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УВОД

Интересовање за литературу са тематиком злочина постојало је одувек, а са развојем
градова и штампарске индустрије, потреба за таквим текстовима постаје све већа. У првим
деценијама 18. века појавиле су се фактографске паралитерарне форме попут извештаја о
злочинима,  биографија  познатих  криминалаца,  исповести  џелата  и  записа  о  судским
поступцима. Најпопуларнија збирка текстова о стварним злочинима и суђењима настала је
од  стране  Francois  Gayot  de  Pitavala,  париског  адвоката  који  је  сакупио  колекцију
знаменитих и интересантних случајева, која је први пут објављена 1735. године.

Када  је  реч  о  детективској делатности у  Републици  Србији,  она још  увек  није
регулисана  ни у оквиру јединственог  закона о приватном обезбеђењу,  нити  одредбама
посебног Закона о детективској делатности.

У време оснивања првих агенција за пружање детективских услуга у Србији, правни
основ  на  коме  су  фуннкционисале, представљали  су, Закон  о  систему  друштвене
самозаштите Републике Србије из 1986. године, Закон о предузећима из 1988. године и
Закон о личном раду из 1989. године.

Обављање  детективских  послова,  намеће  обавезу  и  потребу  да  се  доношењем
одговарајућег закона прецизно уреде сва питања која се односе на делатност постојећих
агенција за пружање детективских услуга, лиценце и дозволе за рад, услове за обављање
делатности, облике организовања, овлашћења детектива и др. Поспешивање привредне и
слободне предузетничке иницијативе из области заштите представља један од најбитнијих
циљева који се могу постићи доношењем нових закона и подзакона.

Корпоративна безбедност подразумева заштиту пословних подухвата, односно заштиту
средстава корпорације или посла. У то је укључена заштита људи, ствари, информација
итд. Безбедност у већини земаља подржава два главна сектора, а то су владине агенције
(војна  одељења,  обавештајне  службе)  и  приватни  или  јавни  послови  (партнерства,
власништва).

Након  укратког  упознавања  са  терминима  и  значајем  детективске  делатности  и
корпоративне  безбедности,  у  наредном  тексту  ће  детаљније  бити  анализирана  ова  два
термина.
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