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ПРЕДГОВОР СА РЕФЕРЕНТНИМ ЛИЦЕНЦАМА 

  

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ из Чачка је унајмило привредно друштво “Eco rules“ Чачак 

за израду Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у складу са стандардом СРПС 

А.Л2.003:2017, а које је иначе лиценцирано за израду Процене ризика у заштити лица, имовине и 

пословања у складу са стандардом СРПС А.Л2.003:2017 (број 03/4 број 25400 од 19.09.2017. године). 

Такође, у оквиру школе “Eco rules“ Чачак индивидуално су лиценцирани: Неда Шутић за процену 

ризика у заштити лица, имовине и пословања (број 03/40 број 48032 од 08.06.2021. године) и Зоран 

Чекаревац за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања (број 03/4 број 28744 од 

21.12.2017. године). 

 

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ из Чачка не користи услуге приватног обезбеђења за 

обезбеђење лица, имовине и континуитета пословања, већ обезбеђење врши запослено особље 

школе(непрекидно 24 часа) унутар објеката који припадају истом, тј. организује самозаштитну 

делатност (ради обезбеђивања своје имовине, пословања, радних и образовних процеса, објеката, 

простора и лица у њима). 

 

У наставку овог планског документа су приложене адекватне лиценце. 
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I УВОД 
 

1) Покретање процеса процене ризика (уговор, радни налог идр.)  
Израда Акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања (у даљем тексту Акта о 

процени ризика), за ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ из Чачка се врши на основу упућеног 
захтева привредном друштву “Eco rules“ Чачак које је регистровано за обављање делатности 

приватног обезбеђења, и које је лиценцирано у складу са стандардом СРПС А.Л2.003:2017 за израду 
Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања. 

2) Законски основ за процену ризика (закон, подзаконски акт идр.)  

Акт о о процени ризика за ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ из Чачка се израђује на 

основу члана 34. Закона о приватном обезбеђењу који је ступио на снагу 01.01.2017.године 

(„Сл.гласник РС“, бр.104/2013, 42/2015, и 87/2018.) и члана 8. Правилника о начину вршења послова 

техничке заштите и коришћења техничких средстава („Сл. гласник РС“ бр.19/15 и 71/17) а према 

стандарду Института за стандардизацију Србије „СРПС А.Л2.003:2017“. 

Законска регулатива  
За израду Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања, тумачење резултата и предлагање 
мера заштите коришћена су документа законске регулативе, правна акта и расположива 
документација. 
 

Закони: 
 

Закон о приватном обезбеђењу („Сл. гл. РС“ бр. 104/2013 и 42/2015)  

➢ Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гл. РС“ бр.11/09; 92/2011, 93/2012)  

➢ Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ бр.135/04 и 36/09)  

➢ Закон о заштити природе („Сл. гл. РС“ бр. 36/09, 88/10 и 91/10- исправка)  

➢ Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“ бр.111/09, 20/15)  

➢ Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“ бр.101/05, 91/15) 
➢ Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гл. СРС" бр. 44/77, 

45/85 и 18/89 и "Сл. гл. РС" бр. 53/93, 67/93 и 48/94 и 101/2005) 
➢ Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Службени гласник РС", 

број 54/2015) 
➢ Закон о транспорту опасне робе ("Сл. гл. РС" бр. 104/53)  

➢ Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и радној околини („Сл.  

гласник РС” бр. 72/2006, 84/2006, 30/2010) 
 

Стандарди: 
➢ СРПС А.Л2.003-1 за област ванредних ситуација;  

➢ СРПС А.Л2.003:2017  

➢ СРПС А.Л2.003-2 за област пожара и експлозија;  

➢ СРПС А.Л2.003-3 за област животне средине;  

➢ СРПС А.Л2.003-4 за област одбране;  

➢ СРПС А.Л2.003-5 за област пројектовања система техничке заштите;  

➢ СРПС А.Л2.003-6 за област осигурања (животног и неживотног);  

➢ СРПС ОХСАС 18001:2008, Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду 
– Захтеви  

➢ ISO/TR 31004:2013, Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000  

ISO 18788:2015, Management system for private security operations – Requirements with 
guidance for us 

Нормативне референце: 
➢ ISO/IEC Guide 73, Risk management — Vocabulary

  

ISO TC 223/SC, Upravljanje rizicima — Uputstvo o principima i implementaciji upravljanja rizicima
 

 

ISO 31000, Risk management — Guidelines on principles and implementation of risk 
management

 



             

  Страна 12 oд 265 

➢ IEC/FDIS 31010, Risk management — Risk assessment techniques
  

➢ СРПС ИСО/ПАС 2265:2009, Друштвена безбедност — Упутство за приправност на инциденте и 
управљање континуитетом операција

  

➢ СРПС А.Л2.001, Друштвена безбедност — Услуге приватног обезбеђења — Речник
  

➢ СРПС А.Л2.002, Друштвена безбедност — Услуге приватног обезбеђења — захтеви и упутство за 
оцењивање усаглашености

 

3) Подаци о организацији која врши процену ризика 
 Пословно име „Eco rules“,   кога   заступа   директор 

а) (назив),  адреса Шутић Неда, улица Драгана Бојовића 31, 

 седиште, матични 32 000 Чачак, матични број  65674726, ПИБ 111804377, 

 број,  ПИБ,  шифра Шифра делатности 8010 – Делатност приватног обезбеђења, 

 делатности   
     

б) Име и презиме Шутић Неда,   лиценца   број   03/40   бр.48032   од 

 менаџера ризика, број 08.06.2021. године а по захтеву 152-353/21 од 28.05.2021. 

 лиценце   Зоран Чекаревац,   лиценца   број   03/4   бр.28744  од 

    21.12.2017. године а по захтеву 152-735/17 од 22.11.2017. 
     

4) Подаци о посматраној организацији 
 

а) Пословно име ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ из Чачка,   
 (назив), адреса Адреса и седиште: Заблаће бб, 32 000 Чачак  

седиште     

 

Шифра делатности, 
матични број, ПИБ 

Шифра делатности 8520 - Основно образовање,  
Матични број: 65674726, ПИБ: 100483807 

  

 Лице одговорно за 

Друштво заступа:  

в) 

заступање и лице(а)  

овлашћено за 
Мирко Божовић – Директор  комуникацију у вези са   

 проценом ризика  

 Подаци о лицима из Чекаревац Зоран, Руководилац тима за процену 

 посматране 
Магдалена Радибратовић, Помоћник руководиоца тима за 
процену 

г) организације која Александра Симић, Помоћник рук. тима за процену 

 учествују у тиму за Снежана Ђериман, Помоћник руководиоца тима за процену 

 процењивање ризика Владе Михаиловић, Помоћник руководиоца тима за процену 

 

(име, презиме, стручна 

спрема)  
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II УСПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕКСТА 
1) ЕКСТЕРНИ КОНТЕКСТ (макролокација, микролокација, 

конкуренција, историја штетних догађаја) 
 

МАКРОЛОКАЦИЈА (МАКРОРЕОН) 
 

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ из Чачка, Заблаће бб, Чачак, лоцирана је у 

непосредној близини територији града и Општине Чачак, на надморској висини од 265 метара (уједно 

и надморска висина насеља Заблаће у којима се налази „ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ . 

Временска зона ове општине је УТЦ+1 (ЦЕТ), лети УТЦ+2 (ЦЕСТ). Општина се налази између 

20°7'15“ и 20°38'30“ источне географске дужине и 43° 44' и 44° 00' 30“ северне географске ширине, у 

Шумадији, у Моравичком округу.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Сл.1. Географски положај општине Чачак у Србији 
 

Општина Чачак припада Моравичком округу, који се налази у централном делу Републике 

Србије, заједно са општинама: Горњи Милановац, Лучани и Ивањица. Посматрано у односу на цео 

Моравички округ, Чачак је прва по величини општина на територији округа, заузима 28% укупне 

територије округа, прецизније 636 км. Општина Чачак смештена највећим делом у западном 

Поморављу, град Чачак чини везу између заталасаног побрђа Шумадије на северу и брдско - 

планинских области унутрашњих Динарида на југу. Централни део града чини чачанска котлина, 

смештена између планина Јелице на југу, Овчара и Каблара на западу и Вујна на северу, док је на 

истоку отворена према Краљевачкој котлини. Ове планине се благо и таласасто спуштају према 

чачанској котлини, граду Чачку и току Западне Мораве. 
 

Општина Чачак је општина у Србији, у Шумадији, у Моравичком округу, површине 636 км
2
. 

