
UNIVERZITET "UNION-NIKOLA TESLA", FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST
11000 BEOGRAD, TRAVNIČKA 2

STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA

Korporativna bezbednost (MAS)Studijski program:

Organizacija studija: Semestar

R.br
. Šifra Naziv predmeta B

Aktivna nastava
ESPBTip Ostali

časoviP V DONSIR
PRVA GODINA
1 19.KBE001 Teorija korporativne bezbednosti 1 2.00 5.00SA 0.001.00 0.000.00
2 19.KBE002 Menadžment u korporativnoj bezbednosti 1 2.00 7.00SA 0.002.00 0.000.00
3 19.KBE030 Visokotehnološki kriminal i sajber bezbednost 1 2.00 5.00NS 0.001.00 0.000.00
4 19.KBEI01 Izborni predmeti MAS KBE 1 i 2 (bira se 1 od 2) 1 3.00 6.000.002.00 0.000.00

19.KBE013 Informaciona bezbednost 1 6.00NS 3.00 2.00 0.00 0.000.00
19.KBE014 Ekološka bezbednost 1 6.00NS 3.00 2.00 0.00 0.000.00

5 19.KBEI02 Izborni predmeti MAS KBE 3 i 4 (bira se 1 od 2) 1 3.00 7.000.002.00 0.000.00
19.KBE021 Finansijska forenzika i bezbednost 1 7.00NS 3.00 2.00 0.00 0.000.00
19.KBE022 Korporativno upravljanje i bezbednost 1 7.00NS 3.00 2.00 0.00 0.000.00

8.00 0.00Ukupno časova po vidu nastave u bloku 0.0012.00 0.00
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 20.00 30.00

Ukupno časova nastave u bloku 20.00
6 19.KBE004 Savremena ekonomija i  bezbednost 2 3.00 6.00SA 0.001.00 0.000.00
7 19.KBE023 Upravljanje promenama 2 3.00 6.00NS 0.001.00 0.000.00
8 19.KBE024 Bezbednost, liderstvo i društvo 2 3.00 6.00NS 0.001.00 0.000.00
9 19.KBE015 Tehničko – tehnološki akcidenti 2 3.00 6.00NS 0.001.00 0.000.00

10 19.KBE025 Industrijske špijunaže 2 3.00 6.00NS 0.001.00 0.000.00
5.00 0.00Ukupno časova po vidu nastave u bloku 0.0015.00 0.00

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 20.00 30.00
Ukupno časova nastave u bloku 20.00

0.0013.0027.00Ukupno časova po vidu nastave u godini 0.000.00
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u godini 40.00 60.00

Ukupno časova nastave u godini 40.00
DRUGA GODINA
11 19.KBEI03 Izborni predmeti MAS KBE 5 i 6 (bira se 1 od 2) 3 3.00 6.000.003.00 0.000.00

19.KBE026 Metodologija političkih nauka 2 3 6.00TM 3.00 3.00 0.00 0.000.00
19.KBE008 Civilna bezbednost 3 6.00TM 3.00 3.00 0.00 0.000.00

12 19.KBEI04 Izborni predmeti MAS KBE 7 i 8 (bira se 1 od 2) 3 2.00 6.000.001.00 0.000.00
19.KBE005 Fizičko – tehnička zaštita 3 6.00TM 2.00 1.00 0.00 0.000.00
19.KBE018 Bezbednosne veštine 3 6.00TM 2.00 1.00 0.00 0.000.00

13 19.KBEI05 Izborni predmeti MAS KBE 9 i 10 (bira se 1 od 2) 3 4.00 6.000.001.00 0.000.00
19.KBE017 Savremeni sistemi korporativne bezbednosti 3 6.00TM 4.00 1.00 0.00 0.000.00
19.KBE027 Korporativna bezbednost i mediji 3 6.00TM 4.00 1.00 0.00 0.000.00

14 19.KBEI06 Izborni predmeti MAS KBE 11 i 12 (bira se 1 od 2) 3 4.00 6.000.002.00 0.000.00
19.KBE028 Kadrovska politika korporativne bezbednosti 3 6.00NS 4.00 2.00 0.00 0.000.00
19.KBE029 Javna uprava 3 6.00NS 4.00 2.00 0.00 0.000.00

15 19.KBE020 Stručna praksa MAS KB 3 0.00 6.00TM 6.000.00 0.000.00
7.00 0.00Ukupno časova po vidu nastave u bloku 6.0013.00 0.00

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 20.00 30.00
Ukupno časova nastave u bloku 26.00

16 19.KBE011 SIR u KBE (Pristupni rad) 4 0.00 10.00NS 0.000.00 7.000.00
17 19.KBE012 Završni rad MAS KBE - predmet 4 0.00 10.00NS 0.000.00 0.0013.00
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R.br
. Šifra Naziv predmeta B

Aktivna nastava
ESPBTip Ostali

časoviP V DONSIR
18 19.KBE019 Završni rad MAS KBE 4 0.00 10.00TM 10.000.00 0.000.00

0.00 7.00Ukupno časova po vidu nastave u bloku 10.000.00 13.00
Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u bloku 20.00 30.00

Ukupno časova nastave u bloku 30.00
7.007.0013.00Ukupno časova po vidu nastave u godini 16.0013.00

Ukupno časova aktivne nastave i ESPB u godini 40.00 60.00
Ukupno časova nastave u godini 56.00



Студијски програм :  МАС - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: САВРЕМЕНА ЕКОНОМИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Гордана Мрдак, Горан Џафић 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
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 изучавања економије; 2. Економија – појам и предмет изучавања економије; 3. Методе и
научни приступ изучавања економије; 4. Основни принципи економије; 5. Макроекономија и микроекономија 
– појам и значај; 4. Основне економске категорије (производња, расподела, размена и потрошња); 6. Тржиште,
појам, функције и врсте; 8: Приходи, профит и трошкови предузећа;  9. Основни принципи ефикасност 
пословања (продуктивност, економичност и рентабилност); 10. Инфлација и њен утицај на становништво и 
државне институције; 11. Регулаторне функције државе у савременим тржишним условима; 13. Савремене 
корпорације – предности и недостаци; 13. Извори и облици угрожавања безбедности корпорација; 14. 
Безбедност као чинилац економије; 15. Безбедносни систем Србије. 

Практична настава: вежбе, семинарски радови и студијско-истраживачки рад: Научно-стручне 
презентације и дебате о актуелним темама из међународних односа и значајним догађајима светске 
политике; колоквијално тестирање знања по обрађеним тематским садржајима тема  

Други облици наставе: Предвиђају самосталан рад, консултације са предметним професором на одређену 
тему, посете релевантним институцијама, посете и учешћа на научним скуповима. 
Литература 

1) Грегори Манкју „Принципи економије“ – Треће издање – Економски факултет Београд, 2008.
2) Игор Пејовић, Основи савремене економије, Висока школа за економију и управу, 2017.
3) Марковић И. С.: Основе безбедности корпоративних и индустријских система, 2007.
4) А. Савић; Систем националне безбедности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд

2007. 
5) Даничић М., Стајић Љ,  Приватна безбедност, Висока школа, Бања Лука, 2008.
6) Гордана Мрдак, Скрипта: Савремена економија и безбедност , Факултет за дипломатију и безбедност,

Београд , 2020
Број часова  активне наставе: 60 Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 15 Други облици настава: 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             : усмени испит : 60 
колоквијум-и 20 .......... 
семинар               : 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. 



