСТ, Београд, 2010. 
2. Богдановић С. и други: Водич кроз поступак процене утицаја на животну средину, Министарство науке, 

Београд, 2005. 
3. Група аутора: Биодиверзитет на почетку новог миленијума, САНУ, Београд, 2005. 
4. Група аутора: Енциклопедија – животна средина и одрживи развој, Еколибри, Београд, 2003. 
5. Љешевић М: Рурална екологија, ГФ, Београд, 2002. 
6. Надић Д: Теорија еколошке модернизације, ФПН, Београд, 2009. 
7. Република Србија: Закон о заштити животне средине, Београд 2004 (СГ 135/049). 

Број часова  активне наставе: Остали 
часови Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Компаративни метод 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diplomatija.com/�


______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија:  дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета:  ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКИ АКЦИДЕНТИ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Лазар Д. Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета: упознавање студената са најновијим сазнањима о настанку, праћењу, контроли и управљању техничко  – 
технолошким акцидентима и њиховом утицају на жива бића, животну средину и имовину. Тежиште је на спознаји услова и 
мера које треба предузети у превенцији техничко – технолошких акцидената, а пре свега пожара, експлозија и испуштања 
опасних материја, нуклеарних акцидената, електромагнетног зрачења и друго. 
Исход предмета: оспособљавање студената да у оквиру разних институција и корпорација могу да сагледају, процењују, 
предузимају превентивне мере, али и да управљају процесима у случају појаве техничко – технолошких акцидената.  
Садржај предмета:  

Теоријска настава: 1. Увод у предмети дефинисање основних појмова. 2. Теоријски приступ разним облицима техничко – 
технолошких акцидената (ТТА). 3. Законска и правна регулатива за поступање у ванредним ситуацијама и у условима појаве 
ТТА.  4. Детекција и превенција различитих ТТА. 5. Превенцији ТТА у свету и Србији. 6. Техничка и оперативна средства за 
детекцију, мониторисање и спречавање ТТА. 7. Обука људи и јединица за реаговање у ванредним ситуацијама и условима 
настанка ТТА. 8. Пожар, узроци настанка, реаговање и противпожарне мере. 9. Мере за откривање и сречавање експлозија, 
контрадиверзиони прегледи (противтерористичке и др.). 10. Управљање НХБ, медицинским и другим опасним материјама и 
отпадом. 11. Одлучивање у условима појаве ТТА. 12. Специфичности заштите људи и животиња. 13. Специфичности 
заштите животне средине. 14. Специфичности заштите имовине. 15. Нови аспекти појава и реаговања на ТТА.  

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Садржај и програм рада на вежбама из предмета Техничко – технолошки акциденти усаглашени су са садржајем наставе овог предмета. 
Студенти се на вежбама, кроз презентацију и анализу случаја, упознају с најразноврснијим могућностима настанка, праћења, контроле и 
управљања техничко – технолошким акцидентима у ванредним ситуацијама. Вежбе обухватају препознавање настанка, 
прикупљање информација, анализу и процену ТТА, као и симулација поступања у условима ТТА у корпорацијама, 
симулација сарадње домаћих и страних фактора у условима настанка ТТА и симулација отклањања последица ТТА. 
Литература: 
1. Цвијић М.: Екологија загађених средина – биоиндикатори и мониторинг, БФ, Београд, 2000. 
2. Чворовић З.: Одговор хемијском акциденту, ЗА, Београд, 1999. 
3. Мијалковић С., Бајагић М.: Организовани криминал и тероризам, Криминалистичко – полицијска академија, Београд, 

2012. 
4. Чворовић З.: Управљање ризицима у животној средини, ЗА, Београд, 2005. 
5. Ђурковић Р.: Приручник – заштита од пожара и противдиверзиона заштита, Бар, 2006. 
6. Крстић О.: Криминалистичка превенција и прогностика, Бања. Лука, 2006.  
Број часова  активне наставе:  Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
15 

Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, самостално излагање студената и семинарски радови, гостујући професори. Израда писаних  радова и дискусије о 
њима са студентима. Индивидуално и тимски. Дискусије и разговори поводом актуелних догађања. Симулације на разне 
теме.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава - усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 30   
Начин провере знања могу бити различити. Наведено  у табели су само неке опције: (писмени испит, усмени испит, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских 
програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све 
студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и 
планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми :  КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Менаџмент у индустријској безбедности 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Боровић Б. Синиша 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета: стицање нових знања, развијање код студената креативности, мотивације за стално усавршавање и 
способности за умешну примену стечених знања из области менаџмента у индустријсакој безбедности. 

Исход предмета: студенти се оспособљавају да могу да руководе планирањем, организовањем, реализацијом, контролом и 
другим  функцијама  безбедности у индустријским корпорацијама. 

Садржај предмета 
 
Теоријска настава: 1. Појам и садржај безбедности; 2. Извори угрожавања безбедности; национална безбедност и 
корпоративна безбедност; 3. Нормативно-правна регулатива индустријске безбедности; 4. Нивои индустријске безбедности; 
5. Појам и значај пословних информација; 6. Безбедност информационих система; 7. Заштита пословних података и 
пословних докумената; 8. Безбедност пословне сарадње;  9. Индустријска шпијунажа; 10. Основне мере заштите у 
индустрији; 11. Управљање ризицима у индустријској безбедности; 12. Процена ризика на радном месту; 13. Превенција 
техничко-технолошких акцидената; 14. Средства за спречавање техничко-технолошких акцидената;  15. Оперативне мере 
заштите; 
 
Практична настава: вежбе, семинарски радови и студијско- истраживачки рад: Увежбавање студената да буду у стању да 
препознају разне облике угрожавања индустријске безбедности. Увежбавање у предузимању превентивних мера. Симулација 
планирања, организовања, реализације и контроле безбедносних мера.  
 
 
Литература  
1. Марковић И. С.: Основе безбедности корпоративних и индустријских система, 2007. 
2. Дарко Типурић, Надзорни одбори и корпоративно управљање,  Загреб, 2006. 
3. А. Савић; Систем националне безбедности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 2007. 
4. Даничић М., Стајић Љ,  Приватна безбедност, Висока школа, Бања Лука, 2008. 
  
 
Број часова  активне наставе: Остали часови 
Предавања: 45 
 

Вежбе: 30  Други облици наставе: 15  Студијски истраживачки рад:  
 

