
СПИСАК ТЕМА КОЈЕ СТУДЕНТИ МОГУ БИРАТИ ЗА ЗАВРШНЕ 

РАДОВЕ 

 

 

1. Обавештајно безбедносни систем Републике Србије 

2. Природне претње националној безбедности 

3. Субверзивна дејства као облик политичког криминала 

4. Контрола система безбедности Републике Србије 

5. Недржавни субјекти безбедности 

6. Војни ризици и претње националној безбедности 

7. Еколошки ризици и претње националној безбедности 

8. Последице илегалних миграција по националну безбедност 

9. Угрожавање националне критичне инфраструктуре као претња националној 

безбедности 

10. Заштита тајности података у корпорацији 

11. Примена пословно-обавештајног деловања у пракси савремених корпорација 

12. Физичка и техничка безбедност као функција корпоративне безбедности 

13. Корпорацијски криминал 

14. Облици и извори угрожавања безбедности корпорација 

15. Глобални трендови и трендови тероризма у Европи: релевантне анализе 

16. Исламистички тероризам као претња Европи 

17. Изазови идентитета као извориште безбедносних проблема 

18. Сукоби на Блиском истоку и њихове импликације по глобалну безбедност 

19. Обојене револуције као геополитички и безбедносни феномен 

20. Арапско пролеће и промене у региону 

21. Корупција у Републици Србији: активности и мере на њеном сузбијању 

22. Секте у Републици Србији: анализа јавних извора 

23. Екстремистичке организације десне оријентације у Републици Србији: циљеви и 

форме јавног деловања 

24. Теоријски основи за израду плана деловања у кризним и ванредним ситуацијама 

у корпорацији 

25. Процена и управљање ризицима за одржавање спортских манифестација 

26. Задаци и начин реализације функција менаџера безбедности у корпорацији 

27. Појавни облици кризе у савременом свету 

28. Глобализација и криза 



29. Пандемија заразних болести као криза 

30. Управљање савременим друштвеним кризама 

31. Кризно комуницирање као облик комуникацијске праксе 

32. Однос кризе, ванредне ситуације и ванредног стања 

33. Мигрантска криза у савременом свету 

34. Република Србија и мигрантска криза 

35. Идентификовање индикатора кризе у Републици Србији 

36. Манифестни облици кризе у Републици Србији 

37. Одлучивање у кризним ситуацијама 

38. Ризици као предиспозиције ванредних ситуација 

39. Теоријски концепт ванредних ситуација 

40. Техничко-технолошки удеси и ванредна ситуација 

41. Природне несреће и ванредна ситуација 

42. Цивилна заштита у ванредној ситуацији 

43. Евакуација становништва у ванредним ситуацијама 

44. Здравствена заштита становништва у ванредним ситуацијама 

45. Употреба јединица цивилне заштите током спашавања становништва у 

ванредној ситуацији изазваној земљотресом 

46. Психолошо збрињаТеоријски концепт ризикаавање становништва у ванредним 

ситуацијама 

47. Социјална заштита становништва у ванредним ситуацијама 

48. Теоријски концепт ризика 

49. Савремени безбедносни ризици угрожавања Републике Србије 

50. Методе за процену ризика 

51. Стратегије за одговоре на позитивне ризике 

52. Стратегије за одговоре на негативне ризике 

53. Управљање ризиком 

54. Квантитативне методе за процену ризика 

55. Квалитативне методе за процену ризика 

56. Одлучивање у условима ризика 

57. Квантификација ризика у процесу одлучивања 

58. Спољнотрговински биланс Србије 2014-2019 - робна и географска структура 

59. Народна банка Србије -улога и функције 

60. Бруто домаћи производ Србије 2014-2019 - презентација и анализа податка 

61. Херитаге фондација - концепт и мерење степена економске слободе 



62. Фрасер институт - концепт и мерење степена економске слободе 

63. Државни удар и пуч као облици насилне смене политичког режима 

64. Принцип легалитета и ретроактивна примена прописа 

65. Шта јесте, а шта није правна држава? 