Студијски програм/студијски програми: КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломаске академске студије - мастер 
Назив предмета: Физичко-техничка заштита 
Наставник : Станимир Ђукић, Јованка Шарановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
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: 45 Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

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 



Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: ЦИВИЛНА БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник: Станимир Ђукић, Јованка Шарановић, Стево Иветић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
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: 90 Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: 
0 

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 



Студијски програм: МАС - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија:  Дипломске академске студије - мастер 
Наставник: сви наставници који имају статус ментора 
Број ЕСПБ: 10 
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: 
0 

Други облици наставе: 
105 

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. 



Студијски програм/студијски програми : МАСТЕР СТУДИЈЕ - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер  
Назив предмета: Информациона безбедност 
Наставник: Драган Ранђеловић, Милица Бошковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
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. 
Други облици наставе: Предвиђају самосталан рад, консултације са предметник професором на одређену тему, посете релевантним 
институцијама, посете и учешћа на научним скуповима. 

Литература:  
1. Милосављевић М. Грубор Г: Основи безбедности и заштите информационих система, УС, Београд, 2006.
2. Прља, Д. и др. Интернет право. Институт за упоредно право, Београд. 2012.
3. Jabbour, K. and Devendorf, E. Cyber Threat Characterization. The Cyber Defense Review , Vol. 2, No. 3 (FALL 2017), pp. 79-94
4. Недељковић, С., Форца, Б. EVROPSKA STRATEGIJA BEZBEDNOSTI I SAJBER PRETNJE – ZNAČAJ ZA SRBIJU. Војно дело
3/2015, 2015. 135-154 
5. Wyche, L., and Goss, D.D. Attacking Cyber: Increasing resilience and protecting mission essential capabilities in cyberspace. The Cyber 
Defense Review , Vol. 1, No. 2 (FALL 2016), pp. 15-18  

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 :  писмени испит  
практична настава        :  20 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...... 

http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=49&cad=rja&ved=0CG4QFjAIOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.erazvoj.com%2Fdocuments%2Fdokumenta-clanica%2Fstevan-sinkovski%2FOcena-rizika.pdf&ei=6SJuUYClEsjIhAf0hIG4DQ&usg=AFQjCNFT30WnGlD_B2jc1D7DgpeLDEYZLA&sig2=ex3H9Du-x5feMKoSYdnTYg&bvm=bv.45368065,d.d2k
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=49&cad=rja&ved=0CG4QFjAIOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.erazvoj.com%2Fdocuments%2Fdokumenta-clanica%2Fstevan-sinkovski%2FOcena-rizika.pdf&ei=6SJuUYClEsjIhAf0hIG4DQ&usg=AFQjCNFT30WnGlD_B2jc1D7DgpeLDEYZLA&sig2=ex3H9Du-x5feMKoSYdnTYg&bvm=bv.45368065,d.d2k
http://www.metropolitan.edu.rs/sr/poslediplomske_studije/master_studije/bezbednost_informacija/opisi/cs473.dot
http://www.metropolitan.edu.rs/sr/poslediplomske_studije/master_studije/bezbednost_informacija/opisi/cs473.dot
http://www.metropolitan.edu.rs/sr/poslediplomske_studije/master_studije/bezbednost_informacija/opisi/cs571.dot


Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Еколошка безбедност 
Наставник:  Милица Бошковић, Леонас Толваишис 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
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: 75 Остали 
часови Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: 0 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. 



Студијски програм/студијски програми : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија:  дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета:  ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКИ АКЦИДЕНТИ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Жарко Браковић, Дејан Лабовић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
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: 60 Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

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 



Студијски програм : МАС - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: САВРЕМЕНИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник/наставници: Станимир Ђукић, Стево Иветић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
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 система; 5. Систем 
корпоративне безбедности; 6. Савремени системи корпоративне безбедности; 7. Основне карактеристике 
система корпоративне безбедности; 8. Начела и принципи организовања; 9. Основни циљеви организовања 
система корпоративне безбедности; 10. Основни подсистеми безбедности; 11. Методолошки оквир 
пројектовања система корпоративне безбедности; 12. Правне основе система корпоративне безбедности; 
13. Организациона структура савременог система корпоративне безбедности; 14. Упоредни приказ
савремених система корпоративне безбедности (САД, Русија, Европска Унија, Западни Балкан); 15. 
Перспективе 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. 
Други облици наставе: Предвиђају самосталан рад, консултације са предметним професором на одређену 
тему, посете релевантним институцијама, посете и учешћа на научним скуповима. 
Литература 

1. Др Станимир Ђукић, Корпоративна безбедност, Факултет за дипломатију и безбедност, Београд,
2019. 

2. Др Станимир Ђукић, Корпоративна безбедност (II измењено и допуњено издање), Факултет за
дипломатију и безбедност, Београд, 2020. (скрипта/приручник-електронско издање) 

3. Др Андреја Савић, Машуловић Иван, Системи националне безбедности, ФПМ, Бар, 2010.
4. Живојин Ђурић, ридер, Упоредни политички системи у савременом друштву, ИПС; Београд, 2007.
5. Закон о приватном обезбеђењу  ("СГ РС", бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018).
6. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, 2009.

Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 
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 2 странице А4 формата



Студијски програм/студијски програми : ТЕОРИЈА КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: Безбедносне вештине 
Наставник : Драган Колев, Станимир Ђукић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
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. 
Литература http://www.wws.princeton.edu/cases/papers/ 

1. Теранце Hopmann, „The Negotiation Process and Resolution of International Conflicts“,  Columbia,
NY, University of South Carolina Press, 1996.

2. James P. Muldoon, Jr., Joann Fagot Aviel, Earl Sullivan, Richerd Reitano, „Multilateral Diplomacy and
the United Nations Today“, Westiview Press, 2005.

3. Zbignjev Bžežinski, „Velika šahovska tabla“, CID, 2001.
4. Džozef S. Naj, „Kako razumevati međunarodne sukobe“, Beograd,
5. Ж. Иваниш; Д. Субошић, „Безбедносно преговарање“, Београд, ФБ, 2006.
6. П. Вилкинсон, „Тероризам против демокрације“, Загреб, 2002.
7. M Sageman, „Understanding Terror Networks“, Univesity of Pennsylvania Press, 2004.
8. R. Falk, „The Great Terror War“, IPG, 2003.