Средиште општине је Чачак. Чачак је градско насеље у Србији у Чачак у Моравичком округу. Чачак 
се налази између планина Јелице на југу, Овчара и Каблара на западу и Вујна на северу. Град Чачак 
се налази у централном делу чачанске котлине на обалама Западне Мораве. Брдско-брежуљкасти 
предео који захвата простор од 300 - 500 м надморске висине је део територије који чини прелаз 
између равничарског и планинског предела и захвата скоро трећину површине града Чачка. Град је 
смештен дуж западне стране европског пута Е763, од Љига.  Територија општине Чачак налази се у 
средишњем делу централне Србије у Моравичком округу, измеду општина Горњи Милановац на 
северу и Лучана на југозапеду. На западу је општина Пожега која припада Златиборском округу, 
источно је општина Кнић која је у саставу Шумадинског округа, а на југоистоку је општина Краљево 
која припада Рашком округу.  
 
Рудник-Сувобор општина је раздељена на мањи северни и знатно већи јужни део, а гребеном Рудник-

Вујан на већи западни и мањи источни део. Подгорински простор Рудника, Сувобора, Маљена и 

Вујна познат је као таковски крај, који је у 19. веку припадао Рудничкој нахији. У геолошкој 

прошлости овај простор је представљао низ абразионих површи, које су посредством низа 

различитих ендогених и егзогених агенаса у постјезерској фази уобличили данашњи рељеф овог 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95763&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D0%B3
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подручја. Данашњи рељеф резултат је комбинованог дејства тектонских покрета и флувијалне 

ерозије. Тектонски покрети су условили динамику терена, изражену тектонским узвишењима. 

Ерозиони процеси модификовали су терен, тако да се првобитни тектонски облици не јављају 

непосредно у цртежима рељефа. 

 

Подручје општине Чачак припада пределу највиших шумадијских планина и њиховој 

подгорини. Према морфолошким особинама издвајају се две различите зоне: 1) Планински обод 

јужних подгорина планине Маљена и Сувобора и југозападне подгорине Рудника, 2) Североисточне 

и северне падине Јешевца и Вујна, које уоквирују централно-котлински део, односно Таковску жупу. 

Безброј малих и неколико већих водених токова дренира овај предео, који је пресечен уским и 

дубоким долинама, усецима и вододеринама. 

Територија града: заузима површину од 636 км, може се поделити на: 

• Чачанску котлину са надморском висином од 200 м до 300 м 

• Брежуљкасто-брдски предео од 300 м до 500 м надморске висине 

• Планински предео од 300 м до 985 м надморске висине. Планине Јелица са (929 м), Овчар 

(985 м), Каблар (885 м), и Вујан (857 м) окружују Чачанску котлину кроз коју протиче река Западна 

Морава чија је дужина 318 км. Површина котлине је преко 270 км, дуга је око 40 км и пружа 

изванредне услове за пољопривреду.  Овакав карактер терена резултира не само у геолошкој грађи, 

већ и од интезивне тектонике која се одвија кроз цео неоген, а и после формирања наслага овог 

басена. Стрмији, планински терени у ободу ове котлине изграђени су од млађих вулканских стена, 

чије стварање је везано за терцијар и квартар. 

 

Рељеф Чачанског краја је брдско-планински. Рашчлањен је речним долинама Западне Мораве, 

Каменичке реке, Чемернице, Бресничка река, Атеничка, Трнавска и Остовачка. Додирује западну 

Србију, Шумадију, Гружу и Поморавље. Вододелнице деле територију подручја на мање предеоне 

целине. Најпознатија планина читавог подручја и Шумадије је масив Рудника. Он има доминантан 

положај у Шумадији, због висине али и пространства Највиши врх, Велики Штурац (1 132 м), од 

1965. године поводом прославе стогодишњице рођења Јована Цвијића, нашег географског великана, 

добио је назив Цвијићев врх. Поред њега, истичу се Средњи Штурац (1 113 м), Мали Штурац (1 058 

м), Молитве (1 096 м), Паљевине (1 052 м), Марјанац (1 028 м), Увлака (958 м), Суви грмови (920 м), 

Велики лаз (909 м) Градина (830 м) и др. 

 

Клима је умерено-континентална, али врло хладна. Најхладнији месец је јануар са просечном 

дневном температуром од -1,7°Ц, а најтоплији јул са 22,3°Ц. Просечна годишња количина падавина 

је око 800 милиметара град по броју степен-дана стоји одмах иза Сјенице. Најхладнија, хумидна 

клима је у пределу врхова Рудника, нешто шире око врхова Рајца и у северозападном делу Богданице. 

Умерено хумидна клима карактеристична је за делове Мајдана и Рудника који се налазе ближе 

врховима Рудника и у већем делу подручја Сувобора и Рајца. Најблажа, субхумидна клима је 

заступљена у делу Трудеља, Драгоља и Брђана. Благо хумидну климу имају остали делови 

територије. Од подручја Рудинка хладније је подручје Сувобора који је изложен северозападним 

струјањима ваздуха. 

 

Вредности средње годишње температуре ваздуха крећу се од 7,2°Ц до 11°Ц. Средња годишња 
температура ваздуха у Чачку је 9,8°Ц. На врховима Рудника она износи 7,7°Ц. Најнижа средња 

годишња температура забележена је на врху Сувобора 7,2°Ц, а највишу вредност (преко 11°Ц) има 
само део насењеног места Драгољ. 
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Јануар је најхладнији месец, најтполији је јули. Током лета температура прелази преко 30°Ц, док се 
у зиму спушта и испод -18°Ц 
 

Ветрови су веома ретки и слаби, јављају се током раног пролећа и касне јесени. Углавном дува 
северац у јесен и јужни ветар у пролеће. Преовладавају северни, југоисточни и источни ветрови. 

Средње брзине износе 1,7-2,6m/s, а максималне брзине се крећу од 13,8-20,7m/s. Најкишовитији 

месеци су мај и јун, а најмање кишовити су фебруар и март. Највише снежних падавина има у јануару 
и децембру. 

 
Средња годишња висина падавина креће се од 788мм (300мнв) до 985мм (врх Рудника). 

Највеће средње годишње висине падавина (преко 950мм) су на самим врховима Рудника, Сувобора 
и Рајца. Најмање падавина (испод 800мм) падне у околини Чачка (подручије ка Горњем Милановцу). 

 

Трајање снега је од 80 до 120 дана у нижим и од 530 до 200 дана у вишим пределима. 
 

Просечна вредност релативне влажности ваздуха у Чачку у току године износи око 77,8%. 
Најмања влажност је лети (69,4%), а највећа зими (85,4%). 

 
Просечна облачност износи 96 дана годишње и јавља се, углавном, у јесен и зиму. Дневно 

трајање сунчевог сјаја у лето је 9,3 сати, а у зиму 2,3 сата. Просечан број сунчаних сати је 2.100 
годишње. 

 

Реке овог поручја нису велике по количини воде и површини слива. Мрежа неколико већих и 
многобројних мањих токова чини сливно подручје веома разуђенима, али не и довољно богатим 

водом. Највећа река је Западна Морава. Највећи број водених токова припада сливу Западне Мораве 
а мањи део сливу Саве. Западна Морава на територији града, прима претежно притоке чија се 

изворишта налазе у пределу планина које оивичавају чачанску котлину. Најважније и најдуже леве 
притоке Западне Мораве су: Kаменица (24 км), Чемерница (30 км), Бресничка река (53  км), 

Островачка река (12 км). Са десне стране у Западну Мораву се уливају реке чија се изворишта налазе 

на обронцима Овчара и Јелице, а најдуже су: Јежевичка река (7 км), Придворичка река са Јездинским 
потоком (6 км), Атеничка река (5 км), Трнавска река (5 км), Слатинска река (5 км) итд.  

На територији града Чачка, Западна Морава је на четири места преграђена бранама иза којих су 
формирана вештачка језера. Језеро Међувршје је највеће језеро на Западној Морави. Налази се на 

излазу из Овчарско – кабларске клисуре између брдско-брежуљкастих области Видове (461 м) на 
истоку и Међувршја (522 м) на западу. 

 
У подножју старих, громадних планина јавља се неколико термоминералних извора који 

нису много експлоатисани, мада изворишне воде показују лековита својства. 
Термо – минерални извори. На територији града јављају се и веома ретки минерални извори. 
Минерални извори са лековитим својствима пружају основу за развој здравствено – лечилишног и 
рекреативног туризма. У експлоатацији су минералне воде на територији три бање: Овчар Бања, 
Горња Трепча и Слатинска бања. 
 

Површина под шумама износи око 32% од укупне површине општине. Најзаступљеније врсте 
су храст и буква. Храст заузима 52%, буква 23%, остали лишћари 53 % и четинари 9% 

површине под шумом. На нашем подручју присутни су различити типови шума, а неки од њих су: 

шуме сладуна и цера; китњака; китњака и цера; брдске букве и планинске букве. У природном 

резервату „Велики Штурац“ који је лоциран недалеко од највишег врха планине Рудник, налази се 
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шума планинске букве (Фагетум моесиацае монтанум) која представља један од ретких остатака 

некада богатих шума Рудника, па је ова површина заштићена као природна реткост која је значајна 

за очување генофонда поменуте заједнице. После шумске најзаступљенији је ливадски тип 

вегетације.  
 

