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1. Koje funkcije podrazumeva biznis? 

2. Šta obuhvata pojam korporativne bezbednosti? 

3. Koji faktori imaju najveći uticaj na biznis? 

4. Šta obuhvata kriminalna konkurencija u oblasti preduzetništva? 

5. Koji su objekti zaštite biznisa i preduzetništva? 

6. Šta podleže zaštiti u sklopu pojma informacija? 

7. Šta podrazumeva pretnja biznisu i koji je parametri karakterišu? 

8. Šta podrazumeva povredivost biznisa? 

9. Koje su moguće vrste pretnji biznisu? 

10. Koje su ekonomske pretnje na makroekonomskom nivou? 

11. Koje su ekonomske pretnje na mikroekonomskom nivou? 

12. Šta čine informacije i koje su osnovne vrste pretnji kada je reč o informacijama?  

13. Koji su najranjiviji elementi tehničke infrastrukture? 

14. Koje su osnovne socijalne pretnje biznisu? 

15. Koje su osnovne pravne pretnje biznisu? 

16. Koje su osnovne kriminalne pretnje biznisu? 

17. Šta obuhvata model zaštitnih prstenova, u sferi informacione bezbednosti? 

18. Koje ključne reči definišu upravljanje rizicima? 

19. Koje su etape upravljanja rizicima? 

20. Na koja pitanja treba da odgovori menadžer upravljanja rizicima u okviru pete etape? 

21. Šta podrazumeva koncept upravljanja neprekidnošću biznisa („havarijska rekonstrukcija“)? 

22. Koja su uobičajena spoljašnja dejstva – poremećaji koji narušavaju normalni režim rada? 

23. Koji su uslovi neophodni za obezbeđivanje neprekidnosti biznisa? 

24. Koja je suština upravljanja neprekidnošću biznisa? 

25. Šta je predmetna oblast korporativne bezbednosti? 

26. Šta obuhvata tržišno okruženje korporacija a šta spoljašnja politika? 

27. Koje funkcionalne celine čine sistem korporativne bezbednosti? 

28. Koje vrste konkurencije postoje u smislu opasnosti za biznis? 

29. Koji su osnovni principi korporativne bezbednosti iz aspekta organizacije službe bezbednosti? 

30. Šta obuhvata arhitektura bezbednosti u okviru korporativne bezbednosti? 

31. Šta su poslovne informacije u okviru korporativne bezbednosti? 

32. Šta su personalni podaci u okviru korporativne bezbednosti? 

33. Šta podrazumeva obaveštajna delatnost (izviđanje) u okviru korporativne bezbednosti?  

34. Koje oblasti obuhvata pravni aspekt korporativne bezbednosti?  

35. Koja pitanja obuhvata pravni aspekt zaštite informacija? 

36. Koje metode koristi psihologija korporativne bezbednosti? 

37. Koje su pretnje korporativnoj bezbednosti definisane u odnosu na spoljašnje okruženje? 

38. Koje zadatke rešavaju kadrovska služba i služba korporativne bezbednosti? 

39. Koji su osnovni nedostaci u praksi pojedinih korporacija? 

40. Koji su osnovni tipovi poslovne motivacije? 

41. Iz kojih aspekata se može prikazati upotreba ekonomskih metoda u upravljanju zaštitom 

biznisa i preduzetništva? 



42. Koji sučiniociprocesaupravljanja zaštitom biznisa i preduzetništva? 

43. Koje su pretpostavke uspešnog aktivnog rada sadržane u mogućnosti izvršilaca u biznisu i 

preduzetništvu? 

44. Na kojim pitanjima se stavlja akcenat pri u okviru ekonomske metode u upravljanju zaštitom 

biznisa i preduzetništva na mikro nivou?  

45. Šta obuhvata struktura Programa zaštite biznisa i preduzetništva? 

46. Kojepojmoveobuhvatamatematička analiza efektivnosti sistema bezbednosti koju nudi 

Abalmazova? 

47. Šta podrazumeva informaciona bezbednost (IB) i koje discipline integriše u svoj okvir? 

48. Štapodrazumevajuinfomacioniresursi? 

49. Štainformacionabezbednostpredstavlja u funkcionalnomsmislu? 