Број часова  активне наставе: 45 Остали часови 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
15 

Други облици наставе: 
0 

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 

http://www.wws.princeton.edu/cases/papers/
http://www.wws.princeton.edu/cases/papers/


Студијски програм: МАС - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: Дипломске академске  студије - мастер 
Број ЕСПБ:   10 
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: 
150 

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 



Студијски програм: МАС – КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Спецификација стручне праксе 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе: 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ  
Циљ стручне праксе је да студенти осим теоријског знања која добијају савлађивањем 
предиспитних и испитних обавеза током студија, буду уведени и упознати са практичним 
аспектима обављања безбедносних послова и задатака. Стручна пракса је конципирана као 
низ узајамно повезаних теоријских и практичних активности са циљем увођења студената 
у основну проблематику са којом се могу срести у својој будућој радној средини.  
Циљ стручне праксе је да студенте припреми и обезбеди им квалитетно стицање 
комплекснијег искуства о њиховој професији и радним задацима за која се школују. Кроз 
сагледавање радне средине и конкретних радних активности студент треба да стекне  нова 
знања, сигурност у раду и могућност интегрисања стечених знања и вештина. У релативно 
дугом, 40 дневном боравку и раду у професионално орјентисаној околини, стичу се и шира 
искуства о свим сегментима корпоративне безбедности и начинима за решавање 
конкретних проблема и задатака. 
Тежиште стручне праксе је на што самосталнијим и конкретнијим радним доприносима 
студента на конкретним пословима у области корпоративне безбедности. 
Што потпунијим уклапањем у радну средину, прихватањем радних обавеза и 
одговорности, развојем способности сарадње и тимског рада, студент би требало да 
употпуни и боље схвати кључне компоненте професионалног рада у области корпоративне 
безбедности. 
Очекивани исходи 
Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за 
решавање конкретних проблема у оквиру изабраног предузећа/организације или 
инсититуције. Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или 
институције, организацијом рада, начином пословања, управљањем и местом и улогом 
корпоративне безбедности у организационој структури и на тим основама заснованог 
сагледавања успешности процеса у предузећу или институцији. Стицање искуства и 
сигурности у раду, утврђивање стечених знања током студија и њихово повезивање са 
специфичностима које намеће пракса.  
Садржај стручне праксе  
Пракса обухвата активности као што су стручна предавања, студијске посете привредним 
субјекатима, затим део који се односи на непосредну обуку студената за обављање 
будућих послова и задатака, кроз учешће у различитим курсевима, радионицама, 
пројектима, анализама и израдама планских аката кроз студије случаја на задату тему из 
области корпоративне безбедности. 
Основна замисао је да се студенти у складу са наставним планом и програмом упознају са 
свим субјектима из области сектора корпоративне безбедности. Поред наставног особља на 
студијском програму стручна предавања изводе и релевантни стручњаци и консултанти. 
У изабраном предузећу или институцији приказати и анализирати основне функције 
корпораитивне безбедности, активности и посебно сагледати једну од области кроз 
конкретно приказану ситауцију и проблематику у пословању.  

Студијске посете су тако конципиране да је на њима осим упознавања са основном 



делатности установе организован и практични део који се односи на решавање одређених 
проблемских ситуација на задату тему, а у складу са пословном политиком и природом 
установе која се обезбеђује. Знања и компетенције по обављању стручне праксе у које 
студент стиче увиде су да: 
 

1. прати, процењује, планира, организује, координира, руководи и контролише 
извршење послова безбедности, укључујући послове физичко-техничког 
обезбеђења, управљања ризицима у заштити лица и имовине, послове одбране, 
послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, цивилне заштите и заштите 
животне средине, послове безбедности и здравља на раду, послове заштите од 
пожара и послове обраде и заштите података; 

2. организује, координише и учествје у изради процена, студија, елабората и 
акционих планова у областима од значаја за безбедност; 

3. прати и предвиђа безбедносне појаве и догађаје у окружењу и израђује 
одговарајуће безбедносне процене, студије и анализе; 

4. осмишљава и предлаже безбедносне циљеве и безбедносне политике, процедуре и 
правила; 

5. осмишљава, предлаже и спроводи превентивне безбедносне мере у областима 
управљања кризама и заштите лица, имовине и пословања од разних претњи, 
укључујући одбрану од тероризма; 

6. осмишљава и предлаже мере за смањење ризика од елементарних и других 
непогода; 

7. учествује у изради планских докумената за заштиту и спасавање и управљање у 
ванредним ситуацијама; 

8. учествује у изради програма и примени мера за спречавање насиља и злостављања; 
9. прати и примењује законске прописе, међународне и домаће стандарде из свог 

делокруга; 
10. учествује у процесу контроле, увођења и примене стандарда везаних за безбедност, 

одбрану и ванредне ситуације; 
11. предлаже увођење мера, технологија и поступака у доменима од значаја за 

безбедност, одбрану и ванредне ситуације; 
12. врши стручни надзор над радом ангажованог или унутрашњег обезбеђења; 
13. припрема опште и појединачне акте из области безбедности, одбране и ванредних 

ситуација; 
14. организује, координира и спроводи поступак израде процене ризика сходно 

законским обавезама, осмишљава и предлаже мере за контролу ризика и учествује 
у изради и имплементацији планских докумената у областима физичког и 
техничког обезбеђења, одбране; ванредних ситуација, безбедности и здравља на 
раду, обраде и заштите података; 

15. комуницира с јавношћу у вези питања од значаја за безбедност; 
16. предлаже стратегије, планове и мере за развој и усавршавање људских ресурса у 

области безбедности; 
17. учествује у пословима физичке, техничке и административне заштите података 

који се воде и чувају сходно законским обавезама; 
18. организује набавку опреме за потребе безбедности, одбране и ванредних ситуација; 
19. учествује у обезбеђивању и контроли средстава и опреме за личну заштиту, за 

безбедност и здравље на раду и опрему за заштиту од пожара; 
20. организује обуку запослених из области безбедности, одбране, ванредних ситуација 

и обраде и заштите података; 
21. издаје упутства за рад у ванредним ситуацијама и поступањима везаним за појачане 

мере безбедности; 



22. организује надзор и контролише спровођење мера везаних за послове безбедности, 
одбране и ванредних ситуација; 

23. припрема редовне и ванредне извештаје о околностима и догађајима од значаја за 
безбедност, одбрану и ванредне ситуације; 

24. сарађује са надлежним државним органима, органима локалне самоуправе и 
другим релевантним субјектима у вези питања од значаја за безбедност; 

25. сарађује са просветним, високообразовним и научним установама у матичним 
областима. 