Биљни покривач се одликује богатом флором са око 900 врста биљака, међу којима је око 15 
ретких и ендемичних врста. Лековитих биљака има око 100 врста. Утврђено је присуство око 85 врста 
гљива, од којих преко 50 представљају јестиве гљиве.  
 

У животињском свету најбројнија група су птице (преко 120 врста) и сисари (око 50 врста). 
Од дивљачи која се гаји у ловиштима најзначајнији су: срна, дивља свиња и зец. У рекама је утврђено 
присуство 7 врста риба.  
 

Урбано зеленило Чачка, његови паркови, травњаци и дрвореди поред тога што доприносе 
лепшем визуелном доживљају града, имају и свој здравствени значај. 
 

Према последњем попису становништва, који је рађен 2011. године општина Чачак има  

72.195 становника. Просечна густина насељености износи 53 ст./1 км2. Поред града  Чачка, који има 

72.195 становника, највећа насеља општине су Прањани (1.519 становника), потом Рудник (1.440 

становника), и Брђани (1.049 становника), а остала насеља су са мање 1000 становника. просечна 

старост становништва износи 36,8 година (35,9 код мушкараца и 37,6 код жена). У насељу има 25 

304 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,89. Ово насеље је великим делом 

насељено Србима, а у последњих неколико пописа примећен је пораст у броју становника. 
 

Општина Чачак има 58 насеља. Осим Чачка, сва остала насеља имају карактер села. Сва села 

у овом крају припадају староварошком типу разбијених села. Налазе се на заравњеним косама и 

странама долина. Села имају своје атаре који обухватају различито земљиште, како у погледу 

конфигурације, тако и у погледу квалитета. Насељавање ових територија, као и Шумадије у целини, 

повлачило је крчење шума ради добијања обрадивих површина. У погледу распореда кућа и кућних 

група запажа се код многих села да су куће подизане појединачно или у групама на упоредним 

косама. Нови делови насеља, који израстају у већ постојећим, стварају се углавном дуж путева  
и имају изглед равничарских села. Ова појава је нарочито карактеристична за села кроз која 
пролазе асфалтни путеви, који омогућавају већу комуникативност.  
 

Месне заједнице у општини Чачак су: Атеница, Кулиновци, Јездина, Бечањ, Вујетинци, 

Бресница, Горичани, Качулице, Горња Трепча, Горња Горевница, Доња Трепча, Доња Горевница, 

Мрчајевци, Заблаће, Вапа, Балуга, Јежевица, Липница, Kатрга, Kоњевићи, Заблаће, Балуга 

Љубићска,Лозница, Љубић, Милићевци,Трбушани, Миоковци, Мојсиње, Станчићи, Остра 

Парменац, Паковраће, Риђаге, Међувршје,  Овчар Бања, Горичани, Премећа, Слатина, Пријевор, 

Трбушани, Видова, Виљуша, Ракова, Соколићи, Рајац, Јежевица, Брезовица, Kаона, Рошци, Јанчићи, 

Врнчани,  Слатина, Kукићи, Мршинци, Жаочани, Вранићи,  Трнава , Виљуша, Кључ, Авенија, 3. 

децембар, Кошутњак, Парк, Лугови, Палилула, Љубић Кеј, Сајмиште, Танаско Рајић, Стари Град, 

Свети Сава, Заблаће 
 
 
 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8
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Сл.2. Географски положај месних заједница општие Чачак 
 

Чачак је највеће насеље које има све карактеристике модерног града. Мало је градских насеља 

као што је Чачак, који се од свог оснивања развијао по урбанистичком плану. Улице су просечене 

тако да су довољно широке и за модеран саобраћај и скоро се све секу под правим углом. У центру 

насеља налази се простран и лепо уређен трг са кога се отварају видици према Овчару, Каблару и 

Јелици, што представља својеврсну вредност града. У почетку Чачак се развијао на десној страни 

Западне Мораве, али се након рата нагло развија тако да градња прелази и на леву обалу реке. 

 

 
 

Сл.3. Град Чачак 
 

У општини Чачак налази се деветнаест школа чија је делатност основношколско образовање. 

Поред Чачка, основне школе у овој општини налазе се и у местима: Доња Трепча, Пријевор, Слатина, 

Заблаће, Горња Горевница, Трнава, Мрчајевци, Заблаће и Бресница. Основне школе у Чачку: 

Музичка школа “Др Војислав Вучковић”; Основна школа “Свети Сава”; Основна школа “Др Драгиша 
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Мишовић”; Основна школа “Филип Филиповић”; Основна школа “Милица Павловић”; Основна 

школа “Танаско Рајић”; Основна школа “Ратко Митровић”; Основна школа “Вук Kараџић”; Основна 

школа за образовање одраслих; Школа за основно и средње образовање “1. новембар”; Основна 

школа “Божо Томић” – Пријевор; Основна школа “Заблаће” – Заблаће; Основна школа “22. децембар” 

– Доња Трепча; Основна школа “Бранислав Петровић” – Слатина; Основна школа “Степа 

Степановић” – Горња Горевница; Основна школа “Свети ђакон Авакум” – Трнава; Основна школа 

“Татомир Анђелић” – Мрчајевци; Основна школа “Владислав Петковић Дис” – Заблаће; Основна 

школа “Ђенерал Марко Ђ. Kатанић” – Бресница. 

У привредној структури општине заступљене су све области, пре свих индустрија која има 

највеће учешће, пољопривреда са изузетним природним потенцијалима, Привредно друшзво, 

грађевинарство, туризам, угоститељство, саобраћај, као и финансијске и техничке услуге које имају 

све већи значај у привредном развоју Чачка. Општина Чачак располаже значајним и квалитетним 

развојним потенцијалима, и њиховим активирањем и ефикасним коришћењем могуће је остварити 

бржи и квалитетнији економски и социјални развој. Решавање дугорочних проблема индустрије кроз 

процес њеног реструктуирања и јачања њене тржишне конкуретности изискује нове стратегије 

развоја на одрживим и исплативим основама, засноване на повећању запослености, прогресу, расту 

извоза. Активирањем расположивих туристичких потенцијала створиће се услови за развој 

туристичке привреде планског подручја у складу са трендовима и стандардима домаће и међународне 

туристичке тражње, као и у складу са стратегијом целовитог привредног и регионалног развоја 

Пољопривреда планског подручја може да обезбеди знатно више дохотка него до сада и тако 

допринесе бржем расту укупне економије али је неопходно да се обезбеде одговарајући економски, 

просторни и други услови који би стимулативно деловали на коришћење расположивих потенцијала. 

Привреда општине Чачак је карактеристична, пре свега, по прерађивачком сектору, а затим по 

трговинским и услужним делатностима. За разлику од ситуације у већини осталих општина, највећи 

број предузећа успешно се трансформисао и привреда општине важи за једну од најздравијих у 

Републици Србији. У привреди општине, као и свуда, доминира сектор малих и средњих предузећа, 

али је учешће великих и средњих предузећа значајно веће од просека у Републици. На територији 

општине Чачак данас постоји око 6.113 активних предузетничких радњи и привредних друштава. По 

структури делатности највећи проценат је трговинских радњи, затим занатских и угоститељских, а 

само око 33% су радње производних делатности, 98,65% чине мала и микро предузећа. 

Међу најпознатијим успешним компанијама Чачка издваја се Компанија "Слобода", Предузеће 

„Мока", ЦИНИ Чачак, Компанија ,,Форвек“, OPTIMUS d.o.o., EXPORT IMPORT EUROSCHIL, FANI 

FAKS d.o.o., KOM PROM d.o.o., KOM PROM d.o.o., Алфако доо, TOP STYLE d.o.o., Стојић Електрик 

доо, UNI-SHOP d.o.o. и PRESTIGE-COMMERCE 

 

Подручје града се налази на контакту Златиборског, Шумадијског и Рашког округа и веома је 

повољан, јер се преко територије овог града одвијају веома значајне привредне, саобраћајне и 

културно-образовне везе. Повољан саобраћајни положај града чине две веома значајне 

саобраћајнице. Од Ибарског пута, који од Чачака води преко Горњег Милановца и Kраљева према 

Скопљу, одваја се код Прељине крак, који преко Чачка, Ужица и Златибора води за црногорско 

приморје. Од Прељине јужни правац води, не само Kосмету и Македонији, већ преко Kрушевца ка 

источној и југо-источној Србији. Од Kраљева преко Новог Пазара и Рибарића може се стићи у Црну 

Гору. Kроз територију града пролази и железничка пруга нормалног колосека, која долином западног 

Поморавља спаја две веома важне железничке комуникације, пругу Чачак - Бар са међународном 

пругом Чачак – Ниш - Софија. Просторним планом Републике Србије предвиђено је да чачанском 

општином пролазе веома важни путни правци. Територијом града пролазе аутопутеви Е 763 и Е 761 

који се укрштају у насељу Заблаће, као и веза аутопутева Е761 и Е75 (Kатрга-Баточина), путни правац 
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Е 763 урађен је ППППН инфраструктурног коридора Чачак Јужни Јадран деоница Чачак Пожега 

(„Сл. гласник РС“ бр. 37/2006). Просторни план града Чачка је преузео важеће смернице из наведеног 

планског документа. За саобраћајнице магистралног (М 5, М 22, М 23) и регионалног (Р-117,Р-226,Р-

276,Р-259,Р-227) нивоа предвиђено је побољшање квалитета и модернизација постојеће путне мреже, 

као и развој локалне мреже чиме се постиже повезаност са другим републичким центрима и шире. 

