
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА - примена прописа у 

свакодневном раду у зависности од процењеног нивоа ризика и потребних мера за 

одрживост пословања фирме  

 

Правни основ за израду процене ризика у заштити лица, имовине и пословања садржан је 

у члану 20. став 5 важећег Закона о приватном обезбеђењу (ЗПО), којим је прописано који 

корисници услуга приватног обезбеђења немају (сви остали имају) обавезу вршења 

процене ризика, израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и на 

основу њега израде План обезбеђења и изврше набавку и/ли (ре)организацују услуга 

обезбеђења. 

Правни основ за израду процене ризика у заштити лица, имовине и пословања садржан је 

у члану 20. став 5 важећег Закона о приватном обезбеђењу (ЗПО), којим је прописано који 

корисници услуга приватног обезбеђења немају (сви остали имају) обавезу вршења 

процене ризика, израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и на 

основу њега израде План обезбеђења и изврше набавку и/ли (ре)организацују услуга 

обезбеђења. 

Ко подлеже обавези процене ризика у заштити  лица, имовине и пословања ? 

Чланом 20. став 5 ЗПО прописано је да се процена ризика не мора вршити само када се 

пружају услуге корисницима ради заштите:  

1) лица,  

2) објеката за становање,  

3) јавних скупова на којима редарску службу обавлјају само редари ангажовани од 

организатора окуплјања, као и  

4) микро правних лица и самосталних предузетника 

Све остале организације/правна лица која користе услуге приватног обезбеђења 

уклјучујући привредна друштва, органе јавне власти, установе (образовне, здравствене и 

др.), коморе, институти, невладине и остале организације - морају вршити процену ризика 

у заштити лица, имовине и пословања и, на основу донетих мера у акту о процени ризика, 

сачинити План обезбеђења, уз запрећене казне у случају прекршаја одредби (од 50.000 до 

2.000.000 дин, а поред новчане казне изриче се и заштитна мера забране вршења 

одређених делатности у трајању од шест месеци до три године). 

Шта је цилј и која је сврха процене ризика ? 

Постоји више врста процена ризка, зависно од области примене (безбедност и здравлје на 

раду, угроженост од елементарних непогода и других несрећа, насилје у породици, 



руковање опасним материјама, заштита животне средине и др.). Процена ризика у заштити 

лица, имовине и пословања је кровна процена која се израђује по међународно признатој 

методологији и садржи обавезну идентификацију, анализу и оцену једанаест основних 

група ризика (пословање, безбедност и здравлје на раду, примена права, криминално 

деловање, пожари, елементарне непогоде и друге несреће, експлозије, стандарди, 

екологија, лјудски ресурси, информационе технологије), на основу чега се одређује 

категорија штићеног простора (објекта) и доносе одговарајуће мере за поступање са 

идентификованим ризицима. 

Спроведеним поступком процене ризика могуће је идентификовати ризике у заштити лица, 

имовине и пословања, успоставити адекватан третман ризика и, у условима нарастајућих 

претњи у макро и микро окружењу, подићи ниво безбедности организације.  

Законом је предвиђено да се сви послови приватног обезбеђења врше на основу акта о 

процени ризика у заштити лица имовине и пословања. Потпуно је и прецизно дефинисан 

начин вршења процене ризика и када се иста не мора вршити, и уведена је обавеза 

сачињавања плана обезбеђења као и његов садржај - на основу ког се врше послови 

приватног обезбеђења, а све у цилју усклађивања важећег закона са домаћим и европским 

стандардима и другим прописима у овој области.  

План обезбеђења сачињава се на основу акта о процени ризика у заштити лица, имовине и 

пословања, а садржи и план система техничке заштите, када се кориснику пружају услуге 

техничке заштите. 

Када процена ризика у заштити лица, имовине и пословања није обавезна у складу са 

законом, план обезбеђења сачињава се на основу мера заштите које се предузимају по 

захтеву корисника услуга или организатора јавног окуплјања, у складу са законом и 

важећим стандардима. 

Надзор приватног обезбеђења врши Министарство и надлежне инспекцијске службе у 

складу са утврђеним делокругом (чл. 70 ЗПО), док Акредитовано тело врши оцењивање 

усаглашености квалитета услуга приватног обезбеђења у складу са важећим српским и 

европским стандардима, по захтеву корисника услуга приватног обезбеђења, даваоца 

услуга приватног обезбеђења и других заинтересованих страна (чл. 75а ЗПО). 


