
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ  

Назив предмета: КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Наставник/наставници: др Драган Марковић  

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Упис на четврту годину студија 

Циљ предмета 

Студенти треба да усвоје основна теоријска знања о корпоративној безбедности,превенцији, угрожавања и 

њеним савременим аспектима нашег друштва. 

Исход предмета  

Стеченим знањем студената о значају познавања начина и облика превенције угрожавања корпоративне 

безбедности и овладавања компетенција која ће им омогућити да што прецизније сагледају могуће 

последице у овој безбедоносној области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

I Oснови корпоративне безбедности: индетификација претњи, ризици и повредивости, безбедносне 

стратегије, анализа ситуационих услова и могућих одговора, превенција агресивног понашања и насиља на 

радном месту, старе и нове претње корпоративне безбедности, спољшња организација за безбедност. 

II Савремени аспекти корпоративне безбедности: заједница и корпоративна безбедност, менаџмент у 

корпоративној безбедности, етика и професионална корпоративна безбедност, Заштита информација. 

Практична настава  

Часови вежби прате садржај и структуру предавања и укључују: идентификацију претњи, ризика, 

безбедносне стратегије, превенцију агресивног понашања, старе и нове претње као и заштита информација 

кроз анализу случајева из праксе, креативне радионице, вежбе уз коришћење Интернета, интерактивну 

дискусију. Савладаност градива студената, проверава се преко два колоквијум која се раде пимено. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Усмено предавање, интерактивна настава уз коришћење наставних помагала (табла, видео пројектор, 

лаптоп,...): радионице, размена идеја и сазнања кроз групну дискусију, учење на примеру кроз студију 

случаја и менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 5/5   

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 

 

  


