
 

Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Корпоративна безбедност 

Наставници: др Горан Ј. Мандић, ванредни професоp; др Петар Станојевић, ванредни професор 

Статус предмета: обавезан предмет / научно-стручни(НС) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је стицање знања о улози, функцијама и садржају корпоративне безбедности, односно анализа 

претњи по безбедност правних лица (корпорација) и приказ њихове различите димензије, односно носиоца, 

извора и облика угрожавања. Кроз предмет студенти треба да се упознају са механизмима проактивног и 

реактивног деловања, који доприносе смањењу и/или умањењу последица са којима се корпорације 

суочавају, субјектима корпоративне безбедности, њихову поделу и значај као и место и улогу менаџера 

безбедности. Такође, циљ предмета је да студенте усвоје и разумеју основне функције корпоративне 

безбедности, и то: безбедносни менаџмент, безбедност на радном месту – безбедност запослених, физичка 

заштита, техничка заштита, прикупљање, провера, заштита и безбедност података и информацијама, као и 

остале функције корпоративне безбедности. 

На крају се очекује да студенти усвоје знања за самостално и тимско уочавање и решавање безбедносних 

проблема у остваривању пословне функције корпоративне безбедности. Студенти би требало да развију и 

способности писмене и усмене комуникације у циљу преношења стечених знања. 

 

Исход предмета: 

По усвајању градива, студенти ће моћи да наведу институционалне и законске основае корпоративне 

безбедности; затим да објасне циљеве и функције корпоративне безбедности са субјектима корпоративне 

безбедности; као и да реше проблем који може настати од извора, носиоца и облика угрожавања правног 

лица. 

Поред тога, студенти ће моћи да ураде анализу безбедносних потреба и интереса корпоративних 

организација, групних и појединачних потреба и интереса у остваривању циљева корпоративне безбедности 

као пословне функције организације.  

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

У оквиру теоријске наставе студенти изучавају следеће садржаје: 

- појам и значај корпоративне безбедности; 

- субјекти корпоративне безбедности; 

- извори и носиоци угрожавања правног лица (корпорације);  

- идентификација облика угрожавања правног лица (корпорације);  

- основне фунцкије корпоративне безбедности;  

- безбедносни менаџмент у корпоративној безбедности. 

Практична настава: 

- Практичан рад на процени извора и облика угрожавања; 

Литература: 

Основна: 

1. Горан Ј. Мандић, Петар Станојевић, Корпоративна безбедност, Универзитет у Београду – Факултет 

безбедности, Београд (2020). 

Допунска: 

Закон о приватном обезбеђењу (2018), Службени гласник РС, 87/18, и сва подзаконка акта која су донесена 

на основу овог Закона, Закон о заштити података о личности (2018), Службени гласник РС, 87/18, Закон о 

тајности података (2009), Службени гласник РС, 104/09, Закон о заштити пословне тајне (2011), Службени 

гласник РС, 72/11, Закон о заштити од пожара (2018) Службени гласник РС, 87/2018, Закон о заштити 

животне средине (2018) Службени гласник РС, 95/2018, Закон о безбедности и здрављу на раду (2017), 

Службени гласник РС, 72/11. 

Број часова активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе: 



Предавања, вежбе, семинари, презентације, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава 10 усмени испит 70 

колоквијум-и / ..........  

семинар-и 10   

 




