Образац Извештаја о оцени докторске дисертације

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Одлуком Наставно научног, односно Наставно уметничког већа Факултета за европске
правно-политичке студије од 25.08.2015. заведеног под бројем __________, именована је
Комисија за оцену докторске дисертације Слободана Анђелковића за израду докторске
дисертације Корпоративна безбедност као чинилац националне безбедности, у саставу:
1. доц. др Веран Станчетић, доцент, ФЕППС, председник Комисије
2. проф. др Драган Симеуновић, професор, ФПН, ментор и члан Комисије
3. доц. др Марија Ђорић, доцент, ИПС, члан Комисије.
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ И ДИСЕРТАЦИЈИ
Стручна биографија кандидата
-

Слободан (Миломир)Анђелковић

-

Рођен 10.06.1980. у Београду

-

Магистарски рад Геополитичке претпоставке самоубилачког тероризма, одбрањен
на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, дана 04.05.2010.

-

Стечено академско знање магистра политичких наука

-

Објављени радови: „Питање уређења приватног сектора безбедности у Србији“,
изворни научни рад, Ревија за безбедност – стручни часопис о корпруцији и
организованом криминалу

-

Учесник већег броја стручних скупова и семинара

-

Дисертација броји 12 поглавља, 320 страница, 284 референци и 25 прилога.
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III ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Предмет овог рада је корпоративна безбедност као чинилац националне безбедности, која
као савремена пословна функција има за циљ да предупреди и спречи све активности које
могу да нашкоде безбедности имовине, лица или угледа компаније и тиме угрозе редовни
континуитет пословања.
Научни циљ истраживања састоји се у научној дескрипцији места и улоге корпоративне
безбедности као чиниоца националне безбедности.
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IV ОСНОВНЕ ХИПОТЕЗЕ
Генерална хипотеза
Систем безбедности једне државе штити од незаконитог угрожавања све своје субјекте и
њихову имовину-од личности од организација и институција, те корпоративна безбедност
представља специфичан сегмент укупног (целовитог) система безбедности државе.
Прва посебна хипотеза
Корпоративна безбедност је специфичан сегманет безбедности зато што делује (остварује
се) у условима приватне својине и релативно либералног тржишта, те представља једну од
важних пословних функција самог предузећа.
Друга посебна хипотеза
Корпоративна безбедност делује унутар система компаније обезбеђујући законитост у раду
и заштиту од унутрашњих и спољашњих угрожавања пословања и интереса компаније.
Трећа посебна хипотеза
Корпоративна безбедност делује претежно превентивно, а при том усклађено са нормама
деловања система безбедности државе.
Четврта посебна хипотеза
Усаглашавање и усклађивање деловања корпоративне безбедности са осталим сегментима
безбедности друштва и државе, остварује функционалан и успешан систем националне
безбедности,

способан

да

спречава

угрожавање

од

стране

различитих

облика

криминалитета и политичког насиља.
Пета посебна хипотеза
Корпоративна безбедност, путем својих извршних и управљачких заштитних функција,
остварује значајну улогу у управљању ризицима и кризама унутар компаније, а тиме у
ширем контексту и утицај на управљање економским и друштвеним кризама.
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V МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Начин истраживања садржи избор и примену научних метода, извора података, и обухват
истраживања. Приступ истраживању је синтетички чиме се не даје примат ни једном
теоријско методолошком правцу, што опредељује избор и примену следећих научних
метода:
-

Опште научне методе (моделовање, историјско компаративни метод, с обзиром да
истраживање спада у корпус друштвено - политичких наука, статистичка метода),

-

Основне методе сазнања (аналитичко-синтетичка метода, индуктивно-дедуктивна
метода, метода доказивања и оповргавања),

-

Метод прибављања података (квалитативна анализа садржаја)

Извори података у овом истраживању су анализе, нормативни документи, научни радови
који садрже досадашња искуства у пословима приватне безбедности, досадашња сазнања
експерата објављена у њиховим делима, као и дела познатих теоретичара.
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VI СТРУКТУРА И КРАТАК ОПИС САДРЖАЈА ПО ПОГЛАВЉИМА
1. Уводно разматрање
1.1.