Енергетска инфраструктура - На територији града Чачка, која заједно са територијама 

општина Горњи Милановац, Лучани, Ивањица и Сјеница припада конзумном подручју ЕД "Чачак", 

највећа је ТС 220/110 кВ "Чачак 3" у Виљуши, која у свом кругу поседује и МТK  "Чачак". Мрежа 

ЕД "Чачак" има потреба за већом количином електричне енергије него што је капацитет ове 

трафостанице (150 МВА), тако да се остатак потреба надокнађује из ТС 220/110 кВ "Пожега". На 

овом напонском нивоу систем је стабилан. Далеководом 220 кВ у правцу Kраљево – Пожега, доводи 

се високи напон 220 кВ у конзумно подручје ЕД "Чачак" ради напајања ТС 220/110 кВ "Чачак 3", 

снаге 150 МВА, као једине постојеће тог нивоа на територији општине-града Чачак, али и ТС 220/110 

кВ "Пожега". У складу са Просторним планом Републике Србије снабдевање гасом подручја вршиће 

се са магистралног гасоводног система који је део система гасификације западног дела Србије 

притиска до 50 бара и он је формиран везом Баточина – Цветојевац – Бресница - Пожега, са одвајањем 

разводног гасовода Заблаће - Горњи Милановац. Главна мерно регулациона станица за Чачак 

смештена је на правцу магистралног гасоводног система источно од централног дела града на KО 

Балуга (Љубићка). ГМРС Чачак је капацитета 20000 м3 /х са улазним притиском 53-50 бара и 

излазним од 12 бара. 

Телекомукациони саобраћај - Град Чачак представља центар Моравичког округа у области 

телекомуникационих система. У сладу са циљевима ППРС предвиђена је модернизација и развој 

мреже у сладу са савременим тенденцијама ових услуга. Предвиђено је повећање броја централа на 

нивоу фиксне и базних станица на нивоу мобилне телефоније, као и повећање квалитета постојећих 

и увоћење нових сервиса ТВ, радио и информатичких система. 

Становништво града Чачка се великим делом снабдева пијаћом водом преко Западно моравског 

регионалног система за снабдевање водом у оквиру подсистема Рзав (акумулације Сврачково, Роге и 

Орловача). Град активно утиче при реализацији планираног система. 

 



             

  Страна 21 oд 265 

 
 

Сл.4. Шематски приказ постојеће инфраструктуре општине Чачак 

 

Град Чачак има 58 насеља. У Чачку, поред реке Западне Мораве налази се место Кеј. Кеј је 

један од највећих крајева Чачка, тј. највећи крај после Авеније. Прво мање село поред Чачка су 

Лугови, затим Гуча, Турице, Лучани, и тако даље. 

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попис у из 2011. године), а у последња 

три пописа, примећен је пораст у броју становника. Припада Моравичком округу и Општини Чачак 

и налази се између 44°01′60′′ северне географске ширине и 20°30′00′′ источне географске дужине, са 

надморском висином од 405 м (на надморској висини у распону од 330 до 500 м). 
 

 
 

Сл.5. Положај насеља Заблаће и ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  у односу на град Чачак 
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Град Чачак је по попису 1948. године имао 69 965 становника. Највећи број становника је 

забележен по основу пописа 1991. г. 119718, да би по попису 2002. г. имао 117072 становника. 

Апсолутни пораст броја становника у периоду 1948.–2002. г. је 47107 становника. 

Табеле апсолутног пораста, просечног годишњег пораста и индексом пораста становништва у 

насељима, показују да се у погледу развоја популације издвајају четири различите групе насеља: прва 

група је са дефицитним односно регресивним, друга је са стагнантним, трећа у којим се бележи 

пораст и четврта са прогредијентним повећањем, кретањем, укупног становништва. 

 

Првој групи насеља, која су захваћена депопулационим процесом припада већи број насеља. 

Овој групи припада 32 односно 38 насеља или 55,1% односно 65.5% од укупног броја насеља. По 

основу статистичке анализе, на основу добијених података овој групи припада 38 насеља, међутим 

ако се уважи чињеница да је један већи број становника насеља Атеница, Јездина, Kоњевићи, 

Kулиновци, Лозница и Љубић придодат броју становника урбаном центру, граду Чачку онда је 

депопулационом групом обухваћено 32 насеља (карта Индекса пораста насеља 2002/1948 г.) (карта 

Индекс пораста становништва 2002/1948. год.). 

 

Друга група насеља се карактерише опадањем броја становника, али та појава није интензивна 

као код предходне групе насеља. Ту су идентификована следећа насеља: Доња Горевница, Жаочани, 

Јежевица, Мојсиње, Мрчајевци и Овчар Бања. На основу упоређења пописних периода 2002/1948. 

год. (Табела Индекс пораста становништва). 

Упоређењем пописних периода 2002/1991. год. следећа насеља припадају групи насеља која 

имају опадајући тренд броја становника и то: Балуга (Љубићска), Балуга (Трнавска), Бечањ, Вапа, 

Виљуша, Доња Горевница, Доња Трепча, Жаочани, Заблаће, Јежевица, Јездина, Kатрга, Лозница, 

Мојсиње, Мрчајевци, Овчар Бања, Виљуша, Ракова, Риђаге и Слатина. 

Kарактеристика ових насеља је да се из њих исељава махом младо становништво, због тога се 

увећава број старачких домаћинстава и реално смањује репродуктиван потенцијал становништва. 

   

Трећој групи припадају насеља у којима је дошло до повећања броја становника. На основу 

упоређења пописних периода 2002/1948. год. ту припадају насеља Паковраће и Пријевор. (Kарта 

Индекса пораста становништва 2002/1948 г.) (Kарта бр. 53.; Р 1:50 000 у картографским прилозима). 

По основу анализе пописних периода 2002/1991. год. издвајају се следећа насеља која бележе индекс 

пораста броја становника: Заблаће, Вранићи, Kулиновци, Мршинци, Паковраће, Парменац, Станчићи 

и Трбушани. 

 

Четвртој групи припадају насеља у којима биолошка миграторна динамика становништва има 

највећи интензитет. Ту припадају следећа насеља: 

На основу упоређења пописних периода 2002/1948. год. Балуга (Љубићска), Балуга (Трнавска), 

Заблаће, Вапа, Заблаће, Kукићи, Заблаће, Станчићи, Трбушани, Трнава и град Чачак. 

 

На основу упоређења пописних периода 2002/1991. год. само насеље Трнава бележи раст броја 

становника са израженим интензитетом. (Kарта Индекса пораста становништва 2002/1991 г.). (Kарта 

бр. 17.; Р 1 : 50 000 у картографским прилозима). 
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             Сл.бр.6. Положај града Чачак                    Сл.бр.7. Општина Чачак на 

      на мапи округа Србије мапи општина Србије               

 

        
Сл.бр.8. Општина Чачак на мапи            Сл.бр.9. Општина Чачак на 

Моравичког округа Србије мапи округа Србије  
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            Сл.бр.10. Положај Општине Чачак   Сл.бр.11. Положај насеља у Општини Чачак 

на мапи Моравичког округа Србије   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
 

Сл.бр.12. Положај Општине Чачак у Моравичком округу и положај у односу на 
округе у западној Србији 
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Сл.бр.13. Положај насеља Заблаће    

 

 
 

Сл.бр.14. Положај града Чачак, положај ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ у односу на 
град 
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Сл.бр.15.  Положај ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  у насељу Заблаће 
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Сл.бр.16. ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

 

 
 

Сл.бр.17. Границе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  
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МИКРОЛОКАЦИЈА (МИКРОРЕОН) 

 
Седиште школеОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  лоцирано је на катастарској парцели КП 
1396 КО Чачак, ул. Заблаће бб, Чачак и издвојена јединица Виљуша. Седиште школе на локалитету 
који је урбанистичким планом предвиђен за неколицину индустријских објеката, у насељу Заблаће, 
у општини Чачак (привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се налази на 6,7 км 
од седишта града и општине Чачак). Локација школе је у централном делу насеља Заблаће, које је 
опет у непосредној близини града и општине Чачак, и инфраструктурно је решена (прилаз овим 
објектима је инфраструктурно решен на адекватан начин). Урађена је саобраћајница са неопходним 
инсталацијама за стамбене објекте (постоји колосек кроз локацију, високи напон, водовод, 
канализација, регулација атмосферских вода). 
Микролокацијски положај објеката је повољан јер се сви потребни садржаји налазе у комплексу 
школе. Такође, непосредна близина Чачка од школе и врло приступачан прилаз истом чини 
олакшавајућим. 

