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ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ПРЕМА ЗАКОНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
у области безбедности
Врста

Законски основ

Област

Центар за сигурност
П.А.Р.К.

Процена ризика
у области безбедности
здравља на раду

Закон о безбедности
здравља на раду
(„Службени гласник РС”,
бр. 101/05, 91/15)

Процена ризика заснива
се на систематском
евидентирању и
процењивању свих
фактора у процесу рада могућих врста опасности
и штетности на радном
месту и у радној
околини које могу да
проузрокују повреду на
раду, оштећење
здравља или обољење
запосленог.

Да.
Лиценцирани смо за
ову врсту послова
(Сигурност АС ад
бр. лиценце:
164-02-00044/2014-01
од 09.06.2014.)

Процена ризика
у заштити лица,
имовине и пословања

Закон о приватном
обезбеђењу
(„Службени гласник РС”,
бр. 104/2013 и 42/2015)
и подзаконска акта.

Више о овој врсти
процене на следећим
странама овог
матреријала...

Да.
Лиценцирани смо за
ову врсту послова
бр. лиценц: 03/4 30441
од 13.02.2018.

Процена угрожености
од елементарних
непогода и других
несрећа

Законом о ванредним
ситуацијама („Службени
гласник РС”, бр. 111/09 и
92/11) .

Процена угрожености је
акт који се доноси као
одговор на опасности
које могу настати
елементарним
непогодама и другим
несрећама, у смислу
заштитe и спасавањa
живота и здравља људи,
животиња, заштите
материјалних, културних
добара и животне
средине.

Наша кућа није
лиценцирана за ове
послове.
Активно учествујемо
као сарадници и
чланови тима за израду
Акта о угрожености

Појам ризика се може дефинисати као:
1. могућност губитка,
2. неизвестност или
3. могућност било ког исхода који није
очекиван...

Оно што је заједничко свим
дефиницијама ризика
је неизвесност и губитак
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ПРОЦЕНЕ -АНАЛИЗЕ-РИЗИЦИ-КЛИЈЕНАТА
Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања је документ који израђује
овлашћени проценитељ (који је регистрован и овлашћен од стране МУП Републике Србије) у
складу са Законом о приватном обезбеђењу1;
Процена ризика је Акт којим се превасходно сагледава и уређује систем физичко- техничког
обезбеђења Ваше компаније али у складу са захтевима стандарда процењује се стање и
опасности од једанаест области ризика из домена безбедности.
Израђује га тим стручних лица обучених да препознају ризике у Вашој компанији и да
предложи адекватне мере и процедура за поступање са ризиком (физичка заштита, техничка
заштита, нормативне мере, и опције за ублажавање).
Проценa ризика се мора сачињавати увек када у
неком објекту-правном лицу постоји систем техничке
заштите
Процена ризика је документ који треба да укаже на сваки
вид опасности и облик угрожавања људи, имовине и
пословања и превасходно има за циљ превенцију.
Акт садржи низ мера чија ће примена умањити последице
штетних догађаја и ванредних ситуација
Акт је живи документ који се мора усклађивати најмање једном на сваке три године и у
случајевима спољних и унутрашњих промена у окружењу Ваше компаније.
Један од битнијих параметара приликом израде документа је принцип усаглашености односа
цена-ефикасност .
Процена се израђује у складу са захтевима стандарда SRPS A.L2.003:2017.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
 Закон о приватном обезбеђењу Члан 3. , Члан 9. и Члан 34.
(„Сл гласник РС, бр.104/2013 и бр.42/15 );
 Уредба о одређивању обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове
заштите Члан 3, став један и Члан 6, став један („Сл гласник РС“ бр. 98/16),
 Уредба о минималним техничким условима уградње система техничке заштите у
банкама и другим финансијским организацијама Члан 2. став један и Члан 7. став један
(„Сл гласник РС, бр. 98/2016);
 Правилник о изменама и допунама правилника о начину вршења послова техничке
заштите и коришћењу техничких средстава Члан 8. став један
(„Сл гласник РС, бр.19/2015 и бр.71/2017).
1

(Службени гласник РС бр.104/2013 i 42/2015
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ПРОЦЕНЕ - АНАЛИЗЕ - РИЗИЦИ - КЛИЈЕНАТА
Рокови за усклађивање
Према Уредби о ближим критеријумима за
одређивање обавезно обезбеђених објеката и
начину вршења послова њихове заштите, свако
правно лице коме припада обавезно обезбеђени
објекат (објекти енергетике, саобраћаја,
водопривреде, индустрије, заштите животне
средине) имају обавезу да своје пословање
усклади са наведеном уредбом до 15.12.2017
године.
Према Уредби о минималним техничким
условима код обавезне уградње система
техничке заштите у банкама и другим
финансијским организацијама, финансијске
институције (банке, укључујући и Народну банку
Србије, као и друге финансијске организације,
пословнице јавног поштанског оператора,
мењачнице, кладионице, и друго) имају обавезу
да се усагласе са овом Уредбом до 15.12.2018
године.
Члан 34. Закона о приватном обезбеђењу
каже да: “Планирање система техничке заштите
врши се на основу процене ризика у заштити
лица, имовине и пословања коју је израдило
правно или физичко лице са одговарајућом
лиценцом у складу са овим законом
Према Правилнику о начину вршења
послова техничке заштите и коришћењу
техничких средстава, сва правна и физичка лица,
корисници услуга система техничке заштите,
дужни су да се ускладе са до 30. јула 2018. год.

Ризици који се обрађују
1. Процена општих пословних ризика;
2. Процена правних ризика;
3. Процена ризика од пожара;
4. Процена ризика од експлозија;
5. Процена од елементарних непогода и
других несрећа;
6. Процена ризика од противправног
деловања;
7. Процена ризика од неусаглашености са
стандардима;
8. Процена ризика у заштити животне
средине;
9. Процена ризика у области управљања
људским ресурсима;
10. Процена ризика по безбедност и
здравље на раду;
11. Процена ризика у области
информационо комуникационих и
телекомуникационих система (ИКТ)

Тумачењем наведених одредби Закона, МУП Републике Србије наводи:
„Уколико правни субјекат спроводи техничку заштиту свог пословног објекта употребом техничких
средстава и уређаја (камере, аларм, контрола приступа, примена детектора и сл.), дужан је да
примени прописе предвиђене Правилником, односно у поступку планирања система техничке
заштите уради Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.“

У нади да смо Вам овим материјалом приближили проблем
процене ризика, позивамо Вас на пословну сарадњу.