Проблем и предмет истраживања

1.2.

Циљеви и хипотетички оквир

1.3.

Метод и оправданост истраживања

1.4.

Основни категоријални појмови

2. Појам и класификација облика и садржаја корпоративне безбедности
2.1.

Настанак и развој корпоративне безбедности

2.2.

Дефинисање корпоративне безбедности
2.2.1. Различита схватања појма безбедности
2.2.2. Приватна и јавна безбедност
2.2.3. Приватне безбедносне компаније и приватне војне компаније

2.3.

Услови у савременом безбедносном окружењу

2.4.

Правно-нормативни оквир корпоративне безбедности

2.5.

Корпоративна безбедност као одраз друштвено одговорних компанија

3. Делокруг корпоративне безбедности
3.1.

Корпоративна безбедност као управљачка функција
3.1.1. Оправданост функције
3.1.2. Послови у надлежности корпоративне безбедности
3.1.3. Служба усклађености са прописима
3.1.4. Пословна етика у области безбедности
3.1.5. Људски ресурси

3.2.

Циљеви и задаци корпоративне безбедности
3.2.1. Превенција
3.2.2. Заштита
3.2.3. Континуитет пословања

4. Приватна безбедност као подсистем националне безбедности

Образац Извештаја о оцени докторске дисертације
4.1.

Безбедносна функција друштва
4.1.1. Безбедносна култура
4.1.2. Појам допунске безбедности
4.1.3. Међународна улога корпоративне безбедности

4.2.

Систем националне безбедности
4.2.1. Појам и концепт националне безбедности
4.2.2. Чиниоци националне безбедности
4.2.3. Међусобна повезаност чиниоца националне безбедности
4.2.4. Однос међународне и националне безбедности

4.3.

Корпоративна безбедност у служби државе

4.4.

Корпоративна безбедност и држава у служби компаније

5. Криминалне активности и безбедносни изазови по пословање компаније
5.1.

Корпоративни криминал
5.1.1. Мито
5.1.2. Еколошки инциденти
5.1.3. Индустријска шпијунажа
5.1.4. Прање новца

5.2.

Криминал „белих оковратника“
5.2.1. Злоуботреба положаја
5.2.2. Корупција
5.2.3. Мобинг

5.3.

Криминал „плавих оковратника“
5.3.1. Крађа
5.3.2. Напад и насиље на радном месту
5.3.3. Изазивање пожара
5.3.4. Вандализам

5.4.

Пословање у кризним подручјима
5.4.1. Тероризам
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5.4.2. Отмице
5.4.3. Немири, нереди и други облици политичког насиља
5.5.

Злоупотреба ауторских права и интелектуалне својине

6. Функција заштите
6.1.

Стратегије и нивои заштите

6.2.

Служба физичко-техничког обезбеђења

6.3.

Електронски и механички системи заштите

6.4.

Заштита пословне тајне и поверљивих информација

6.5.

Безбедност информационих система

6.6.

Против-пожарна заштита

6.7.

Безбедност и здравље на раду

7. Кризни менаџмент
7.1.

Појам кризе у пословном окружењу

7.2.

Кризни штаб

7.3.

Комуникација у време кризе

8. Управљање ризицима
8.1.

Битни чиниоци процеса управљања ризицима
8.1.1. Настанак и развој менаџмента ризика
8.1.2. Врсте и облици ризика - разликовање пословног ризика од ризика
пословања
8.1.3. Стандарди менаџмента ризика
8.1.4. План управљања ризиком

8.2.

