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Циљеви предмета 

Циљ предмета је стицање знања о улози, функцијама и садржају 
корпоративне безбедности као једног од чинилаца националне 
безбедности, као и примена стечених знања из области системско-
структуралне анализе безбедносних појава у анализи безбедносних 
потреба и интереса корпоративних организација, групних и појединачних 
потреба и интереса у остваривању циљева корпоративне безбедности као 
пословне функције организације. 
 
Предмет треба да оспособи студенте за самостално и тимско уочавање и 
решавање безбедносних проблема у остваривању пословне функције 
корпоративне безбедности, као претпоставке успешног функционисања 
привредних субјеката и националне привреде као целине. Такође, кроз 
развијање способности за примену међународних, европских и 
националних стандарда и законске регулативе у области управљања 
ризицима, студенти се припремају за управљање интегрисаним 
функцијама система безбедности и заштите корпорација. 

Исход изучавања 

Кроз усвајање градива, студенти стичу следећа знања и способности: 
упознавање са институционалним и законским основама корпоративне 
безбедности; повезивање појма, циљева и функција корпоративне 
безбедности са надлежностима појединачних подсистема, сегмената и 
субјеката система националне безбедности; повећање способности за 
уочавање и превенцију корпорацијског криминала и јачање мреже 
сарадње између унутрашњих механизама корпоративне безбедности и 
субјеката институционалне контроле; развој аналитичких способности за 
мерење корпоративне безбедности и процену и анализу безбедносних 
ризика; анализирање транснационалних аспеката корпоративне 
безбедности и њиховог утицаја на национални систем безбедности 
Републике Србије; Аналитичко праћење усаглашености примене прописа 
и стандарда из области корпоративне безбедности; Разумевање 
корпоративне безбедности у контексту регионалне безбедности и у 
кризним и ванредним ситуацијама. 

Садржај и 
структура 
предмета 

Појмовно одређење корпоративне безбедности као дела националног 
система безбедности и привреде као целине; Примена системско-
структуралног (организационо-функционалног) приступа у анализи и 
решавању безбедносних проблема корпорација; Разумевање безбедности 
корпорација у глобализованом окружењу; Угрожавање безбедности 
корпорација; Процена ризика као почетни корак у успостављању 
функције корпоративне безбедности; Функције и структура корпоративне 
безбедности; Пословно-обавештајно деловање; Корпоративна безбедност 
и заштита тајности података; Управљање континуитетом пословања; 
Јавно-приватно партнерство као чинилац корпоративне безбедности; 
Корпоративна безбедност као део националних система безбедности 
развијених земаља и земаља у окружењу. 

 
 



 
П Р Е Д А В А Њ А 
Недеља Тематска јединица број часова 

I 
Управљање ризиком (појам, оквир, политика, одговорност, 
ресурси, процес, принципи и системи) 

3 

II 
Процена и контрола ризика (појам, одговорност, ресурси, процес, 
третман, контрола, ревизија и документовање) 

3 

III 
Менаџер ризика (место, захтеви, опис послова, упутство за 
прикупљање података) 

3 

IV 
Појам и функционисање корпорација (појам и настанак, 
корпоративно управљање, принципи функционисања) 

3 

V 
Угрожавање безбедности корпорација (претње, корпорацијски 
криминал, угрожавање животне средине) 

3 

VI 
Корпорације у кризним и ванредним ситуацијама (кризне и 
ванредне ситуације, превенција и управљање кризама) 

3 

VII 
Корпоративна безбедност (појам, садржај, основна обележја, 
функције, заштита ресурса критичне инфраструктуре) 

3 

VIII 
Значај корпоративне безбедности за економску безбедност државе 
(економски инструменти националне безбедности) 

3 

IX 
Економска безбедност пословања (области, начела, остваривање, 
превенција губитака) 

3 

X 
Управљање ризиком на корпоративном нивоу (структура, 
менаџмент, функције, стратегија) 

3 

XI 
Управљање ризиком на корпоративном нивоу (препознавање 
ризика, специфични ризици, главни официр за ризике) 

3 

XII 
Управљање ризиком на корпоративном нивоу (процена ризика, 
корпоративна стратегија, преглед ризика, будућност ризика) 

3 

XIII 
Управљање ризиком на стратегијском пословном нивоу (пословне 
јединице, пословна стратегија, стратешко планирање) 

3 

XIV 
Управљање ризиком на стратегијском пословном нивоу 
(препознавање ризика, т. портфолија, управљање програмом) 