 
Број часова, ако је специфицирано: 15 НЕДЕЉА / 8 часова 8 часова 
Методе извођења  
Практичан рад у одабраном предузећу или институцији, консултације и писање дневника 
стручне праксе у коме студент описује активности које је обављао за време стручне праксе 
као и израда елабората. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
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Студијски програм : МАС - Корпоративна безбедност 
Назив предмета: Финансиска форензика и безбедност 
Наставник/наставници: Гордана Мрдак, Горан Џафић 
Статус предмета: Изборни, прва година 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Узимајући у обзир своју политичку и економску прошлост, коју су обележили нагли прелази са једног 
система на други од феудализма, неолибералног капитализма, комунизма па све до данашњег глобализма 
утемељеног у неолиберализму XXI века, Србија још увек није имплементирала у пракси глобалне трендове 
који се односе на повезаност социолошких, криминолошких и економских феномена односно појава. У 
данашње време је заиста неопходно научно истражити и имплементирати у пракси корелацију између 
економског развоја, финансијске стабилности и привредног криминала. Потреба постоји ради налажења 
најбољег начина да се постигне економска безбедност као битан сегмент система националне безбедности. 
Са тим у вези, предмет Финансиска форензика и безбедност мора да створи једну нову теоријско практичну 
вредност у интеграцији рачуноводства, финасија и ревизије са једне стране, злоупотреба у овим областима и 
односа истражних органа, полиције, правосуђа и целокупног обавештајно-безбедносног система са друге 
стране. Циљ предмета је заштита привредног развоја који би проистекао из упоредне, функционалне анализе 
релеватних субјеката у државној управи, научним институцијама и безбедности како би се дошло до 
индикатора и смерница за постављање заједничког оквира у контексту финансијске форензике. Након 
реализације предвиђеног програма предмета Финансиска форензика и безбедност, студенти ће бити у 
могућности да прикажу основно знање кроз дефинисање појмова, разумевање и критичку анализу из 
области форензике, финансија и безбедности. Уједно, један од циљева предмета је заштита привредног 
развоја који би проистекао из упоредне, функционалне анализе релеватних субјеката у државној управи, 
научним институцијама и безбедности како би се дошло до индикатора и смерница за постављање 
заједничког оквира у контексту финансијске форензике. Такође, јако је битно уврстити и увођења појма ИТ 
форензике поред финансијске форензике и у теоријско изучавање и у државне институције које у свом 
делокругу рада имају за задатак превенцију финасијског-привредног криминала, спречавање и доказивање 
на суду. Тимови форентзичара морају бити сасатваљени од полицајаца, правника и економисита, јер се само 
таквим приступом могу расветлити и доказати механизми финансијских превара. Још један битан сегмент 
без кога финансијска форензика не би била употребљена у пракси у максималном обиму је обука будућих 
форензичара у пољу информационих технологија. Собзиром на развој ИТ и дневну потребу да се скоро све 
финансијске операције обављају путем интернета, компјутера, од самог рачуноводства, финансија, до 
банкарских трансакција, битно је кроз сам пројекат обучити и укључити посебне категорије економских 
форензичара оспособљених за спровођење веома комплиткованих финансијских истраживања кроз поље 
информационих технологија.  

Исход предмета 
Разумевање и повезивање појмова финансије и форензика са појмом безбедности, разликовање и анализа 
привредног кримилатитета, изазова, ризика и претњи Републици Србији; Описивање институционалне 
основе и деловање система безбедности Републике Србије кроз надлежности појединачних подсистема, 
сегмената и субјеката система (војска, полиција, обавештајно-безбедносни систем, систем правосуђа, 
финансија, невладин сектор). Поред наведеног, исход предмета је спремност и обученост студената-будућих 
финансиских форензичара да се баве између осталог, корупцијом у министартвима и јавним предузећима, 
амбасадама, сумњивим приватизацијама и чувеним банкарским пословањем без адекватних гаранција, али и 
међудржавним споразумима. Такође, у поље деловања би им спадале и међународне истраге односно, 
"праћење пословања домаћих фирми у of shor зонама". 
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Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уколико желимо да објаснимо појам финансијске или рачуноводствене форензике, морамо кренути од саме 
полазне основе, односно од самог појма форензика. По речима домаћих аутора форензика је 
интердисциплинарно подручје коришћења различитих научних достигнућа, и сазнања, с циљем да помогне 
у доношењу објективних, аргументованих и на чињеницама заснованих судских пресуда. Постоји више 
области које форензика покрива а за сам предмет битне су: 
I  Безбедност и слични појмови (Политика и стратегија безбедности) 
II Привредни криминал 
III Законска регулатива и подзаконска акта 
IV Појам финасија, рачуноводства, финансијско рачуноводствена форензика Forensic Accounting; 
V  Форензичка ревизија; 
VI Едукација и сертификација за форензичке рачуновође и ревизоре, стандардизација и сертификација; 
VII Форензички алати који помажу у откривању превара доказ и улога форензичких рачуновођа и ревизора 
као вештака на суду; 
VIII Појам дигиталног пословног окружења, појам и значај ИТ форензике. Дигитална форензика Digital 
forensics Примењује доказане научне методе и технике у намери поновног откривања података са 
електронских и дигиталних медија Форензичка антропологија; 
IX Форензика документације Questioned document examination Даје одговоре на питања око спорних 
докумената коришћењем бројних научних метода и процеса, укључујући поређења спорних докумената или 
делова докумената, са неспортним или сетом познатих стандарда;  
X Форензика рачунања Computational forensics Разматра развој алгоритама и софтвера као помоћ 
форензичком испитивању; 
XI Криминални сценарији 
XII Модели за откривање и спречавање криминалних радњи, 
XIII Контролна листа за управљање ризиком криминалне радње; 

XIV Финансиска форензика-примена и искуства у развијеним државама; 
XV институције задужене за примену финасијске форензике у Републици Србији (Структурално-
функционална анализа, системска динамика) Муп РС-привредни криминал, СБПОК привредни криминал; 
Национални криминалистичко-технички центар (НКТЦ); Министарство финансија-Пореска управа, Управа 
за спречавање прања новца; Девизни инспекторат; Царина; Економски факултет; Факултет за безбедности и 
дипломатију; Академија за националну безбедност (БИА); Безбедносно информативна агенција (БИА); 
Министарство правде; Агенција за борбу против корупције; Канцеларија Савета за националну безбедност и 
заштиту тајних података; Државана ревизорска институција; Привредна комора  
Практична настава 
У практичном делу наставе студенти усвојена теоријска знања практично примењују у анализи предмета 
Финансиска форензика као и у друштвеним и социолошким појавама и различитим облицима привредног 
криминала. Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки и семинарски рад имају за циљ да 
студентима више приближе појмовно а и практично Финансиску форензику као појам и њену улогу у борби 
против организованог финансиског криминала кроз области финансија, правосуђа, ревизије, безбедосног 
система и ИТ. 
Основна литература 
Даниловић, Н. (2015) Савремени системи безбедности; Београд 
Александар П. (2010) Форензичка ревизија-Криминалне радње у финансиским извештајима, Нови Сда; 
Јелена С. (2014) Финансиска форензика, Висока школа струковних студија за економију и управу, Београд;  
А. Лакићевић, (2012) Форензичко рачуноводство – карика која недостаје у образовању и пракси, Менаџмент 
часопис за теорију и праксу, Београд,  
А. Петковића, Форензичко рачуноводство и ревизија, Београд 
Beddingfield, Katherine., Hawkins, Dana., Ito, Timothy,. Lenzy. Tracy,. Loftus, Margaret,. (2006) „20 Hot Job 
TracksWhen Baby Boomers Retire”, U.S.News&WorldReport  
Бошковић, Мило: (1999) Криминолошки лексикон, Матица Српска, Универзитет у Новом Саду  
D.Codere,Primena kompjutera u sprečavanju i otkrivanju kriminalnih radnji, Savez RR Srbije, Beograd 
Помоћна литература 
Законом о девизном пословању „Службени гласник РС ”, број 62/06,2006 
Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма„Службени гласник РС ”, бр. 20/09 и 72/09 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_Accounting
http://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_Accounting
http://en.wikipedia.org/wiki/Forensic_Accounting
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensics
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensics
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensics
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensics
http://en.wikipedia.org/wiki/Questioned_document_examination
http://en.wikipedia.org/wiki/Questioned_document_examination
http://en.wikipedia.org/wiki/Questioned_document_examination
http://en.wikipedia.org/wiki/Questioned_document_examination
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_forensics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_forensics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_forensics
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Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма,“Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09 
91/10,Београд,2010. 
Закона о Агенцији за борбу против корупције "Службени гласник РС" бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС и 67/13-УС 
Број часова  активне наставе: 75  Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе са презентацијама и дискусијама, колоквијум, индивидуално читање литературе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Завршни испит поена 
активност у току предавања Поена 20 писмени испит 
практична настава усмени испт Поена 40 
колоквијум-и Поена 20 .......... 
семинар-и Поена 20 
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужина 2 странице А4 формата