66. Арбитражно решавање спорова у домаћем и међународном законодавству 

67. Сајбер напади као вид високотехнолошког криминала 

68. Правна регулатива Републике Србије у области заштите пословне тајне 

69. Правна регулатива Републике Србије у области заштите података о личности 

70. Фишинг као облик високотехнолошког криминала у Републици Србији и 

Европској унији 

71. Правни аспекти чувања података у клауду 

72. Правни аспекти заштите медицинских података о личности у Републици Србији 

и Европској унији 

73. Вештачка интелигенција и право на приватност 

74. Систем социјалних кредита и право на приватност 

75. Правни аспекти блокчејн технологија 

76. Роботска права, прописи, етика и приватност 

77. Правни аспекти индустријске шпијунаже 

78. GDPR Уредба и интернет ствари (IoT) 

79. Правно регулисање дигиталне имовине у Републици Србији 

80. Правно регулисање трговине крипто-валутама 

81. Злоупотреба личних података у сектору пружања финансијских услуга 

82. Право на приступ информацијама од јавног значаја у Републици Србији 

83. Правни аспекти злоупотреба веб-технологија 

84. Бионичке технологије у светлу права на приватност 

85. Правно регулисање злоупотребе деце на интернету 

86. Друштвене мреже и правна регулатива 

87. Право на приватност и биометријски подаци 

88. Ауторскоправна заштита софтвера 

89. Правни аспекти електронске управе у Републици Србији 

90. Правно регулисање видео надзора у Републици Србији 

91. Корупција у ванредним ситуацијама 

92. Правна регулатива Републике Србије у вези са епидемијама заразних болести 

93. Коришћење Интернет окружења за регрутовање запослених 

94. Утицај Интернет окружења на привлачење талената 



95. Савремени приступ организације сектора за људске ресурсе 

96. Рад на даљину у Интернет окружењу 

97. Интервју као инструмент селекције запослених 

98. Радна биографија као инструмент селекције запослених 

99. Људски ресурси у дигиталном окружењу 

100. Утицај радног окружења на мотивацију запослених 

101. Изазови праксе менаџмента људских ресурса у кризним условима пословања 

102. Обука и развој запослених - инвестиција или трошак 

103. Значај комуникације у радном окружењу 

104. Условљеност вербалне комуникације невербалним факторима 

105. Асретивност у комуникацији 

106. Невербална комуникација 

107. Активно слушање у комуникацији 

108. Вештина постављања питања 

109. Вештина давања и примања повратне информације 

110. Елементи квалитетне презентације 

111. Стилови преговарања 

112. Односи са јавношћу на примеру предузећа 

113. Енергетска безбедност Републике Србије: стање, изазови и перспективе 

114. Енергетска безбедност Западног Балкана: стање, изазови и перспективе 

115. Енергетска безбедност и геополитика Европске уније 

116. Обновљиви извори енергије и енергетска безбедност 

117. Европски коридори за транспорт природног гаса у функцији енергетске 

безбедности 

118. Критична инфраструктура Републике Србије: информационо-комуникационе 

технологије 

119. Критична инфраструктура Републике Србије: енергетски сектор 

120. Критична инфраструктура Републике Србије: сектор саобраћаја 

121. Фактори који утичи на угрожавање критичне инфраструктуре у Републици 

Србији 

122. Усаглашавање заштите критичне инфраструктуре Републике Србије са 

прописима Европске уније 

123. Разбојништво и разбојничка крађа - кривичноправни и криминалистички 

аспект 

124. Силовање - кривичноправни и криминалистички аспект 



125. Еутаназија - кривичноправни и криминалистички аспект 

126. Прање новца - кривичноправни и криминалистички аспект 

127. Неовлашћена производња, стављање у промет и неовлашћено држање опојних 

дрога - кривичноправни и криминалистички аспект 

128. Изазивање опште опасности - кривичноправни и криминалистички аспект 

129. Методологија откривања, расветљавања и доказивања пожара и паљевина 

130. Методологија откривања, расветљавања и доказивања крађе 

131. Малолетници у кривичном поступку 

132. Споразуми јавног тужиоца и окривљеног 

133. Улога социјалних фактора на појаву криминалитета 

134. Утицај масовних медија на криминалитет 

135. Извршење кривичних санкција у Републици Србији 

136. Помоћ жртвама породичног насиља 

137. Жртве самоубилачког акта 

138. Улога сектора приватне безбедности у обезбеђењу јавних скупова 

139. Непосредно обезбеђење штићених личности 

140. Угрожавање личности физичким насиљем 

141. Оружани облици угрожавања личности 

142. Полиција као субјект заштите личности 

143. План мера обезбеђења лица и објеката 