У насељу Заблаће постоји само пар привредних субјеката који се баве неком делатношћу, јер све 
остало представљају породичне куће са припадајућим плацевима и одређеним пољопривредним 
засадима. 

Основна делатност (шифра делатности 8520) школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  у 
Чачку је Основно образовање (Основна делатност предузећа је Основно образовање). Привредно 
друштво је у АПР дефинисано као: ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  
Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ поседује  хектара (2.480 m2) 

грађевинског земљишта у насељу Заблаће, на ком се налази комплекс са свим објектима. 
Привредно друшзво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  је основана 1805. године у Чачку. 
Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  у оквиру своје делатности реализује 

следеће активности: у школи ученицима је омогућено да поред редовне наставе реализују и 
ваннаставне активности: Проширењу културног видика ученика.; Развијање љубави према 
колективном стваралачком чину; Припремање ученика за укључивање у друштвено-културни живот 
средине, а пре свега у културно-уметнички аматеризам.; Развијање љубави према народном и 
уметничком стваралаштву народа и народности Србије; Вођења рачуна о задовољавању жеља 
чланова КУД-а..; Помагање ученицима у њиховој правилној музичко-естетској оријентацији и 
неговању укуса.; Обележаваће значајне јубилеје и државне празнике.; Развијаће смисао за музику, 
леп говор, литерарно и ликовно изражавањеи сценски израз са посебним усмеравањем на 
професионалну оријентацију (пример: спикер-водитељ); Оспособљавање ученика за писање разних 
прилогаиз живота и рада школе за дечје новине. 

 

Ваннаставне активности обухватају обавезне активности тј. час одељенског старешине и 

слободне активности тј. разноврсне друштвене, хуманитарне, спортске и културне активности, као и 

екскурзије. Исто као и претходно описани, овај облик рада се планира школским документима. 

  

Час одељенског старешине је обавезна активност која се реализује током целе школске године 

и која има за циљ да допринесе развоју одговорних личности, спремних да преузимају одговорност 

и да се одговорно понашају у заједници, поштујући и уважавајући правила заједнице и различитости 

у њој. 

Слободне активности се организују на нивоу целе школе, разреда и одељења. Могу да се 

остварују у школи и изван школе, у неком другом јавном простору. Због тога је за школу важно да 

се повеже са институцијама и установама у локалној и широј средини и успостави сарадњу са њима. 

Међу слободним активностима најчешће се практикују оне које су по карактеру спортске, 
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хуманитарне, еколошке, културне, као и школске екскурзије, које могу да обухвате и неколико ових 

домена. 

  

Организовањем слободних активности у домену спорта школа омогућава ученицима да у 

различитим врстама спортова и спортских такмичења учествују као такмичари и посматрачи и да се 

укључују и у разноврсне рекреативне активности које се нуде у локалној заједници или могу да се 

осмисле у сарадњи са њом. Ове активности пружају прилику такмичарски настројеним ученицима 

да испробају или покажу 

своја атлетска умења и да их усавршавају у сарадњи са локалним спортским друштвима и тимовима. 

Спортске активности су, такође, веома повољан амбијент за узајамно упознавање и повезивање 

ученика, што доприноси развоју здравог такмичарског духа и контроли или уклањању ривласких 

напетости. 

  

Укључивањем у хуманитарне акције пружања помоћи и изражавања солидарности са онима 

који су из различитих разлога угрожени или иницирањем таквих акција, код ученика се утемељују 

основне друштвене вредности и развијају компетенције неопходне за одговоран и конструктиван 

живот у друштву. 

  

Кроз еколошке активности ученик се укључује у шире друштвене напоре усмерене на о 

очување природне и животне средине, али може да учествује и у иницијативама за започињање 

таквих активности и у школи и у локалној и широј средини. Ове активности су корисне саме по себи, 

али је још боље ако се надовезују на редовне школске и наставне активности у којима се подстиче не 

само развој еколошке, као једне од општих међупредметних компетенција, већ и друштвено 

одговорно понашање уопште. 

  

Начини организовања и извођења културних активности су бројни и разноврсни и 

традиционално везани за образовно-васпитни рад у школама. Културне активности обухватају 

посету културној институцији или гостовање те институције у школи, уметничку продукцију самих 

ученика и школе и активности усмерене на очување културне баштине. Ове активности такође имају 

велики потенцијал у утемељивању и обликовању естетске компетенција и просвећивању заснованом 

на хуманистичким вредностима. 

Међу слободним активностима су и екскурзије, које се најчешће организују на нивоу разреда, 

а са циљем пружања додатне подршке достизању очекиваних резултата учења и наставе. Основа за 

планирање екскурзије налази се у школском програму. Понашање ученика на екскурзији представља 

поуздан показатељ како их је школа припремила за живот у свету у коме ће се наћи кад је заврше. 

Стога је озбиљна анализа тока и резултата екскурзије основа на којој школа може и треба да планира 

кораке којима ће унапредити и образовно-васпитни рад и културу учења у школи и школску културу 

у целини. 

Све врсте слободних активности имају посебан значај за ученике који потичу из 

запостављених и угрожених друштвених група, јер им отварају могућности за учествовање у 

активностима за које у својој заједници немају потребне услове. 

  

Ваннаставне активности пружају могућност да се, другачије него у редовним наставним 

активностима, подржи и оснажи развој ученика у зреле, друштвено активне и одговорне особе. 

Идеално је да се ваннаставне активности планирају тако да се надовезују на наставне активности и 

допуњавају их. Тада се, у начелу, може очекивати и да дају највише позитивних и пожељних ефеката. 

Није, међутим, занемарљив потенцијал ваннаставних активности да, у извесној мери бар, надокнаде 
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недостатке, пропусте или ограничења редовне наставе. Као што је већ речено, искуства у реализацији 

ових активности могу веома корисно да се употребе за планирање потребних промена и побољшања 

у редовној настави. 

  

Ваннаставне активности су мост између школске и ваншколске средине, и то у њеним 

најбољим и највреднијим аспектима. На нивоу појединачних ученика се добит од ових активности 

бележи у многим важним доменима личног и образовног развоја и напредовања, а посебно у јачању 

самопоуздања, иницијативности и лидерских вештина. 

  

Истраживања показују да ученици који учествују у овим активностима временом поправљају 

и свој школски успех. То није ни мало изненађујуће, јер повезаност коју кроз ове активности 

успоставља са својом школом, код ученика ствара осећање да су препознати и прихваћени, те школу 

доживљавају као место где истински припадају. 

  

Ваннаставне активности толико мотивишу ученике да су често разлог да редовно похађају 

школу. Зато је важно да сваки ученик има прилику и могућност да се укључи у ове активности, те је 

обавеза школе да то омогући. 
 

Укупан капацитет Основна школа „Заблаће“ је 57 запослен ( 42 жене и 15 мушкараца ) 

  Наставна средства:  

Подела према начину употребе 

• Наставно - радна средства (уџбеници, приручници, радне свеске итд.) 

• Демонстрациона средства (слике, модели, филмови, колекције) 

• Лабораторијска - експериментална средства (апарати, уређаји,инструменти итд.). 

Подела према начину израде 

• Текстуална (уџбеници, приручници, тестови ); 

• Графичка (слике, дијаграми, графикони); 

• Конструктивна ( учила, модели, иструменти, апарати ). 

Подела према начину перципирања 

• Визуелна ( уџбеник, објекти из природе, колекције, модели, слике , цртежи, 

дијапозитиви, неми филмови ); 

• Аудитивна ( говор наставника, грамофонска плоча, магнетофонска трака, радио 

емисија); 

• Аудиовизуелна (тонски наставни филм, телевизијска емисија). 

Подела према функцији 

• Основна ( уџбеник, наставни филм); 

• Општа ( извори струје, пројекциони уређаји, вакум пумпе); 

• Очигледна ( цртежи, модели, колекције ); 

• Помоћна ( стативи, чаше, разводне кутије, везе, хемикалије). 

 

Са константним праћењем, надзором и одговором на захтеве запослених и ученика, уз 

прихватање коментара и сугестија, привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  
долази до решења која су добра за своје пословање и својих клијената. 
 

Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ поседује стручњаке који 

поседују искуство и релативно висок степен експертизе у својим областима. 
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Поједини објекти на плацу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ испуњавају и обезбеђују 

следеће заштите, односно у појединим случајевима омогућује се уз средства личне и колективне 

заштите: 

 
 

- Заштиту од атмосферских утицаја; 

- Загревање и проветравање простора; 

- Осветљеност просторија и места рада; 

- Заштиту од буке и вибрација; 

- Заштиту од хемијских и физичких штетности насталих у процесу рада; 

- Безбедност и кретање радника; 

- Заштиту од влаге; 

- Топлотну изолацију. 
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Сл.бр.18. КП 1396 КОK.O Заблаће и границе школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  
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Сл.бр.19. План евакуације ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  
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На плацу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  матична школа постоје следећи обекти: 
 

Матична школа ,,Заблаће,, користи зграде и то 

 

Матична школа у Заблаћу 1396 КО Заблаће 

 

Објекти Структура објеката 

Корисне 

површине 

објеката 

Нова зграда школе Приземље + један 

спрат 

          952 m2 

Стара зграда школе Приземни објекат           364 m2 

Котларница Приземни објекат           180 m2 

Кухиња  са трпезаријом Приземни објекат           198 m2 

Тоалет Приземни објекат           24  m2 

Фискултурна сала Приземни објекат           762 m2 

 

 

У својим просторијама, привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  поседују 

и: 
 

- Инсталацију водовода и канализације; 

- Инсталацију електроразвода; 

- Инсталацију телекомуникација; 

- Инсталацију техничке воде (хидрантска мрежа); 

- Громобранску инсталацију; 

- Инсталацију централног грејања; 

- Систем вентилације (клима уређаји). 
 

У појединим објектима школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  инсталиран је систем 
принудне вентилације са клима уређајима. Такође, када је систем осветљења у питању, постављени 

рефлектори (и у унутар објеката, као и на отвореном делу плаца) задовољавају законске захтеве на 
свим површинама друштва. 
 

Укупан број запослених лица у привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“  је 52.  
 
У пословању и организацији школеОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ запослен је подједнако 
кадар са средњим образовањем, 4,16 процената (8 запослених) од укупно запослених припада вишем 
и високообразовном стручном кадру. 
 

Прилаз комплексу школеОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ је омогућен са магистралног 
пута Е761. 
Улазак у пословни простор објекта ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  је обезбеђен и омогућен 
покретном капијом. 
За сада није ангажована служба физичко-техничког обезбеђења нити се у објекат улази коришћењем  

На комплексу постоји главна двосмерна деоница ширине довољне за мимоилажење два возила на 

коју се наступа са главног улаза. Не постоје кружни токови. Камиони за превоз робе окрећу се на 

проширеном делу поплочане бетонске стазе код хале школе. Остали путеви су сервисни са посебним 
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уређењем саобраћаја на њима. Обележене су линије кретања за возила и пешаке, јер је саобраћај 

средставима интегралног транспорта релативно стално присутан (а осталим возилима минимизиран). 

Коловозни део представљају стазе под нагибом и не постоји могућност задржавања течности и 

амбијенталних вода на истом као и залеђивање. Једином саобраћајницом у комплексу се возила крећу 

и преко покретне металне решеткасте капије излази на мали површински део испред комплекса и 

одмах укључује на улицу која води до школе, којим се запослени из школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ и становници из насеља Заблаће крећу до Чачка. Кроз овај улаз улазе и запослени 

радници и трећа лица, а улази се и моторним возилима, приватним (од Руководиоца и службеним 

возилима) и доставним (достављачима). Спољни прстен обезбеђења ограђен, ограда комбинована: 

метална-шипке, жичана и жичана на бетонској основи, висине 2м. 

Северна страна објекта је обезбеђена оградом висине 2м. Не постоји посебно привредно друштво, 

односно специјализована агенција за ФТО у комплексу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“, већ ФТО обавља само привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

Унутрашња саобраћајница у дворишту (приступни пут до самих објеката) задовољава одредбе 

Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од избијања пожара (сл. Лист СФРЈ 8/95). 

Прилаз ватрогасним возилима је могућ само из једног смера, односно са улазне покретне капије са 

Ибарске магистрале. Из школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се директно излази на 

магистрални пут Е761. На тај начин је омогућено спашавање као и гашење пожара са три стране 

сваког дела наведених објеката комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

(ватрогасцима је могућ пешалку прилаз са свих страна). Удаљеност од најближе ватрогасне јединице 

у Чачку, на растојању је од 12 км. 

Рад запослених у објекту се одвија у две смене: у времену од од 07.00 до 19.00 часова.  

У смени нема запослених у служби ФТО. 
 

Опис конструкције и грађевинских материјала појединих објеката на локацији привредно 
друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“: 
 

Предметни објекти се налазе у кругу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ у Чачку 

на КП бр. 1396 КОK.O. Чачак, на удаљености од око 12 км од Ватрогасно-спасилачке јединице у 

Чачку. Сва коловозна конструкција противпожарног пута је пројектована за тежак саобраћај тако 

да може да прими оптерећење од 10т на 1м2. Парцели може да се приступа, са локалног, пута 

ширине око 4.5 м. Парцела је неправилног облика и унутарње је обезбеђено паркирање. 

Пословни простор површине, П+1 спадају у објекте за смештај људства и МС потребних за 

вођење пословања и надгледање процеса, односно за снабдевање свих објеката у власништву друштва 

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  То су такође слободностојећи објекти. Пословни простор је 

смештен – позициониран на средишту парцеле. Трафостаница за снадбевање електрицном енергијом 

се граничи са провредним друштвом и јачине је 600 КW. Постоји УПС уређај за простоије у којима 

се налазе ИТ јединице. 
 

У непосредној близини не постоје други објекти у којима се користе, производе или 
складиште експлозивни материјали, запаљиве течности, гасови и друге опасне материје. 

 

Највише температуре у летњем периоду крећу се између 30 - 40
0 

Ц док у зимском период 

температуре може достићи до (- 25
0 

Ц). Најизраженији ветрови су североистоцни и југозападни. 
Подручје на коме је лоцирано привредно друштво и град припадају зони сеизмицког интензитета 
од 9 степени МКС. 

 
Громобранска инсталација испитана и постоји писани извештај, радио ИРЦ Спектар, Чачак. 
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У складу са чланом бр.1 Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката 

од пожара (Службени лист СФРЈ, број. 7/84), предметни објекти спадају у ниске објекте јер се под 
просторија за боравак људи на највишој етажи у односу на најнижу коту терена на којој је могућ 

приступ налази на висини нижој од 22 метра. 
 

Објекти комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се напајају електричном 

енергијом преко електроенергетске мреже, подземним каблом за напајање ПП 00. 
 

Објекти комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ у којима обитавају 

запослени и изводе пословне и радне активности се напајају топлотном енергијом на више начина. 

Унутар школепостоји простор који врши функцију котрларнице, у коју је смештен котао на дрва и 

угаљ. Поред овог котла за грејање се користе и котао на струју 18кW. 
 

Објекат је прикључен на телекомуникациону везу према условима добијеним од оператера. 

Све канцеларије административног дела имају телефоне који добијају везу преко телефонске 

централе. Телефонска централа за цео комплекс се налази у канцеларији финансиста на првом 
спрату, у пословном простору. Мобилне телефоне користе сви запослени. 

Конструкције, пролази и прилази, као и положај излаза, решени су на начин којим је обезбеђен 
сигуран приступ предметним објектима и евакуација у случају евентуалне потребе. 

 

Саобраћајно-технолошка инфраструктура 
 

Друмски саобраћај 
 

Једином саобраћајницом у комплексу се возила крећу и преко покретне металне решеткасте 

капије излази на мали површински део испред комплекса и одмах укључује сна магистрални пут Е761 

која води до Чачка, којим се запослени из школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ и 

становници из насеља Заблаће крећу до Чачка. Сав друмски саобраћај на територији града Чачка се 

одвија несметано. То су све локалне саобраћајнице, односно магистрални путеви задовољавајућег 

квалитета. Најважнија саобраћајница која пролази кроз територију општине Чачак је ауто-пут А2, 

тзв. коридор XI, (део европског пута Е763). Деоница ауто-пута Љиг-Заблаће, укупне дужине 40,3 km, 

отворена је 2053 а цела дужина од Обреновца до Прељине 2019.године. Чачак је повезан са ауто-

путем преко петље у Прељини, која се налази на око 9 km од града. За саобраћај општине посебан 

значај има и Улицу која води до школе која преко територије Чачка пролази у дужини од 38 км. На 

територију општине долази из правца северозапада, прелази преко Рудника и даље на југ до Чачка, 

даље пролази кроз Брђанску клисуру. Магистрала има велики значај за Чачак због веза са Чачаком, 

ауто-путом на западу и са југом земље. Веома је значајан и регионални пут који повезује Чачак са 

Рудником и даље, преко Тополе, са Чачаком. Сва насељена места општине повезана су локалним 

асфалтним путевима за регионалне путеве и Магистрални пут Е761. 