Методе извођења наставе 
У наставном процесу ће се користити: метода усменог излагања; метода  разговора; метода дискусије; тест метода; метода 
демонстрације и метода вежбања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена :  Завршни испит  поена 
активност у току предавања :  10 писмени испит   
практична настава                 :  10 усмени испит :  60 
колоквијум-и  ..........  
семинар                                  :  20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских 
програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све 
студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и 
планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија:  дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: САВРЕМЕНИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ  
Наставник (Име, средње слово, презиме) Крга П. Бранко 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ:  8 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Изучавање основних теоријских одредница и елемената упоредних система корпоративне 
безбедности  у савременом свету; детерминанте и класификација у односу на националне и 
наднационалне системе безбедности, као и њихових позитивних и негативних резултата у 
динамичном развоју сталних промена у овој области.  
Исход предмета  
Познавање и разумевање функционисања различитих облика  система корпоративне безбедности 
као значајног сегмента интегралног система безбедности  националног и међународног нивоа  у 
савременом свету, а посебно упознавање најважнијих корпоративних безбедносних система у свету 
који имају или могу имати утицаја на конципирање  нашег сопственог система националне 
безбедности.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 1. Увод у предмет. 2.  Теоријски приступи изучавању; 3. Политичке и уставно-
правне претпоставке система безбедности; 4.  Организација и функционисање безбедносних систем; 
5. Основне карактеристике система корпоративне безбедности; 6. Начела и принципи организовања; 
7.  Основни подсистеми безбедности;  8. Полицијски подсистем; 9.Одбрамбени подсистем; 10. 
Обавештајно-безбедносни подсистем; 11. Подсистем   приватне безбедности; 12. Други подсистеми 
безбедности (царина, привремени елементи безбедности и др.); 13. Методолошки оквир 
пројектовања система корпоративне безбедности; 14. Упоредни приказ савремених система 
корпоративне безбедности (САД, Русија, Европска Унија, Западни Балкан); 15. Пњрспективе развоја 
система корпоративне безбедности.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда посебних есеја и семинарских радова, организовање студентских расправа, самостална 
презентација актуелних примера корпоративне безбедности у свету и друго. 
Литература  
1. Ђурић, Живојин, ридер "Упоредни политички системи у савременом друштву", ИПС, Бгд. 2007. 
2. Првуловић, Владимир, "Компаративни политички системи", Мегатренд Универзитет Бгд, 2005. 
3. Савић, Андреја, Машуловић, Иван, Системи националне безбедности, ФПМ, Бар, 2010.  
4. Камински, Брион,  Студија о законодавству којим се регулише сектор приватне безбедности. 
CooES, Brisell, 2001.   
Број часова  активне наставе: Остали 

часови Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Методе су одређене садржајем тематских области. Континуирано се 
практикује интерактивна настава, комбинује херменеутика и дискусија, техника апологетике као и 
видео техника. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 60 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 
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______________________________________________________________________________________ 
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ                                            СПИСАК ПРЕДМЕТА 

Студијски програм/студијски програми: ТЕОРИЈА КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Безбедносне вештине 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Колунџић Н. Душко 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Кроз теоријска предавања и прaктичан рад потребно је да се студенти оспособе за рад у систему 
безбедности и то тако да потпуно овладају безбедносном културом, применом техничких средстава 
у безбедносним пословима,  прикупљањем информација, провером саговорника и безбедносним 
информацијама и преговарањима у разним ситуацијама, уз практично сагледавање конкретних 
случајева. 
Исход предмета  
На крају изучавања предмета студенти ће уз неопходно прилагођавање конкретним условима, бити 
оспособљени да обављају почетне дужности у разним структурама система безбедности, са 
тежиштем на корпоративној безбедности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 1. Увод у предмет; 2. Специфичности безбедносне културе и понашања; 3. 
Заштита при вршењу безбедносних послова; 4. Примена техничких средстава у безбедносним 
пословима; 5. Примена тактичких поступака у безбедносним пословима; 6. Прикупљање података; 
7. Анализа, процена и дистрибуција безбедносних информација; 8. Провера лица и информација у 
безбедносним пословима; 9. Специфичности обављања безбедносних послова у корпорацијама у 
земљи; 10. Специфичности обављања безбедносних послова у корпорацијама у  иностранству; 11. 
Специфичности обављања безбедносних послова у ванредним ситуацијама; 12. Координација 
појединих елемената система безбедности при решавању безбедносних изазова, ризика и претњи; 
13. Најчешћи облици угрожавања корпорација; 14. Примена вештина у заштити безбедности 
корпорација; 15. Методе рада у корпоративној безбедности. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Посета институцијама система безбедности и присуство неким њиховим активностима (вежбе, 
смотре, обука);  практично упознавање са разним техничким средствима (средства за 
прислушкивање и спречавање прислушкивања, средства везе, транспорта и др.); израда докумената 
која се користе у систему безбедности (провере информација, анализе, процене, белешке, елаборати 
и др.); учешће студената у улогама при анализи разних случајева. 
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Број часова  активне наставе: Остали 
часови Предавања:45 Вежбе:30 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања, дискусије, семинарски радови, анализа текстова и географских карата, видео пројекције. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 60 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
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