3 

XV 
Управљање ризиком на стратегијском пословном нивоу (пословна 
стратегија ризика, алати, преглед ризика) 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
В Е Ж Б Е  
Недеља Тематска јединица број часова 

I Процена и контрола ризика (технике и правни основ) 1 

II 
Процена и контрола ризика (корпоративна безбедност, 
национални стандард за процену ризика) 

1 

III 
Појам и функционисање корпорација (функционисање 
корпорација у глобалном окружењу, друштвено одговорно 
понашање корпорација) 

1 

IV 
Појам и функционисање корпорација (корпорације и 
економска транзиција у Републици Србији) 

1 

V 
Пословно-обавештајно деловање (пословна информација, 
појам и садржај пословно-обавештајног деловања) 

1 

VI 
Пословно-обавештајно деловање (фазе пословно-
обавештајног деловања, примена у пракси корпорација) 

1 

VII Колоквијум 1 

VIII 
Корпоративна безбедност и заштита тајности података 
(извори угрожавања, посебне мере заштите тајности) 

1 

IX 
Корпоративна безбедност и заштита тајности података 
(заштита у водећим корпорацијама, нормативни оквир у 
Републици Србији) 

1 

X 
Корпорације и информатичка заштита (дефиниција и 
историјски развој, теорија информационог ратовања) 

1 

XI 
Корпорације и информатичка заштита (штетни утицају на 
инфраструктуру корпорација, методе и средстава ИТ 
безбедности) 

1 

XII 
Корпорације и информатичка заштита (упоредна пракса ИТ 
заштите, стање ИТ безбедности у Републици Србији) 

1 

XIII Одбрана семинарских радова 1 

XIV 
Корпоративна безбедност и тероризам (управљање 
корпоративним антитерористичким програмом, утврђивање 
корпоративних ризика, заштита запослених) 

1 

XV 
Корпоративна безбедност и тероризам (припрема за 
терористички напада, оперативне безбедносне методе, 
координација и планирање) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Облици извођења 
наставе 

Предавања и вежбе са дискусијама, колоквијуми (припрема, 
сровођење и оцењивање), семинарски рад/есеј, индивидуално 
читање литературе. 

Начин оцењивања 
на предмету 

Предиспитне обавезе: 40 поена (активност током наставе 10, 
колоквијум 20, семинарски рад 10). 
Испит: 60 поена. 

Литература 

Обавезна 

1. Кековић, З., Комазец, Н., Милошевић, М. и 
Јовановић, Д. (2010). Процена ризика у 
заштити лица, имовине и пословања,. Београд: 
Центар за анализу ризика и управљање 
кризама. 

2. Триван, Д. (2012). Корпоративна безбедност. 
Београд: Досије студио. 

3. Ивандић Видовић, Д., Карловић, Л., Остојић, А. 
(2011). Корпоративна сигурност. Загреб: 
Удруга хрватских менаџера сигурности. 

4. Стојановић, М., Павловић, Д. (2014). Економска 
безбедност пословања. Београд: Школа плус. 

Допунска 

1. Merna, T. & Al-Thani, F. (2008). Corporate Risk 
Management. West Sussex: John Wiley & Sons, 
Ltd. 

2. Campbell, G. (2014). Measures and metrics in 
corporate security. Elsevier. 

3. Halibozek, E., Jones, A., & Kovacich, G. L. 
(2007). The Corporate Security Professional's 
Handbook on Terrorism. Butterworth-Heinemann. 

4. Hayes, B., Kane, G., & Kotwica, K. (2013). 
Corporate Security Organizational Structure, Cost 
of Services and Staffing Benchmark: Research 
Report. Elsevier. 

5. Crump, J. (2015). Corporate Security Intelligence 
and Strategic Decision Making. CRC Press. 

Подаци о 
наставницима и 
сарадницима на 
предмету 

Наставник: проф. др Зоран Кековић 
Е-mail: zorankekovic@yahoo.com 
Консултације: уторак од 11,00 до 13,00 
Сарадник: асистент Иван Димитријевић 
E-mail: dimitrijevic@fb.bg.ac.rs 
Консултације: четвртак од 13,00 до 15,00 

 
 
  



ОРИЈЕНТАЦИОНА ПИТАЊА 
 
Општа теорија система 
Системски приступ 
Системско мишљење 
Системска анализа 
Основни системски појмови 
 