Студијски програм/студијски програми :  МАС - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: дипломске академске студије - мастер 
Назив предмета: КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Гордана С. Мрдак 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
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. Проблем и предмет истраживања; 2. Појам и садржај безбедности; 3. Извори 
угрожавања безбедности; национална безбедност и корпоративна безбедност; 4. Нормативно-правна 
регулатива индустријске безбедности; 5. Појам и значај пословних информација; 6. Заштита пословних 
података и пословних докумената; 7. Безбедност информационих система; 8. Индустријска шпијунажа као 
облик угрожавања правног лица; 9. Основне мере заштите од индустријске шпијунаже; 10. Управљање 
ризицима у индустријској безбедности; 11.Идентификација ризика у пословном окружењу; 12. Процена ризика 
на радном месту; 13. Пословање у кризним подручјима; 14. Кризни менаџмент; 15. Криминалне активности и 
безбедносни изазови по пословање компаније (криминал „белих оковратника“ и криминал „плавих 
оковратника“)  

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.  

Други облици наставе: Предвиђају самосталан рад, консултације са предметним професором на одређену 
тему, посете релевантним институцијама, посете и учешћа на научним скуповима. 

Литература 
1. Марковић И. С.: Основе безбедности корпоративних и индустријских система, 2007.
2. 2.. А. Савић; Систем националне безбедности, Криминалистичко-полицијска академија, Београд

2007. 
3. Даничић М., Стајић Љ,  Приватна безбедност, Висока школа, Бања Лука, 2008.
4. Петровић З. Економска шпијунажа, Драслар партнер, 2005
5. Симовић С, Индустријска шпијунажа и заштита пословне тајне, Симеон, Крагујевац, 2011.
6. Гордана Мрдак, Скрипта из предмета: Менаџмент у индустријској безбедности,  Факултет за

дипломатију и безбедност,2020.

Број часова  активне наставе: 75 Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици наставе: 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. 



Студијски програм: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: Управљање променама 
Наставник: Жарко Браковић, Александар Дамњановић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Након  завршетка овог  курса  студенти  треба да буду способни да  управљају   променама  у пословном субјекту од 
прихватања до комплетирања. Конкретно, овај курс пружа: 
- увод у процес потребан да би се покренуо успешан менаџмент промена; 
- помоћ у развоју вештина грађења тима код студената; 
- преглед фаза менаџмента промена; 
- основне вештине за сваки елемент у циклусу менаџмента промена; 
- могућност за практиковање и примену наведених вештина. 
Исход предмета 
- разумевање како менаџмент промена егзистира, коме је намењен и како се имплементира у пракси у пословним 

субјектима, 
- разумевање управљачких тема у менаџменту промена, 
- техничке и методолошке основе менаџмента промена из реалног света, 
- информисана и критичка перспектива нових тенденција развоја технологија за подршку менаџменту промена 

примењивим у домену менаџмента организација. 
Садржај предмета 
Теопијрка нартава 
Курс је дизајниран око седам јединица: 
Јединица 1: Увод у менаџмент промена 
Јединица 2: Реинжењеринг пословних процеса 
Јединица 3: Управљање променама и модели организационе структуре предузећа 
Јединица 4: Модели менаџмента промена 
Јединица 5: Мотивисање за промене 
Јединица 6: Организационе промене и развој 
Јединица 7: Вођење промене 
Ппактична нартава 
- дискусије о изабраним питањима и искуствима учешћа у менаџменту промена у пословном субјекту, 
- критичка анализа и преглед изабраних радова и чланака.

Литература: 

1. Бешић Ц., Сајферт З., Дамњановић А., Менаџмент промена, Технички факултет, Чачак, 2009, стр. 323., ISBN: 978-86- 
7776-090-8, COBISS.SR-ID 171489036. 

2. Изабрана литература из менаџмента промена (избор ће бити стално освежаван).
3. 
4. 
5. 
Број часова активне наставе 

