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27. и 28. фебруар 2020. 

Безбедносни аспекти  
менаџмента људских ресурса 

 

П Р О Г Р А М 

1. Д А Н 
Проф. др Зоран Кековић 

Слободан Спасић, психолог, докторанд 
 

9:00 – 9:30 Пријављивање учесника 
 

9:30 – 9:45 Уводно предавање о ИСС-у 

9:45 – 10:30 Менаџмент људских ресурса у 
међународним и националним 
стандардима 

 Предавач: З. Кековић 

10:30 – 11:15 ISO 30414:2018, Менаџмент
 људских ресурса – Смернице 
 за интерно и екстерно 
 извештавање о људском 
 капиталу. Смернице о 
 основним областима 
 менаџмента људских ресурса 
 (организациона култура, 
 регрутовање и мобилност, 
 продуктивност, здравље и 
 безбедност и лидерство) 
 Предавач: С. Спасић 
 

11:15 – 11:30 Пауза 
 

11:30 – 12:00 SRPS A.L2.003:2017 – 
Безбедност и отпорност – 
Процена ризика. Ризици по 
менаџмент људских ресурса у 
организацији 

 Предавач: З. Кековић 
 
12:00 – 12:45 Сличности и разлике појмова 

„управљање кадровима”, 
„менаџмент људских ресурса” и  
„организационо понашање“ и 
Утицаји на приступе 

 Предавач: С. Спасић 
 
12:45 – 13:30   Корпоративна безбедност – 18 

кључних елемената 
безбедности. Начини процене. 

2.  Д А Н 

Слободан Спасић, психолог, докторанд 
 
 

9:00 – 9:30 Пријављивање учесника 
 

9:30 – 10:15 Екстерно и интерно 
регрутовање кадрова 

10:15 – 11:00 Провера пријављених пре 
запошљавања (врсте и 
начини). Добра пословна 
пракса и искуства 

11:00 – 11:30 Селекција кадрова. Разлика 
између селекције и 
тестирања. Модели 
селекције (класичан модел, 
модел на основу компетенци, 
комбиновани модел) 

 

11:30 – 11:45 Пауза 
 

11:45 – 12:15 Врсте података (биографски, 
тестовни), понашање; 
прикупљање, обрада, 
тумачење, употреба. Центри 
за процену – централизована 
селекција, предности и изазови 

12:15 – 13:30 Критеријуми ризика - 
дефинисање, процена, 
управљање 

 

13:30 – 14:15 Пауза за освежење 
 
14:15 – 15:00 Стандарди у менаџменту 

људских ресурса. 
Критеријуми поделе: модел 
12 критеријума, модел 6 
критеријума 

15:00 – 16:30 Практичан рад на разради 
табела критеријума 
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Екстерни и интерни ризици и 
претње. Основни задаци 
психологије корпоративне 
безбедности 

 Предавач: С. Спасић 
 

13:30 – 14:00 Пауза за освежење 
 

14:00 – 14:30 Запослени као извор 
угрожавања безбедности 
организације и као објекат 
угрожавања 

 Предавач: С. Спасић 

14:30 – 15:30 Анализа радних места и 
задатака (значај и практична 
примена). Врсте података које 
добијамо из анализе и опсег 
њихове употребе 

 Предавач: С. Спасић 

15:30 – 16:30 Процена радних места са 
повећаним ризиком  

 Предавач: С. Спасић 
 

Закључак првог дана 

стандарда у управљању 
људским ресурсима 

 
Закључак семинара 

 
 
___-------------------------------------------------- 
 

ПРЕДАВАЧИ:  
 

Проф. др Зоран Кековић, редовни професор 
Факултета безбедности, председник Комисије 
KS А292, Безбедност и отпорност друштва, 
председник Центра за анализу ризика и 
управљање кризама из Београда од његовог 
оснивања 2006. године 
 
Слободан Спасић, психолог, докторанд, Центар 
за анализу ризика и управљање кризама, члан 
комисије KS А292, Безбедност и отпорност 
друштва 

 
 

КОРИСТИ ОД СЕМИНАРА 
 

Полазници ће моћи самостално да изврше анализу радних места и задатака и да употребе добијене 
податке у процени различитих облика ризика, изради захтева за регрутовање и селекцију; да учествују 
као чланови тима у процесу селекције кадрова; да сагледају улоге чланова тима за селекцију који су 
других професија и њихову улогу у процесу; да дефинишу критеријуме за селекцију, напредовање, 
награђивање, кажњавање или отпуст/пензионисање; да изврше анализу постојеће ситуације у својој 
организацији, примене предности различитих модела менаџмента људских ресурса и да препознају 
кључне елементе корпоративне безбедности и управљају њима.  
 

КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН ? 
 

Семинар је намењен менаџерима људских ресурса (HR менаџерима) из јавног и приватног сектора и 
свим менаџерима средњег и високог нивоа.  
 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР 
 

Накнада за семинар износи 19.000,00 дин. (укључен је материјал за семинар, стандард 
SRPS ISO 30400:2019, потврда о похађању и освежење за време паузе).За чланове ИСС-а накнада се 
умањује 25 %. За чланове комисија ИСС-а накнада се умањује 15 %. За организације које пријаве 
више од два полазника, за све учеснике одобрава се попуст од 10 % висине накнаде. 
 

ПРИЈАВА 
 

Пријављивање на семинар врши се преко веб-странице Института, на адреси: www.iss.rs (рубрика 
„Семинари и обуке”).  
За све додатне информације можете се јавити на тел. 011/3409-340 или 011/3409-388. 
 

 