Управљање ризиком 
Појам и значај управљања ризиком 
Оквир, политика, одговорност и ресурси за управљање ризиком 
Процес управљања ризиком 
Принципи управљања ризиком 
Системи управљања ризиком 
Интегрисани системи управљања 
 
Процена и контрола ризика 
Појам процене ризика 
Одговорност и ресурси за процену ризика 
Процес процене ризика 
Третман ризика 
Контрола, ревизија и документовање процеса процене ризика 
Технике за процену ризика према стандарду исо/ИЕЦ 31010 
Правни основ за процену ризика и нормативни акти организације 
Корпоративна безбедност и процена ризика 
Национални стандард за процену ризика у заштити лицâ, имовине и пословања СРПС 
А.Л2.003 
 
Менаџер ризика 
Место менаџера ризика у управљању оганизацијом 
Захтеви за квалификованост менаџера ризика 
Опис послова 
Упутство за прикупљање података 
 
Појам и функционисање корпорација 
Појам и настанак корпорација 
Корпоративно управљање 
Принципи функционисања корпорација 
Функционисање корпорација у глобализованом окружењу 
Друштвено одговорно понашање корпорација 
Корпорације и економска транзиција у Републици Србији 
 
Управљање пословним процесима корпоративне безбедности 
 
Угрожавање безбедности корпорација 
Претње које угрожавају безбедност корпорација 
Криминал „белих оковратника“ 
Корпорацијски криминал 
Корпорације и угрожавање животне средине 
 
 



Функционисање корпорација у кризним и ванредним ситуацијама 
Кризне и ванредне ситуације 
Превенција и управљање кризама 
Управљање континуитетом пословања 
 
Корпоративна безбедност 
Појмовно одређење корпоративне безбедности 
Садржај и основна обележја корпоративне безбедности 
Интегрална безбедност у корпорацијама 
Функције корпоративне безбедности 
Заштита ресурса критичне инфраструктуре 
Правни основи корпоративне безбедности у Србији 
 
Пословно-обавештајно деловање 
Пословна информација 
Појам и садржај пословно-обавештајног деловања 
Фазе пословно-обавештајног деловања 
Примена пословно-обавештајног деловања у пракси савремених корпорација 
 
Значај корпоративне безбедности за економску безбедност државе 
Економски инструменти националне безбедности 
Утицај корпоративне безбедности на економску стабилност државе 
 
Корпоративна безбедност и заштита тајности података 
Извори угрожавања тајности података корпорација 
Посебне мере заштите тајности података 
Персонални аспект заштите тајности података корпорација 
Заштита поверљивости података у водећим светским корпорацијама 
Нормативни оквири заштите свих облика података у Републици Србији 
 
Корпорације и информатичка заштита 
Дефиниција и историјски развој информатичке заштите 
Теорија информационог ратовања 
Штетни утицаји на информациону инфраструктуру корпорација 
Методе и средства информационе безбедности 
Спречавање неауторизованог приступа информационим системима корпорација 
Упоредна пракса информатичке заштите у најзначајнијим савременим корпорацијама 
Стање информационе безбедности у Републици Србији 
 
Економска безбедност пословања 
Области економске безбедности 
Начела економске безбедности пословања 
Остваривање економске безбедности 
Превенција губитака 
Проблеми остваривања економске безбедности у Србији 
 
Управљање ризиком на корпоративном нивоу 
Корпоративна структура 
Корпоративни менаџмент 
Корпоративне функције 
Корпоративна стратегија 



Препознавање ризика 
Специфични ризици на корпоративном нивоу 
Главни официр за ризике 
Процена ризика на корпоративном нивоу 
Корпоративна стратегија ризика 
Преглед корпоративних ризика 
Будућност корпоративних ризика 
 
Управљање ризиком на стратегијском пословном нивоу 
Стратегијске пословне јединице 
Пословна стратегија 
Стратешко планирање 
Препознавање ризика 
Теорија портфолија 
Управљање програмом 
Пословна стратегија ризика 
Алати на нивоу стратегијске пословне јединице 
Преглед ризика по стратегијско пословање 
 
Корпоративна безбедност и тероризам 
Управља корпоративним антитерористичким програмом 
Утврђивање корпоративних ризика од терористичких напада 
Физичко обезбеђење корпоративног окружења због ублажавања последица напада 
Заштита запослених од терористичких напада 
Припрема за терористички напад: планирање и спровођење 
Оперативне безбедносне методе за ублажавање последица терористичких напада 
Координација и планирање са антитерористичким агенцијама 