Предавања:45 Вежбе:15 Други облици наставе: Остали часови: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе 
- презентације и дискусије 
- одређен број примера и случајева коришћења 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 15 писмени испит 
практична настава 15 усмени испит 30 
колоквијум-и 20 .......... 
семинар-и 20 
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Студијски програм : МАС - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: Безбедност, лидерство и друштво 
Наставник: Жарко Браковић, Милица Бошковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Предмет из области Безбедности, лидерства и друштва разматра међусобну корелацију поменутих 
појмовима са посебним освртом на земље у развоју на националном, регионалном и глобалном нивоу. Циљ 
наставе је да студентима омогући да покажу основно знање и разумевање кроз дефинисање појмова и 
критичку анализу. Кључни аспект овог предмета је истраживање значаја лидерства и његовог утицаја у 
напорима за очување безбедности и развоја једног друштва у свету. Предмет је дизаниран за студенте који 
желе да разумеју како друштвене и лидерске особености могу утицати на природу безбедности. Поред 
наведеног, студенти ће бити оспособљени да стратешки посматрају одређено друштво, организацију и на 
који начин да руководе-командују истим и да на тај начин дођу до одрживе компетитивне предности 
организације ослајањући се на сопствене способности. Претње и ризици који могу угрозити постојање 
појединаца или друштва представљају детерминанте безбедности, а држава као политичка организација која 
своју суверену власт спроводи у оквиру граница одређене територије и над становништвом мора њихово 
дејство ограничи или у потпуно неутралисати. 
Исход предмета 
Такође, студенти ће кроз три различита тематска склопа сагледати саму природу лидерства, вођства и сам 
утицај на безбедност једног друштва и то кроз иновативни приступ интердисциплинарним проучавањем 
лидерства у односу на развој. Могућност умрежавања са широким спектром институционалних партнера 
Факултета за дипломатију и безбедност који укључују универзитете, међународне организације и 
институције за истраживање политике из целог света и Србије, омогућиће полазницима да схвате суштину 
лидерства и како да сами постану лидери.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Лидерство у науци је релативно нов појам и ако је у пракси присутан од самог настанка човечанства. 
Лидерство или руковођење је саставни део менаџмента једног система боло да се ради о држави, друштву 
или компанији. У данашње време је скоро немогуће замислити успешну организацију без јасно дефинисане 
менаџмент стратегије, односно теорије и праксе. Другим речима, менаџмент је постао интегрална 
компонента сваког пословног подухвата-његова основа, развојни пут и даље перманетна политика 
пословања. Самим тим теоретски део наставе одвијаће се у складу са следећим појмовима: 
Предвиђено је да се програм реализује у XV недеља. 
I  Безбедност (Политика и стратегија безбедности-менаџмент приступ); 
II Национална безбедност-национални интереси-теоретска схватања; 
III Институције, људски и социјални ресурси пут ка унапређењу безбедности; 
IV Систем безбедности (појам) кроз општу теорија система као методолошки оквир за изучавање 
система безбедности;  
V Врсте система безбедности; 
VI Окружење као елемент организације, Функција и циљеви као елемент организације, Структура као 
елемент организације;  
VII Менаџмент, руковођење, лидерство-организациона култура 
VIII Појам, дефиниција и значај лидерства 
IX Карактеристике лидера и проучавање карактерних особина лидера-правци проучавања 
X Менаџмент школе и приступи лидерству-од менаџмента ка лидерству 
XI Модели, извори и елементи лидерства-теорија социјалног индетитета 
XII Лидерство, моћ и безбедносна култура 
XIII Држава и друштво као појам 
XIV Утицај лидера на политички, економски и социолошки развој друштва 
XIV Институционализација организационе културе као мера сузбијања политичког и економског 
волунтеризам, диктатуре и аутократије 
Практична настава  
Развијање вештина у пракси, укључујући презентације студија случаја лидерства и превођење теорија 
лидерства у идеје за практични развој. Флексибилни наставни програм, који укључује прилику да студенти 
учествују у радионицама које ће их изложити различитим глобалним сценаријима решавања проблема. 
Основна Литература  
Бодин М., (2010) Национална и људска безбедност хуманолошки менаџмент приступ, Београд,  
Драгишић,З. (2009), Систем националне безбедности-покушаји дефинисања појма, Војно дело, Београд 
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Бодин, М. (2009). Национална безбедност – претпоставке научног приступа. Београд: Факултет безбедности 
и Службени гласник. 
Ђуричин, Д. Н., Јаношевић, С. В., и Каличанин, Ђ. В. (2012). Менаџмент и стратегија. Београд: Центар за 
издавачку делатност Економског факултета у Београду 
Помоћна литература 
Мијалковић С., Милошевић Г., (2011) Корелација економске, корпоративне и националне безбедности, 
Мегатренд ревија ,вол. 8, бр. 2, стр. 479-496, Београд. 
Бодин М., (2002) Којим путем до институција Србије у зборнику радова, (ре)конструкција институција, 
Београд  
Daft, L. R., (2003), Management, Thompson South-Western Sixth Edition, New York 
Bennis, W. G., & Nanus, B. (1985). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Harper & Row 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе са презентацијама и дискусијама, колоквијум, индивидуално читање литературе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Завршни испит поена 
активност у току предавања Поена 20 писмени испит 
практична настава усмени испт Поена 40 
колоквијум-и Поена 20 .......... 
семинар-и Поена 20 
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужина 2 странице А4 формата



Студијски програм : ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ИНДУСТРИЈСКА ШПИЈУНАЖА 
Наставник: Слободан Симовић, Јелена Лопичић Јанчић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета:Предмет истраживања, својом актуелношћу, одређује и одређене циљеве. Научно 
образовни циљ истраживања састоји се у стицању знања  на нивоу научне дескрипције  и класификације, 
нарочито у домену терминологије дефинисања појма индустријске шпијунаже , односно обавештајне 
активности, без обзира на правце деловања. Практични циљ истраживања  произлази из потребе да се 
дође до сазнања у којој мери је могуће применити учење о индустријској шпијунажи ( дипломатија и 
безбедност) у откривању циљева и начина вршења исте, односно како, у стварном свету, заштитити 
пословну(корпоративна безбедност) и сваку другу тајну.Који пропусти се чине да пословна тајна,“тајна 
злата вредна“, буде доступна, нпр.дипломатским шпијунима. 
Исход предмета: Овај предмет има научну и друштвену оправданост јер доприноси научној верификацији 
терминолошког одређења и дефиниције индустријске шпијунаже , одређује садржину и циљеве 
индустријске шпијунаже, предмет и начин вршења, те основне атрибуте пословне тајне са посебном пажњом 
на заштити исте, што копд нас није присутно, нити у теорији ниту у конкретној оперативној пракси. Овим се 
стиче његова друштвено-образовна оправданост, јер доприноси решавању друштвених проблема  у домену 
сузбијања индустријске шпијунаже, односно заштити пословне тајне. 

Садржај предмета 
Теоријска настава : 
Глава I- Обавештајна делатност 
Глава II-Индустријска шпијунажа (терминолошко одређење и дефиниција, индустријска шијунажа у 
историјској димензији, у савременим условима, карактеристике савремене индустријске шпијунаже, 
садржина и циљ,предмет индустријске шпијунаже...... 
ГлаваIII-Начини вршења индустријске шпијунаже,извори подтака и методе њиховог 
прикупљања....Информативно обавештајна делатност ДКП....Тајне методе прикупљања података.... Системи 
глобалног шпијунирања прислушкивањем, систем „Ешалон“.......Елктронска ОС, Агенција националне 
безбедности (НСА).....Компјутерски криминал у функцији индустријске шпијунаже...Крађа у функцији 
индустријске шпијунаже. 
Глава IV-Мотиви и подстицаји за одавање информација(вршење индустријске шпијунаже) 
ГлаваV-Кoнтрoлa мултинaциoнaлних кoмпaниja  и зaштитa oд индустриjскe шпиjунaжe.... 
ГлаваVI-Заштита пословне тајне, појам, однос између пословне тајне и предмета заштите искључивих права 
интелектуалне својине, пословна тајна као предмет промета, судска заштита, мере у цињљу заштите 
пословне тајне, процедуре обавештавања.....Предности и негативни аспекти чувања информација у виду 
половне тајне у односу на патент. 
Глава VII-Кoнтрoлa и зaштитa oд индустриjскe шпиjунaжe нa унутрaшњeм плaну....корпоративна 
безбедност..... 
Глава VIII- Кoнтрoлa и зaштитa oд стрaнe држaвe и мeђунaрoдних oргaнизaциja...Супрoстaвљaњe 
кoмпjутeрскoм криминaлу нa мeђунaрoднoм плaну, упоредно правни приказ грађанске и кривично – правне 
одговорности, регионални споразуми о заштити пословне тајне ...... 