 

Пешачки саобраћај 

 

У зони комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ пешачке стазе нису 
лоциране у регулационим профилима градских саобраћајница (примарних и секундарних). 

Диспозиција пешачких прелаза у Заблаћема није добро конципирана у уличној мрежи насеља, тако 
да је честа појава неконтролисаног преласка пешака преко сужених насељских коловоза, што је 

могућ узрок већег броја саобраћајних незгода. 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/Evropska_mre%C5%BEa_me%C4%91unarodnih_puteva
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%95763&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82_I%D0%91_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_22
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)
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Стационарни саобраћај 
 

Стационарни саобраћај за путничке аутомобиле запослених у привредном друштву ОШ 
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ организован је у склопу површина паркиралишта испред плаца 

комплекса, поред металне покретне решеткасте капије. На површини тог предвиђеног паркинга, 
паркинг места су уредно и видно означена (фарбом), на постављеним плочама на паркинг простору. 
 

Код паркинга у унутрашњости комплекса су уредно означене линије кретања возила и пешака 

(бојом). На паркингу у унутрашњости постоје уредно означена паркинг места, и то, на уласку у плац 

са десне стране објекта оставе (паркинг места за клијенте), као и испред школске зграде (са једне и  

са друге стране) за службене аутомобиле овог наведеног школе. 
 

Железнички саобраћај 
 

Просторним планом Републике Србије планирана је изградња регионалне једноколосечне 

железничке пруге нормалног колосека Чачак - Горњи Милановац - Топола - Аранђеловац - 

Младеновац за обављање путничког и теретног саобраћаја. На подручју Плана генералне регулације 

налази се траса раније коришћене железничке пруге уског колосека, чија траса не испуњава услове 

за развој савременог железничког саобраћаја. Нова траса планиране регионалне једноколосечне 

железничке пруге нормалног колосека Чачак-Горњи Милановац-Топола-Аранђеловац-Младеновац 

биће дефинисана тек по изради Генералног пројекта и Просторног плана подручја посебне намене 

предметне железничке пруге. 
 

Ваздушни саобраћај 
 

Подручје Чачка према мрежи мањих и средњих аеродрома предвиђених Просторним планом 
Републике Србије, оријентисано је на аеродроме у Лађевцима и Прељини. Међутим, у погледу 

праваца ваздушног саобраћаја ван земље, аеродром “Никола Тесла“ у непосредној близини града 

Чачака и аеродром у Лађевцима су главни саобраћајни центри. То и није ништа изненађујуће, 
обзиром на то што погодује њиховом коришћењу у оперативне сврхе, посебно ако се има у виду 

повезаност добром друмском саобраћајном инфраструктуром (из унутрашњости). Аеродром 
“Морава“ у Лађевцима се налази на 45 км од Чачка а аеродром “Никола Тесла“ у Чачаку на 130 км. 
 

Канализација и систем за пречишћавање отпадних вода 
 

Свим просторијама школе обезбеђен је директан одвод у канализацију отпадних вода, тако да 

се отпадне воде не разливају по подној површини.  

Фекална канализација је директно везана за градску канализацију. Атмосферске површинске 
воде са платоа и манипулативних површина, након преласка кроз сепаратор - таложник за одвајање 

грубих механичких нечистоћа, евакуишу се у мрежу атмосферске кишне канализације. 
 

Комплекс школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ користи градску канализациону 
мрежу. 
 

Прилаз објекту 
 

Прилаз комплексу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ је омогућен са магистралног 

пута Е761 Чачак.  
 

Тај улаз представља једини функционални прилаз објекту (други улаз/излаз се користи 

искључиво по потреби), односно кроз овај улаз одвија се флуктуација лица и робе. Фреквенција 
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саобраћаја испред наведеног улаза је релативно умањена. Такође, гравитација локалног 

становништва из насеља Заблаће према Чачку јесте стално присутна. Свакако није потребна никаква 

промена режима саобраћаја, односно одвајање теретног од путничког и пешачког саобраћаја, јер је 

проходност државног пута стално присутна (изузев у отежаним метео условима као и на осталим 

местима).  

 

 
 

Сл.бр.20. Улазна покретна капија школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  
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Сл.бр.21., 22., 23., 24., 25.,  и 26., Пословни простор ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

 

Матична школа ,,Заблаће,, користи три зграде и то 

1. Нова зграда школе 

2. Стара зграда школе 

3. Котларница 

4. Кухиња  са трпезаријом 

5. Тоалет 

6. Фискултурна сала 

 

КОНКУРЕНЦИЈА 
 

У самом граду Чачку као и ближој околини тј округу, постоји неколико привредних друштава која 

се бавеу истом делатношћу (Основне школе града Чачка). Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ се до сада успешно носила са конкуренцијом и сваке године је повећавало број 

ученика, број нових ђака, а број запослених у последње 3-4 године повећан. 
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У ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  нема предвиђено радно место за запосленог који би се 

бавио маркетингом, већ школа ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ за маркетиншке услуге 

ангажује специјализоване школе преко којих се оглашава, врши израду флајера, одржава званични 

сајт школе. 
 

ИСТОРИЈА ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА 

 

Општина Чачак (а коме припада насеље Заблаће) у Моравичком округу представља необичан 

спој урбаног дела, смештеног у самом центру насеља и приградских и сеоских целина, што јој даје 

посебан шарм. Ако се томе додају и дух и историја везани за овај део насеља, није необично да се 

велики број околних становника (и из других региона) одлучио да живи баш у Чачку и оближњим 

околним насељима, па тако и у насељу Заблаће. Општина располаже великим потенцијалима у 

разним привредним областима, од пољопривреде и прехрамбене индустрије, до туризма. 
 

Прилив новца, релативна близина великих градских пословних центара и честе миграције 

носе са собом и одређене безбедносне проблеме чија контрола је прави изазов за надлежене 

безбедносне службе. Пресецање блиских наведених подручја важним европским саобраћајницама 

које повезују Западну са Југоисточном Европом, које се поклапају са традиционалним рутама 

кријумчарења наркотика, миграната и различитих врста недозвољене робе, додатно усложњава 

ситуацију када је безбедност у питању. Са друге стране, погодује близина кључних елемената ситема 

безбедности који су, и те како, препознали значај већих инфраструктурних објеката и индустријских 

зона и идентификовали ризике који су за исте карактеристични. Поред тзв. државног нивоа заштите 

на ширем подручју су присутни значајни капацитети различитих агенција које се баве пословима 

ФТО имовине у приватном власништву, што у све већој мери доприноси повећању укупног нивоа 

безбедности. Из средстава јавног информисања познати су прилично чести случајеви покушаја 

кријумчарења различитих врста недозвољених роба на граничим прелазима према ЕУ, а који 

обавезно иду преко главних праваца према суседним државама (па тако и близина насеља Горњи 

Милановац, Крагујевац и Чачак), као и случајеви извршења других кривичних дела на ширем 

подручју Моравичког округа. Карактеристична су била дешавања крајем 20. века (ратови на простору 

бивше СФРЈ) која су ово подручје и те како уздрмала политичким, економским и свим другим 

аспектима у животу становника овог поднебља. Опредељеност државе у достизању европских 

стандарда у свим сферама, па самим тим и на пољу безбедности, повољно утиче на побољшање 

свеукупног стања. 
 

Са друге стране, на истом подручју нису регистровани значајнији штетни догађаји проузроковани 
утицајима више силе (екстремна хладноћа, земљотреси, пожари, епидемије и томе слично) који би 
се негативно одразили на функционисање привредних ресурса, изузев у зимским периодима услед 
екстремних хладних таласа, када је угрожавање појединих локација општине Чачак (и насеља 
Заблаће) у појединим деловима због велике количине снега, мраза и навејавања снежних падавина и 
те како видно, али у суштини се све на том нивоу и завршило, то јест, није било великих материјалних 
штета и није било великих угрожавања на функционисање локалног становништва. Тада није било 
угрожено становништво, али су начињене штете појединим локацијским рубним деловима, где су 
били угрожени поједини објекти старије градње, пољопривредно земљиште и усеви. 
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2) ИНТЕРНИ КОНТЕКСТ (историја штетних догађаја, величина 

организације, начин организовања, начин и степен заштите, 

деловање запослених и деловање заинтересованихстрана) 
 
 

ИСТОРИЈА ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА 

 

Управљачка структурa и седиште школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ су 

стационирани на адреси ул. Заблаће бб, Чачак, насеље Заблаће, 32 000 Чачак, где се налази управни 

менаџмент и где се доносе све стратешке пословне одлуке које се касније операционализују на нижим 

нивоима. Самим тим, процена ризика наведене локације у добром делу представља и процену ризика 

комплекса целог школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“. Са друге стране, безбедносни 

инциденти који се односе на саму локацију евидентирају се, прате и анализирају на основу чега би 

се предузимале превентивне и корективне мере. 
 

