САДРЖАЈ
УВОД.......................................................................................................................... 1
1. КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ..............................................................................2
1.1 Функције корпоративне безбедности............................................................2
1.2 Превенција настанка штете по компанију....................................................4
1.3 Заштита лица имовине и пословања.............................................................5
1.4 Континуитет пословања................................................................................. 6
1.5 Менаџмент у корпоративној безбедности.....................................................6
2. ОБЛИЦИ И ИЗВОРИ УГРОЖАВАЊА КОРПОРАТИВНЕ БЕЗБЕДНОСТИ...................7
2.1 Криминалитет као облик и извор угрожавања корпоративне безбедности
................................................................................................................................ 8
ЗАКЉУЧАК............................................................................................................... 12
ЛИТЕРАТУРА............................................................................................................. 13

УВОД
Корпоративна безбедност подразумева заштиту пословних подухвата, односно заштиту
средстава корпорације или посла. У то је укључена заштита људи, ствари, информација
итд. Безбедност у већини земаља подржава два главна сектора, а то су владине агенције
(војна одељења, обавештајне службе) и приватни или јавни послови (партнерства,
власништва).
У многим областима савременог живота нужно је коришћење техничких и
технолошких достигнућа, која су такође изложена и великим злоупотребама. Због тога је
веома значајна корпоративна безбедност, са посебним освртом на заштиту података.
У оквиру једне организације је најзначајније откривање и спречавање корпоративног
криминала, заштита пословања у кризним подручјима, заштита имовине, пословне тајне и
интелектуалне својине. Будући да се у различитим типовима организација, како у
приватном, тако и у државном власништву барата великим бројем података, потребно је
развити посебне системе њихове обраде и заштите.
У свим компанијама један од приоритета у пословању мора да буде информациона
безбедност, будући да подаци и њихови извори представљају такозвана штићена добра. У
пословном свету неопходно је, пре свега заштитити се од нелојалне конкуренције, која се
посебно огледа у индустријској шпијунажи. Она је сада постала изузетно једноставна за
спровођење услед глобалног умрежавања, а процењује се да је штета од оваквог вида
откривања података изузетно велика. Она се не односи само на финансијске губитке, већ и
на опадање угледа конкретне компаније и њених тржишних позиција, као и на урушавање
њене унутрашње организације.
Говорећи о ризицима у области обраде и заштите података, значај проблем по једну
организацију може бити инсајдерска претња. Ради се о запосленима у одређеним фирмама
који су у позицији да прикупе, јавно објаве или продају поверљиве информације
конкурентним компанијама, те тако својој учине огромну штету. То могу да буду подаци о
пословању, пројектима који се припремају, поверљивим аспектима посла којим се
конкретна организација бави и слично.
Након укратког упознавања са термином корпоративне делатности и сагледавања
њеног значаја у различитим областима пословања, у наредном тексту ће детаљније бити
анализиране функције корпоративне безбедности, како је могуће да се оствари заштита
лица, ствари, имовине, како остварити превенцију, односно спречити да се наруши углед и
имовина једне организације, као и у којим је све сферама неопходно остварити
корпоративну безбедност.
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