 Практична настава :анализа примера из праксе, постављање и решавање оперативно безбедносних 
ситуација, оперативно фингирање постављања дипломата у одређеним ситуацијама (како  искористити ,нпр. 
Дипломатску вечеру за долажење до одређених сазнања) итд. Израда семинарских радова,али са решавањем 
конкретних задатака. 
Литература : 
Слободан Симовић,“Индустријска шпијунажа и заштита пословне тајне“ ,Графостил“, Крагујевац, 
2012. 



Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава:  45 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе Интерактивна настава која подразумева активност студената током целог 
семестра кроз семинарске радове, колоквијуме, вежбе и индивидуалне консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена: мах. 60 Завршни испит Поена 40 

активност у току предавања 20 писмени испит 40 
Колоквијум-и 30 
Семинарски рад 10 



Студијски програм: МАС - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Врста и ниво студија: мастер академске студије 
Назив предмета: Методологија политичких наука II 
Наставник : Драган Колев, Михајло Манић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
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 дипломатског и безбедносног студијског програма.   
Исход предмета  
Примена стечених знања о основним, општенаучним и методама прикупљања података  ради 
анализирања политичких, дипломатских и безбедносних појава и процеса, и израда нацрта 
научне замисли у оквиру: а) студијског програма дипломатија, и б) студијског програма 
безбедност.  
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
1. Увод у предмет;
2. Појам и циљ науке;
3. Појам епистемологије (гносеологија) и онтологије:
4. Научно истраживање;
5. Специфичност истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама;
6. Пројектовање истраживања (концептуализација и израда нацрта научне замисли);
7. Елементи пројектовања научног истраживања;
8. Методе прикупљања података – испитивања (технике: интервју, анкета),
9. Посматрање; експеримент;
10. Оперативне методе прикупљања података (студија случаја, анализа докумената, тест,

биографска метода),
11. Израда мерних инструмената (скале процене, скале ранговања, и др.),
12. Организовање истраживања;
13. Реализација истраживања (прикупљање података);
14. Сређивање и обрада података, оцена и анализа података и научно закључивање;
15. Израда извештаја о истраживању.

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 научног истраживања у оквиру: 
а) студијског програма дипломатија, и б) студијског програма безбедност.  

Литература 
1. Милосављевић С. и Радосављевић И. (2008). Основи методологије политичких наука,

IV издање, Београд: Службени гласник.
2. Милошевић Новак, Милојевић Саша (2001). Основи методологије безбедносних

наука“, Београд: Полицијска академија.
3. Hogwood Brian W., Gunn Lewis (1984). Policy Analysis for the Real World“, Oxford



University Press. 
4. Johnson J. B. & Reynolds H. T. (2008). Political Science Research Methods“, CQ Press.

Број часова  активне наставе:  90 Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
45 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 
Настава ће се изводити путем предавања, вежби и рада 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 усмени испит 60 
истраживачки рад 30 .......... 
семинар-и / 



Студијски програм :  МАС - KОРПОРАТИВНА  БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ И МЕДИЈИ 
Наставник: Жарко Браковић, Јелена Перић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Програм корпоративне безбедности и медија упућује на функцију заштите лица, пословања и имовине у 
оквиру организованих пословних система и улоге медија у овом контексту. У свету информационо 
комуникационих технологија најзначајније је откривање и спречавање корпоративног криминала, заштита 
пословне тајне и интелектуалне својине док у је свету медија и брзине преноса информација заштита 
ауторских права на обраду различитих садржаја и медијских формата представља посебан изазов модерног 
времена. Будићи да се у различитим типовима организација, како у приватном, тако и у државном 
власиштву барата великим броје података, потребно је развити посебне системе њихове обраде и заштите. 
Исход предмета 
Оспособљавање студената да успешно увиђају индикаторе корпоративног криминала, заштиту пословања 
у кризним тренуцима медијске експонираности. Увезивање различитих дисциплина потребних за критичку 
анализу безбедносних потреба организације и проналажење креативних решења за решавање сложених и 
растућих безбедностних проблема из света медија.  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Практична настава 
Литература 

• Милашиновић Срђан : Политика, медији, безбедност, Београд : Криминалистичко-полицијска
академија, 2012 

• Манић Михајло: Медији у глобалном друштву , Београд : Факултет за дипломатију и безбедност,
2015 

• Перић Ненад: Специјални медијски догађаји – менаџерски и правни аспекти, Висока школа за
комуникације 2018, Београд. 

• Завишић Душко : Легално у етру : водич за регионалне и локалне емитере кроз прописе, добре
обичаје и моделе успешног пословања, Нови Сад : Media Art Service International, 2008 

• Гаћиновић, Р., Бајагић, М., „Тероризам, медији и полиција“ у (ур.) Никац, Ж., Зборник радова:
Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске сарадње, Београд 2011, 39-50. 

• Hess, Stephen and Kalb, Marvin (ed): The Media and The War on Terrorism, Brookings Institution
Press Washington, D.C, 2003. 

• Mansell, Robin and Raboy, A John Marc (ed): The Handbook of Global Media and Communication
Policy, Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA, USA, 2011. 

• Morgan, J. Matthew: The impact of 9/11 ontheMedia, Arts and Entertainment, Palglrawe Macmillan,
New York, 2009. 

Број часова активне наставе: 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 
Методе извођења наставе 
 (1) Предавања наставника; (2) Коришћење савремених техничких средстава у наставном процесу. Метода 
усменог излагања, Метода разговора; Метода дискусије, Текст метода; Метода демонстарације и Метода 
вежбања.    
Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе поена  
Завршни 
испит поена 

активност у току предавања 10 писмени 
испит 

практична настава 20 усмени испт 60 
колоквијум-и .......... 
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 2 странице А4 формата



Студијски програм : МАС – КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: Кадровска политика корпоративне безбедности 
Наставник: Бјеља Данијела, Горан Џафић, Никола Млађеновић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти стекну основна знања из области вођења кадровке политике у у области 
корпоративне безбедности. 
Исход предмета  
Постизање адекватног нивоа знања за успешно обављање послова у оквиру корпоративне безбедности и 
значају и улози вођења квалитетне кадровске политике у тој области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Појмовно одређење корпоративне безбедности; Основни циљеви корпоративне безбедности; Теоријско-
методолоша својства планирања и пројектовања кадрова у корпоративној безбедности;  Изучавање и 
селекција људи за програмске задатке; Начела планирања као и методе и поступци анализе у контексту 
функционалних и прагматичких циљева у кадровској политици; Селекција лица за одређене програмске 
задатке у области корпоративне безбедности; Поделe улога и процес формирања стручних тимова.    
Практична настава 
Вежбе; други облици наставе; студијски истраживачки рад; утврђивање градива и анализа значајнијих 
теоријских и практичних проблема везаних за вођење и успешно остваривање кадровске политике у 
области корпоративне безбедности. 
Литература 
Горан Ј. Мандић, Петар Станојевић, Корпоративна безбедност, Факултет безбедности Универзитета у 
Београду, Београд, 2020. 
Зоран Кековић, Иван Димитријевић, Невена Шекарић, Корпоративна безбедност – хрестоматија, 
Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2018. 
Станимир Ђукић, „Корпоративна безбедност и менаџмент власничког капитала“, Војно дело, број 
3/2017, стр. 134-152. 
Број часова  активне наставе: 60 Теоријска настава: 45 часова Практична настава: 15 часова 

