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Предавања и вежбеПредавања и вежбе

 Наставник (предавања):
Др Зоран Кековић, редовни професор

Уторак, С-4 (8.50-11.20)
Гостујући предавачи

Сарадник (вежбе): Сарадник (вежбе):
Мс Иван Димитријевић, асистент

Уторак, С-4 (8.00-8.45)

 Демонстратор (предиспитне обавезе):
Мс Невена Шекарић,

студенткиња докторских студија



Обавезна литератураОбавезна литература

 Кековић, З., Димитријевић, И. и Шекарић, Н. (прир.) 
(2018). Корпоративна безбедност – хрестоматија. 
Београд: Факултет безбедности. (у припреми)

 Кековић, З. и др. (2010). Процена ризика у заштити  Кековић, З. и др. (2010). Процена ризика у заштити 
лица, имовине и пословања. Београд: Центар за 
анализу ризика и управљање кризама.

 Триван, Д. (2017). Основи корпоративне 
безбедности. Београд: Факултет за пословне 
студије и право.



КонсултацијеКонсултације

 Проф. др Зоран Кековић

Четвртком од 11.00 до 13.00 часова

 Мс Иван Димитријевић Мс Иван Димитријевић

Четвртком од 13.00 до 15.00 часова

Имејл: ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs 

 Мс Невена Шекарић

Имејл: nevenasekaric@gmail.com



Програм предметаПрограм предмета

 Општа теорија система
 Управљање ризиком
 Процена и контрола ризика
 Менаџер ризика
 Појам и функционисање корпорација
 Управљање пословним процесима корпоративне безбедности
 Угрожавање безбедности корпорација
 Функционисање корпорација у кризним и ванредним ситуацијама Функционисање корпорација у кризним и ванредним ситуацијама
 Корпоративна безбедност
 Пословно-обавештајно деловање
 Значај корпоративне безбедности за економску безбедност државе
 Корпоративна безбедност и заштита тајности података
 Корпорације и информатичка заштита
 Економска безбедност пословања
 Управљање ризиком на корпоративном нивоу
 Управљање ризиком на стратегијском пословном нивоу
 Корпоративна безбедност и тероризам



Предиспитне обавезеПредиспитне обавезе

Присуство и активност на настави

Студија случајаСтудија случаја

Колоквијум



Присуство и активност на наставиПрисуство и активност на настави

 Присуство је обавезно

 Водиће се евиденција присуства

 Активност на настави се препоручује

 Бележиће се активност студената



Студија случајаСтудија случаја

 Главни део предиспитних обавеза (већи део оцене)

 Студија случаја ради се у пару и током целог 
семестра (помоћ при изради студије случаја 
пружаће сарадник и демонстратор на вежбама и 
консултацијама)консултацијама)

 Сваки пар радиће једну студију случаја према 
упутству са вежби

 За израду студије случаја треба користити 
обавезну литературу, литературу коју препоручи 
сарадник и литературу коју студенти сами пронађу

 Рок за завршетак је крај априла 2018.



КолоквијумКолоквијум

 Колоквијум је обавезан

 Спрема се из уџбеника “Процена ризика”

 Полаже се средином семестра (друга половина 
марта)

 Оцена делимично улази у разматрање коначне 
оцене


