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Тема:
Поимно и терминолошко определување на поимите корпоративна безбедност и
Корпорациска безбедност;
Поим, предмет и дефинирање на корпоративната безбедност;
Местото и улогата на корпоративната безбедност во безбедносниот систем;
Односот на корпорациска безбедност и приватна безбедност;
Интегрална безбедност во корпорациите

Тема: Цели и задачи на корпоративната безбедност; Вредности на корпорацијата;
Тема: Принципи на функционирање на корпорациите; Профитна ефикасност; HSEC

(Health, Safety, Environment Management, Community Relations) –
Здравје, безбедност, управување со животната средина (околина) – менаџмент,
врски со заедницата; BCCM (Business, Crisis and Continuity Management) –

работа, криза и континуирано, постојано управување;
Тема: Функции на корпоративната безбедност;
(Административна безбедност (Administrative Security) – процедури и политика во

областа на информатичката заштита;
Физичка и техничка безбедност (Out-Source/Proprietary) –
машини, постројки и објекти; Безбедност на имотот и надворешните

партнерства (Personnel Security);

Лична безбедност (Protective Security) – заштита на лица и заштита при работа;
Заштита од пожари (Fire Security); Работа во вонредни ситуации (Contingency Planning);
Информатичка безбедност (Information Security);

Безбедност на менаџерот (Executive Security);
Безбедност на различни деловни случувања (Event Security);
Безбедност на договорени работи со државни структури; Истраги (Investigations) –
програма за заштита од криминалитет и
Програма за едукација и развој на безбедносната култура на вработените
(Security Education and Training Program);

Тема:Начела на функционирање и развој на системот на корпоративна безбедност;
(единственост, рационалност, сеопфатност, селективност, приспособливост и доверливост);
Тема: ПОИМОТ ЗАГРОЗУВАЊА НА КОРПОРАТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ И
ИЗВОРИ НА ЗАГРОЗУВАЊА НА КОРПОРАТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

-Општ осврт на облиците на загрозувања на лица, имот и деловно работење во корпорацијата
(политички криминалитет – тероризам, диверзија, саботажа, шпионажа,
општ криминалитет – кражба, тешка и разбојничка кражба, разбојништво,

одземање на моторно возило, измама, изнуда, киднапирање,
пожар, економски криминалитет –
корупција, несовесно работење, злоупотреба на службената положба

или овластувањата, проневера, примање и давање мито, одавање на службени тајни);

Тема: Корпоративната безбедност и справувањето со ризиците; Процена на ризик и
процена на безбедноста на работењето во корпорацијата;

-работа на корпорацијата под нормални услови, во услови на криза,
вонредни ситуации и несреќи, како и обезбедување на континуитетот
на работењето по завршување на кризата и вонредните ситуации
Тема: Корпоративната безбедност и менаџментот на превенирање на загубите;

Одговорност на корпоративната безбедност;
Улогата на менаџерот за безбедност во управување со ризиците;
-Интерни субјекти на обезбедување

-Екстерни субјекти на обезбедување
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