BEZBEDNOSNI IZAZOVI
SAVREMENOG POSLOVANJA
25. maj 2018.
od 10.00 do 15.15 sati
Privredna komora Srbije,
Resavska 15, velika sala CE

ТЕМЕ:
- Različiti pristupi bezbednosti poslovanja (proaktivni i reaktivni)
- Optimizacija poslova bezbednosti organa i organizacija u
odnosu na veličinu, strukturu i vrstu poslova
- Bezbednost materijalne i intelektualne svojine
- Insajdersko trgovanje
- Poslovna špijunaža i zaštita tajnosti
- Bezbednosni standardi i nacionalna regulativa
- Kontinuitet poslovanja i vanredne situacije
- Mere zaštite poslovne bezbednosti, jačanje bezbednosne
kulture
- Obavezne mere obezbeđenja i odgovornost pravnih lica,
preduzetnika, organa uprave i lokalne samouprave
- Obavezno obezbeđeni objekti i kritična infrastrukrura
- Specifičnosti obaveza i odgovornosti finansijskih i bankarskih
organizacija i pravnih lica za fizičko-tehničko obezbeđenje u
obezbeđenju transporta i čuvanja gotovine i vrednosti
- Informaciona bezbednost i primena novih tehnologija u
savremenom poslovanju
- Formiranje i vođenje obavezne dokumentacije obezbeđenja,
informacione bezbednosti, vanrednih situacija i zaštite tajnosti

PREDAVAČI:
prof. dr Milan Milošević
redovni profesor univerziteta, sudski veštak za
bezbednost i ekspert Akreditacionog tela Srbije
mr Momir Ostojić
predavač na strukovnim studijama bezbednosti,
bezbednosni konsultant i kontrolor kvaliteta i
sekretar Udruženja IT VEŠTAK

Seminar je namenjen:
rukovodiocima na svim nivoima i zaposlenima u
organizacionim jedinicama poslovne i
informacione bezbednosti pravnih lica, organa
uprave i lokalne samouprave, kao i svima koji
učestvuju u projektovanju, implementaciji sistema
poslovne bezbednosti ili se na bilo koji način bave
bezbednošću poslovnih organizacija.

Cilj seminara: Osposobljavanje polaznika za jedinstveno sagledavanje svih elemenata sistema poslovne bezbednosti, uočavanje
njihove disperzije i predlaganje optimizacije sistema poslovne bezbednosti primenom međunarodnih standarda i nacionalne
regulative. Prepoznavanje specifičnih oblika ugrožavanja bezbednosti poslovanja i preduzimanje adekvatnih mera zaštite
optimizacijom postojećih resursa, bez dodatnih troškova. Upoznavanje sa standardima i mogućnostima bezbednosti
međunarodnog poslovanja. Razmena iskustava i obučavanje kroz radionicu za logičko prepoznavanje specifičnih oblika
ugrožavanja poslovne bezbednosti i rešavanje konkretnih zadataka.
Polaznici dobijaju:
Kotizacija:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanom
8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)
seminaru
Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
 (+381 11) 3300 992,  edukacija@pks.rs / www.pks.rs
Ukoliko ne želite da primate informacije o seminarima, molimo da kliknete na link ODJAVA

