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Специјалистичке струковне студије – Процена безбедносних ризика 

 

- предлог тема за специјалистичке радове - 
 

Проф. др Младен Милошевић 

1. Казненоправна заштита података о личности 

2. Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања 

3. Пословна тајна - појам и правно уређење 

4. Правно уређење сектора приватног обезбеђења 

5. Правно уређење детективске делатности 

6. Законска регулатива слободног приступа информацијама 

7. Заштита тајних података у Републици Србији 

 

Проф. др Снежана Кирин 

8. Системи управљања животном средином у предузећима у Србији 

9. Преглед имплементације система управљања заштитом на раду по областима пословања 

10. Анализа узрока и последица несрећа на раду у Србији у периоду од 2000. до данас 

11. ISO 9001 - мере које се односе на ризике и прилике у организацијама у Србији  

12. Графички модели управљања ризиком 

 

Проф. др Желимир Кешетовић 

13. Коришћење друштвених мрежа у управљању кризама у Републици Србији 

14. Грађанско новинарство и кризно управљање 

15. Потенцијали Фејсбука у управљању кризама 

16. Потенцијали Твитера у управљању кризама 

17. Алати за праћење метрике социјалних медија 

 

Проф. др Мирјана Мисита 

18. Заштита и безбедност информација у ИКТ системима према стандарду ISO 27000 

19. Израда документације и припрема за имплементацију стандарда ISO 27000 у  ИКТ системима 

20. Процена ризика  у ИКТ системима према стандарду ISO 27000 

21. Дефинисање критеријума за оцену и вредновање ризика у  ИКТ системима према стандарду 

ISO 27000 

22. Идентификација ризика у  ИКТ системима према стандарду ISO 27000 

 

Проф. др Ана Ковачевић 

23. Анализа социјалних мрежа  

24. Алати за анализу социјалних мрежа  

25. Примена социјалних медија у кризама 

26. Симулација кризне комуникације 

27. Прикупљање информација и обрада из социјалних медија током кризе 

 

Проф. др Ненад Путник  

28. Врсте и субјекти претњи ИКТ системима 

29. Сајбер безбедност 

30. Модел вишеслојне заштите ИКТ система 

31. Заштита критичних информационо-комуникационих инфраструктура 

32. Превенција инцидената у сајбер простору 

 

Проф. др Александра Илић 

33. Улога дискурса у медијском извештавању 

34. Процес производње медијске вести 

35. Улога органа формалне контроле у управљању ризицима 

36. Утицај медија на казнену политику судова 

37. Ретрибутивни приступ у контроли ризика 
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Проф. др Зоран Јефтић 

38. Улога и значај Управе за обавезе одбране Министартсва одбране  

39. Планирање припрема за одбрану у обезбеђивању континуитета пословања у ванредном и 

ратном стању  

40. Радна и материјална обавеза субјеката одбране 

41. Улога привредних друштава, других  правних лица и предузетника од значаја за одбрану  

42. Студија случаја: ванредно стање у Србији  проглашено у време пандемије Ковида-19 

 

Проф. др Владимир Н. Цветковић 

43. Еколошки ризици и политичке последице 

44. Процена и управљање политичким ризицима  

45. Глобални ризици и њихова превенција 

46. Опажање и процена ризика: између нормативног и стварног 

47. Вештачка интелигенција и дигитална безбедност  

 

Проф. др Слађана Јовић 

48. Међународно и национално законодавство, нормативи и стандарди у области безбедности и 

здравља на раду 

49. Идентификација и процена ризика на радном месту једној радној организацији – Акт о 

процени ризика 

50. Агенси физичке, хемијске и биолошке природе на радном месту и мере превенције 

51. Мере заштите на раду – организационе и хигијенске мере, лична заштитна средства, мере 

медицинске и социјалне заштите 

52. Промоција здравља на радном месту и здравствено васпитање 

 

Проф. др Дејана Јовановић Поповић 

53. Улога циркуларне економије у заштити животне средине 

54. Принцип предострожности: порекло концепта и значај у процени ризика 

55. ISO стандард 9001: значај и улога у систему менаџмента 

56. ISO стандард 14001: значај и улога у заштити животне средине 

57. Управљање отпадом 

 

Проф. др Слађана Јовић  

58. Значај SEVESO директиве у анализи ризика 

59. Интегрисано спречавање и контрола загађења животне средине 

60. Важност употребе стандарда ISO 45001 

61. Превенција и политика спречавања великих несрећа 

62. Важност анализе LCA у заштити животне средине 

 

Проф. др Горан Мандић (области за теме за специјалистичке радове)1 

63. Процена, контрола и управљање противправним ризицима 

64. План обезбеђења правног лица 

65. Предлог пројекта техничке заштите 

66. Пројектовање система заштите података у зависности од делатности правног лица 

67. Едукација запослених у функцији заштите тајних података и пословне тајне 

 

Проф. др Петар Станојевић  

68. Симулације као метод припреме за кризне ситуације 

69. Кризни менаџмент у ЕУ 

70. Стилови лидерства и лидерство у кризном менаџменту 

71. Могућности и примена стратешких менаџмент алата 

72. Показатељи успешности (KPI) кризног менаџмента 

73. Могућности примене метода вишекритеријумског одлучивања у кризном менаџменту 

74. Пројекат примене ISO 22300 у конкретној организацији 

                                                           
1 Оквирне теме подразумевају израду прецизнијег истраживачког наслова, идејну скицу (садржај рада са 

образложењем) и списак релевантних радова. 



3 
 

75. Пројекат примене стандарда за менаџмент обезбеђењем у конкретној организацији 

76. Међусобна повезаност стандарда о Системима менаџмента 

77. Спровођење COSO оквира за урављање ризицима 

 

Проф. др Зоран Кековић 

78. Стратешки менаџмент ризиком као оквир континуитета пословања 

79. Отпорност организације и менаџмент континуитетом пословања 

80. Сигурност ланца снабдевања и менаџмент континуитетом пословања 