Процес управљања ризиком
8.2.1. Идентификација ризика у окружењу
8.2.2. Анализа ризика
8.2.3. Одговор на ризик

9. Закључна разматрања
10. Прилози
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11. Библиографија
12. Интернет странице
У поглављу које носи назив Појам и класификација облика и садржаја корпоративне
безбедности изнета је операционална дефиниција корпоративне безбедности и истакнут
њен значај у савременом друштву. Такође је, у склопу овог поглавља, описан историјски
аспект организовања систем заштите економских субјеката. Делокруг корпоративне
безбедности, поглавље је у коме је описана улога КБ као управљачке функције у
компанији, њена оправданост и стратегије. Посебно се наглашавају циљеви корпоративне
безбедности у виду превенције, заштите и континуитета пословања. У оквиру поглавља
које носи назив Приватна безбедност као подсистем националне безбедности описана је
корпоративна безбедност као чинилац у систему националне безбедности, њена улога и
значај, а и шире, функција коју остварује на међународном нивоу. Поред претходног, једно
од тежишних поглавља овог рада представља поглавље које носи назив Корпоративни
криминал и безбедносни изазови по пословање компаније у коме су по структуралним и
функционалним чиниоцима обрађени безбедносни изазови и претње који могу да угрозе
континуитет редовног функционисања компаније, да јој нанесу материјалну штету или
углед у окружењу. У поглављу које носи назив Функција заштите описане су стратегије и
начин рада КБ. Даљом операционализацијом дефинисане су извршне и управљачке
функције, као и њихови заштитни механизми који су данас актуелни. У закључним
разматрањима рада, аутор је извршио кратку рекапитулацију тезе по поглављима, изнео
свој став и закључак о значајним питањима корпоративне безбедности као чиниоца
националне безбедности и нагласио оне резултате спроведеног истраживања који
представљају научни допринос.
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VII ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ И НАУЧНИ ДОПРИНОС
Ово истраживање продубило је и проширило сазнања о корпоративној безбедности и њеној
улози у систему националне безбедности. Несумњиво је да је међусобна условљеност
приватне и јавне безбедности у интересу друштва, а тиме и државе на чијој територији
послују велики пословни системи. Научни допринос овог истраживања је његов остварен
циљ – научно откриће о месту и улози корпоративне безбедности у склопу националне
безбедности, као и дефинисање система корпоративне заштите од анализираних
анализираних ризика и претњи.
Остварени резултати истраживања могу послужити као допринос друштвеном сазнању и
сазнању јавног мњења о врсти и интензитету односа унутар система националне
безбедности, првенствено са становишта субјеката приватне безбедности. Рад доприноси
дубљем сагледавању одређених проблема у функционисању система корпоративне
безбедности као савремене пословне функције, што води развоју критичке мисли, како
стручне, тако и шире јавности.
VIII ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ
На основу разматрања дисертације, коришћене научне методологије, квалитета и научне
релевантности закључака кандидата у раду, Комисија сматра да докторска дисертација мр
Слободана Анђелковића Корпоративна безбедност као чинилац националне безбедности
заслужује позитивну оцену.
Такође се констатује да је текст предметне докторске дисертације, пре стављања на увид
јавности, успешно прошао детекцију плагијаризма (присвајање идеја, метода или писаних
речи других, без указивања на аутора, с намером да буду приказани као оригинално дело),
и да ментор кандидата има потврду да рад нема више од 7 % преузетог текста (извештај
CEON-a). Комисија констатује да је урађена докторска дисертација у складу са пријавом и
образложењем теме докторске дисертације, односно пројекта који је одобрен. Ово је прво
дело те врсте у домаћој литератури и несимњиво представља допринос бољем разумевању
места и улоге корпоративне безбедности у систему националне безбедности. Из приказа
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садржине докторске дисертације произилази да је кандидат расправљао о свим важнијим
питањима која се могу поставити из домена приватне и јавне безбедности. Кандидат је у
свом раду успешно користио више научних метода, и на тај начин успео да, на целокупан
начин, истражи предметну тему. Изнете критике и предлоге, поткрепио је научно
прихватљивим аргументима. Поменуте особине овог рада утицале су да оценимо да
докторска дисертација мр Слободана Анђелковића Корпоративна безбедност као чинилац
националне безбедности представља самостално научно дело и несуњив допринос науци.
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