Методе извођења наставе 
Предавања, практичне показне вежбе са студијама одређених случајева везаних за кадровску политику 
корпоративне безбедности. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава 10 усмени испт 30 
колоквијум-и 10 .......... 
семинар-и 10 



Студијски програм: МАС – КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ЈАВНА УПРАВА 
Наставник: Леонас Толваишис, Александар Дамњановић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Знања и способности неопходне за разумевање, тумачење и критичку анализу појмова из области јавне 
управе и управне праксе. 
Исход предмета  
Објашњавање теорија јавне управе, управних реформи, институција управе; теоријска знања неопходна 
за рад у управи и интеракцију са органима јавне управе. 
Теоријска настава 
Појам и историјски развој јавне управе. Континентална европска, англосаксонска, скандинавска 
административна традиција. Политичка контрола управе. Правна контрола управе над управом: 
инстанциона контрола, службени надзор, инспекцијска контрола. Судска контрола управе. Управни спор. 
Спољна контрола управе. Независна контролна тела. Заштитник грађана – омбудсман. Слобода приступа 
информацијама од јавног значаја. Стратегија реформе јавне управе. Принципи европског управног 
простора. Захтеви Европске Комисије према јавној управи. Службенички систем. Законодавство државне 
управе. Етика јавних службеника. Узбуњивачи у државној управи. Електронска управа. Борба против 
корупције. 
Практична настава  
Вежбе, израде семинарских радова и колоквијуми о одабраним управним ситуацијама. 
Литература 
Обавезна: 
Лазовић И., Државна управа и управљање људским ресурсима, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2019. 
Додатна: 
Јеринић Д., Јавне службе, Академија пословних струковних студија, Београд, 2019. 
Миленковић Д., Савремене теорије и модерна управа, Факултет политичких наука, Београд, 2019. 
Станчетић В., Реформа јавне управе – ка новој управи: упоредни модели, Факултет политичких наука, 
Београд, 2015. 
Миленковић Д., Јавна управа: одабране теме, Факултет политичких наука, Београд, 2013. 
Број часова активне 
наставе: 60 Теоријска настава: 45 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе о појединим теоријским категоријама, израда семинарских радова и решавање 
колоквијалних тестова и задатака. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања писмени испит 
практична настава 5 усмени испит 50 
колоквијум-и 40 .......... 
семинар-и 5 
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужина 2 странице А4 формата



Студијски програм: ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: Високотехнолошки криминал и сајбер безбедност 
Број ЕСПБ бодова: 6 
Наставник: Драган Ранђеловић, Драган Колев 
Статус предмета: Обавезни 
Број часова  аквне наставе: 60 ( 2 +1 ) 
Предметни предуслови:Нема 
Образовни циљ предмета:  
Стицање знања о проблемима злоупотребе информационо – комуникационих технологија у сврху 
високотехнолошког криминала, као и обезбеђивање сајбер безбедности  едуковањем  
 могућности превенције,откривања, елиминације,доказивања и санкционисања те злоупотребе, уз коришћење 
најсавременијих техничко - технолошких метода и алата. 
Исход предмета:  
Овладавање специфичним знањима из области информационо - комуникационих технологија која би свршеним 
студентима омогућило успешно укључивању у борбу против високотехнолошког криминала и обезбењивање 
основних предуслова сајбер безбедности. 
Оспособљеност студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту од високотехнолошког 
криминала коришћењем савремених  технолошких метода и алата за обезбеђивање сајбер безбедности. 
Садржај и структура предмета: 
Теоријски део:Појам и врсте и рад савремених информационо - комуникационих система. Посматрање и 
упознавање жртве на информационо - комуникационим системима. Сигурност на рачунарским мрежама.  
Врсте напада и малициозних програми и заштита од њих. Детекција напада на мрежи. Дигитална форензика и 
спасавање података. Посебни појавни облици високотехнолошког криминала. Правна регулатива и стратегија 
развоја сајбер безбедности. 
Вежбе: аудиторне + практичан рад: Примена савремених решења за обезбеђивање сајбер 
безбедности.Безбедносни алати за праћење садржаја на рачунарској мрежи. Малициозни програми и Алати за 
детекцију напада на мрежи. Форензички алати и Алати за спасавање података. 
Методе извођења наставе: 
 Предавања (п), вежбе (в), колоквијуми, консултације, семинарски радови,  испит (практични и теоријски) 

Број часова активне наставе: 45 Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 
Оцена знања (максималан број поена је 100): 

Предиспитне обавезе Број поена Завршни испит  Број поена 
Предавања 10 испит са практичним проблемима и 

теоријским питањима 
40 

лабораторијске вежбе 20 
Колоквијуми 
Семинарски 30 

Литература: 
Р.б. Аутор Назив Издавач Година 
1. Д.Ранђеловић Високотехнолошки криминал КПА, Београд   2013 
2. D.Randjelović Upravljanje i zastita informacionih 

sistema 
Kriminalističko-policijska 
akademija, Beograd 2014 

3. H. F. Tipton, M. Krause Information Security Managment 
Handbook6th edition 

Auerbach Publications   2006. 

4. Pleskonjić D, Maček N,
Đorđević B, Carić

Sigurnost računarskih sistema i mreža Mikroknjiga 2007 

5. D.Ranđelović Tematski zbornik Policija, bezbednost i 
visoko tehnološki kriminal , pp  133-174  
Sigurnost računarskih mreža kao osnove 
za povezanost policije, bezbednosti  i 
visokotehnološkog  kriminala 

KPA Beograd     2010 



Студијски програм: МАС - КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета: ТЕОРИЈА КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
Ниво и врста студија: дипломске академске студије - мастер 
Наставник: Слободан Симовић, Станимир Ђукић, Дејан Лабовић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
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 наставе: 60 Предавања: 45 Вежбе: 30 
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 



Студијски програм : КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 
Назив предмета:  МЕНАЏМЕНТ У КОРПОРАТИВНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ 
Наставник:  Милица Бошковић, Гордана Мрдак, Александар Дамњановић 
Статус предмета:  обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
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. 

Вежбе: 30 Број часова активне наставе: 60  Предавање: 30 
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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