50. Učemu se sastojiintegralna bezbednost – integralna zaštita informacija? 

51. Koji su kriterijumi za procenu kvaliteta informacija? 

52. Koje su vrste rizika u Informacionoj bezbednosti?  

53. Koji su osnovni strukturni elementi sistema upravljanja IB? 

54. Šta obuhvata gornji, srednji i donji nivo politike Informacione bezbednosti? 

55. Koji je sistem klasifikacije informacionih objekata? 

56. Koje elemente sadrži primer detaljno razrađene politike Informacione bezbednosti? 

57. Koje su osnovne komponente savremeno shvaćenog sistema obezbeđenja Informacione 

bezbednosti? 

58. Šta podrazumeva bezbednost podataka? 

59. Koje vrste pretnji se mogu tretirati iz aspekta Informacione bezbednosti? 

60. Koja su ranjiva mesta u poslovnim prostorijama iz aspekta ugroženosti Informacione 

bezbednosti? 

61. Koje su tri vrste rizika u tradicionalnom pristupu Informacione bezbednosti? 

62. Koje se vrste bezbednosnih servisa u okviru Informacione bezbednosti mogu realizovati 

pomoću kriptotehnografije? 

63. Koji su osnovni principi zaštite poverljivosti podataka? 

64. Koji su osnovni putevi oticanja informacija? 

65. Koji su osnovni servisi informacione bezbednosti? 

66. Šta podrazumeva audit informacione bezbednosti? 

67. Koje su osnovne komponente ekonomske bezbednosti (EB)? 

68. Koji faktori utiču na ekonomsku bezbednost? 

69. Koje celine obuhvata koncepcija ekonomske bezbednosti? 

70. Šta obuhvata opis situacije kao jedna od celina u konceptu ekonomske bezbednosti? 

71. šta podrazumeva ekonomska bezbednost i ekonomska stabilnost? 

72. Koji su osnovni tipovi strategije ekonomske bezbednosti? 

73. Koji su pokazatelji ekonomske bezbednosti i šta obuhvataju? 

74. Šta obuhvata problem socijalne bezbednosti? 

75. Šta obuhvataju socio-ekonomske determinante u okviru socijalne bezbednosti? 

76. Šta podrazumeva etika biznisa i korporativna kultura? 

77. Koje elemente sadrži klasifikacija korporativne kulture? 

78. Koje teme obuhvata konfliktologija u organizacijama?  

79. Koja su osnovna obeležja po kojima se može prepoznati konfliktna situacija? 

80. Koje su strategije razrešenja konflikta? 

81. Šta podrazumeva konkurentsko izviđanje? 

82. Koja je razlika između konkurentskog izviđanja i industrijske špijunaže i koja je suština 

konkurentskog izviđanja?  



83. Šta obuhvata proces konkurentskog izviđanja? 

84. Koji je jendnostavniji model konkurentskog izviđanja? 

85. Koji su procesi transformacije sirovih podataka u konačan proizvod izviđanja? 

86. Koje se vrste informacija dobijaju konkurentskim izviđanjem? 

87. Koje je značenje termina „businesintelligence“ BI? 

88. Koje su osnovne funkcije sistema „businesintelligence“? 

89. Koje su savremene tendencije razvoja tehnologija „businesintelligence“? 

90. Šta podrazumeva skladištenje podataka i kako se skladišta podataka dele? 

91. Šta je predmet fizičke zaštite korporacija?  

92. Koje podsisteme obuhvataju savremeni sistemi fizičke bezbednosti?  

93. Koja su sredstva namenjena za projektovanje sistema fizičke bezbednosti? 

94. Koji su osnovni principi u konceptu sistema fizičke bezbednosti? 

95. Koji su elementi klasičnog sistema bezbednosti objekta? 

96. Šta obuhvata kompleksna zaštita objekata? 

97. Koje su osnovne funkcije sistema fizičke zaštite i šta obuhvataju? 

98. Koje oblasti ulaze u kompleks usluga korporativne bezbednosti iz pravnog aspekta? 

99. Šta podrazumeva pravni aspekt zaštite informacija? 

100. Šta podrazumeva informaciona bezbednost u smislu Zakona o informacionoj bezbednosti? 

101. Šta obuhvata informaciono-komunikacioni sistem – IKT sistem u smislu Zakona o  

   informacionoj bezbednosti? 

102. Šta obuhvataju IKT sistemi od posebnog značaja? 

103. Koje elemente sadrži klasifikacija intelektualnog kapitala po Međunarodnoj  

   računovodstvenoj organizaciji (IFAC) 

104. Koje se informacije štite kao poslovna tajna u smislu Zakona o zaštiti poslovne tajne? 

105. Šta se u smislu Zakona o zaštiti poslovne tajne smatra poslovnom tajnom? 

106. Šta se u smislu Zakona o zaštiti poslovne tajne smatra način suprotan dobrim poslovnim  

   običajima? 

107. Koja su prava držaoca poslovne tajne u slučaju povrede poslovne tajne? 

108. Koje su spoljašnje destruktivne sile u okviru psihologije korporativne bezbednosti prema 

autoru Borodinu?  

109. Koje su unutrašnje destruktivne sile u okviru psihologije korporativne bezbednosti prema  

   autoru Borodinu?  

110. Koji su kriterijumi otpornosti i preživljavanja korporacije iz pozicije psihologije korporativne  

   bezbednosti? 

111. Koji su osnovni zadaci psihologije korporativne bezbednosti? 

112. koje su osnovne metode prikupljanja podataka u okviru psihologije korporativne  

   bezbednosti? 

113. Šta obuhvata pronalaženje faktora rizika u okviru psihološkog obezbeđenja korporativne  

   bezbednosti? 

114. Šta obuhvata ocena i prognoza pouzdanosti personala u okviru psihološkog obezbeđenja  

   korporativne bezbednosti? 

115. Šta obuhvata praćenje psihološke klime u kolektivu u okviru psihološkog obezbeđenja  

   korporativne bezbednosti? 

116. Šta podrazumeva profesionalno – psihološki izbor personala? 

117. Šta obuhvata praćenje personala u okviru psihologije korporativne bezbednosti? 

118. Koji su kriterijumi za ocenu pouzdanosti poslovnih partnera u okviru psihologije  

   korporativne bezbednosti?  

 



119. Prema kojim parametrima služba bezbednosti priprema dosije potencijalnih poslovnih  

   partnera? 

120. Koje se organizacione jedinice u okviru korporacije bave psihološkim obezbeđenjem  

   spoljnih kontakata? 

121. Šta je bezbednosna procena u okviru korporativne bezbednosti? 

122. Koji su ključni elementi bezbednosti? 

123. Koje su faze bezbednosne procene? 

124. Koji su ključni uslovi za obavljanje bezbednosne procene? 

125. Koje su specifičnosti faze prikupljanja podataka? 

126. Šta sadrže podaci o personalu u štićenom objektu? 

127. Šta sadrže podaci o organizaciji i funkcionisanju postojećeg podsistema bezbednosti? 

128. Koje su najčešće vrste generisanih opasnosti kojima su izloženi subjekti bezbednosne  

   procene? 

129. Šta su kritična tačka, kritični prostor i kritično polje u kontekstu opasnosti? 

130. Ko su najčešći nosioci opasnosti? 

131. Šta obuhvata prevencija mogućih incidenata u korporativnoj bezbednosti?  

132. Koji su osnovni delovi plana za delovanje u kriznim situacijama?  

133. Šta obuhvata Plan neprekidnosti biznisa? 

134. Šta obuhvataju osnovne pretpostavke u okviru Plana neprekidnosti biznisa? 

135. Koje su etape u izradi Plana neprekidnosti biznisa? 

136. Šta obuhvata plan formiranja rezervnih kopija? 

137. Preko kojih pitanja se razmatra problematika unutrašnjih korporativnih istraga? 

138. U kojim sferama se nalaze uzroci kriminaliteta posmatrano iz aspekta korporativne  

   bezbednosti? 

139. Koja je podela imovinskih delikata iz aspekta korporativne bezbednosti? 

140. Koja je podela privrednog kriminaliteta iz aspekta korporativne bezbednosti? 

141. U kojim oblastima se odvijaju delikti zloupotrebe položaja? 

142. Koji su načini prisvajanja dobara iskorišćavanjem ovlašćenja? 

143. Koji su glavni tipovi finansijskih prevara? 

144. Šta podrazumevaju korporativne istrage? 

145. Na koji način se sprovode korporativne istrage? 

 

Literatura: Korporativna bezbednost, autori Milojko Nikolić i Stevan Sinkovski, izdavač „Banjac 

grafika“  Beograd, 2013. 

 

 