У евиденцијама безбедносних догађаја, није било регистрованих проблема везано за 

дисциплинске грешке у погледу општег реда и дисциплине унутар комплекса школе ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“. То су инциденти који су најчешће изазвани непажњом клијената 

и сарадника. Кршење појединих правила понашања унутар круга и објеката од стране придошлих 

лица, или евентуално запослених лица, као и на неисправности појединих система техничке заштите 

на објектима нису симптоматични догађаји а на основу кога би се извлачиле посебне превентивне 

мере и спровођење појединих изнуђених решења. Што се тиче запослених унутар комплекса школе 

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ на интерном плану није било никаквих безбедносних 

инцидената, као ни било каквих штетних догађаја нанетих МС, имовини или запосленим у 

привредном друштву. Уколико има регистрованих штетних догађаја од стране запослених из 

контролне собе (праћење видео надзора), онда су то могли бити једино инциденти везани за непажњу 

придошлих лица који управљају теретним возилима и могућих оштећења МС или инфраструктуре 

на отвореном. И то су свакако ретки догађаји јер се у комплексу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ спроводи политика изузетности, односно основна поставка је да се улазак 

теретних возилапрати од стране запосленог од улаза до излаза са плаца школе(у трајању од 24 часа, 

из електрокомандне собе, то јест из собе у којој се врши контрола видео надзора и непосредном 

физичком контролом круга плаца школе). У том погледу су инциденти врло ретки а и када се тако 

нешто и деси, онда последице таквих догађаја су такве да нема „ланчане реакције“ и нису догађаји 

који иницирају наставак таквих сродних дешавања. 
 

Захваљујући сталном улагању, праћењу савремених безбедносних трендова у области 

информацине безбедности у целом привредном друштву, па самим тим и у седишту истог, нису 

регистровани безбедносни догађаји који би се негативно одразили на несметано функционисање 

информационих система. Обзиром да је сервер на коме су смештене базе података школе ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  једино место на коме су смештени подаци, то представља велики 

ризик за угрожавање сигурности истих. Управни менаџмент школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“  ће у након установљавања овакве врсте ризика у најскорије време обезбедити резервно место 

за чување података и ’’disaster recovery’’. 
 

Без обзира на стално преиспитивање постојећих процедура и примену додатних мера, када је 

у питању процена ризика пословног партнерства (по било ком основу), још увек су присутни 
проблеми наплате реализованих услуга или динамике наплате истих. За наведене проблеме се може 
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рећи да су у границама очекиваних имајући у виду пословно окружење и свеукупну економску 
ситуацију у земљи и окружењу. 

 

ВЕЛИЧИНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

Имајући у виду делатност школе, на локацији у насељу Заблаће, на адреси Заблаће бб, Чачак, 

32 000 капацитета и броја запослених нема изгледа за неко осетно повећање у било ком од ових 

елемената. Ограничавајући раст школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ из Чачка, како у 

смислу повећања броја запослених, тако и у погледу повећања обима пословања и ширења лепезе 

давања услуга, организацијска структура се сигурно осетно неће мењати у скорије време и да се 

прилагођава неким новонасталим пословним околностима јер таквих неће бити у скорије време. 

Поред јединих већих могућих промена у привредном друштву (у погледу капацитета) заокружен 

пословни циклус не потражује велике промене у погледу запослених. Пословање запослених у 

организацијској структури захтева ефикасну и еластичну организацију која је способна да се 

прилагоди потребама уз поштовање приципа рационалности и ефикасности. 
 

Структура запослених: 
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ПОДАЦИПОТРЕБНИ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ЗАШТИТИ 

ПОСЛОВАЊА, ИМОВИНЕ И ЛИЦА ПО СТАНДАРДУ SRPS_A.L2.003:2017 ЗА 

НЕКО ПРИВРЕДНО ДРРУШТВО 
 

Основна школа „Владислав 

Петковић Дис“    

Запослени према полу 
Укупно 

жене мушкарци 

41 11 52 

          Taбела бр.1.  Структура запослених према полу у Основној школи „Владислав Петковић 

Дис“    

Основна школа 

„Владислав 

Петковић Дис“ 

Старосна структура запослених у фирми 

Укупно 
20-30 31-40 41-50 51-60 

Преко 60 

жене 0 6 16 16 2 40 

мушкарци 2 4 4 0 2 12 

Укупно 2 10 20 16 4 52 

          Taбела бр.2.  Структура запослених према старости у Основној школи „Владислав 

Петковић Дис“ 

Основна 

школа 

„Владислав 

Петковић 

Дис“ 

Без 

школск

е 

спреме 

Завршена 

ОШ 

Средње 

образовање

  

Више 

образовањ

е 

Високо 

образовање 
Укупно 

Жене 0 2 6 0 32 40 

мушкарци 0 0 2 1 9 12 

Укупно 0 2 8 1 41 52 

          Taбела бр.3.  Структура запослених према образовању у Основној школи „Владислав 

Петковић Дис“ 

Основна 

школа 

„Владислав 

Петковић 

Дис“ 

До 5 

год. 
5 до 10 

10 до 

15 

15 до 

20 

20 до 

25 

 

25 до 

30 

 

30 до 

35 

 

Преко 

35 

Жене 4 5 9 7 4 3 6 1 

мушкарци 3 2 3 3 0 1 1 0 

Укупно 7 7 12 10 4 4 7 1 

          Taбела бр.4.  Структура запослених према радном стажу у Основној школи „Владислав 

Петковић Дис“  
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Сл.бр.27. Организацијска структура ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

  Страна 45 oд 265 

НАЧИН И СТЕПЕН ЗАШТИТЕ 
 
 

 

Грађевински објекти са радним просторијама који се користе за складиштење и обављање 
административне делатности, обезбеђују: 
 

- Заштиту од атмосферских утицаја; 

- Загревање и проветравање простора; 

- Осветљеност просторија и места рада; 

- Заштиту од буке и вибрација; 

- Заштиту од хемијских и физичких штетности насталих у прцесу рада; 

- Безбедност и кретање радника; 

- Заштиту од влаге; 

- Топлотну изолацију. 
 

У објекту су следеће инсталације у радним и помоћним просторијама: 
 

- Електроинсталација 

- ПТТ 

- Водовод 

- Канализација 

- Инсталација грејања и вентилације 

- Противпожарни системи 

- Громобранска инсталација; 
 

Вентилација је природна и принудна, отварањем прозора, врата и вентилаторима и локална 
вентилација са појединих клима уређаја. Осветлење је дневно-природно и путем електро расвете 
(неонско, односно флуо светиљке). 
 

За загревање унутар школепостоји простор који врши функцију котрларнице, у коју је 
смештен котао на дрва и угаљ. 
 
 

У оквиру комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  постоји: 
 

За непосредно гашење почетних пожара предвиђена је мобилна противпожарна опрема чија 
је количина и врста средстава за гашење усклађена са врстом пожара према JUS-у Z.C2.020 и 
величини простора и пожарног оптерећења. 
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Табела.бр.5. Присутан број јединичних ПП апарата у објекту 
 

Према чл. 32 Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара, за електроенергетска постројења називне снаге до 5300 кВА без 
особља, постављање мобилних апарата за гашење пожара у постројење није обавезно. 
 

Према SRPS U.J. 1.030, за Објекат , површине до  2824 м2 и средње пожарно оптерећење се 
препоручује 22 апарата. 
 

Када су у питању ПП апарати, у оквиру комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“ од ручних варогасних апарата у објекту постоји тачан распоред и број ПП апарата по 
појединим објектима и појединим платформама (спратовима) а који је дат у горњој Табели бр.1. 
 

Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ спроводи све потребне мере да 

се ризик од настанка повреда на раду или оштећења здравља и смештајних лица и запослених на 
радном месту спречи, отклони или смањи на најмању могућу меру. У складу са наведеним мерама и 

захтевом да се оспособљеност запосленог кадра са аспекта заштите и спасавања подигне на виши 
ниво, предузет је низ следећих свеобухватних мера и то: 
 

1) пројектовање одговарајућих процеса рада и контроле техничких система заштите, као  
и употреба одговарајуће опреме и материјала, како би се избегло или у највећој могућој мери 

смањило ослобађање опасних хемијских материја које могу представљати ризик од повреда на раду 

или оштећења здравља и смештајних лица и запослених на радном месту (у објекту је повремено 

складиштена одређена количина готових производа, осим прехрамбених артикала који запослени 

доносе и користе у чајној кухињи зграде школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“; 
 

2) примену колективних мера безбедности и здравља на раду на извору ризика, као што су 
одговарајућа вентилација и одговарајуће организационе мере; 
 

  Број и врста  

 
Површина 

(нето) 
апара
та  

Унутраш
њи 

 

m2 

  

хидранти  

    CO2 

S-2A,S-

6, S-6A 

S-9 S-9A 

    

     

 Матична школа 
2 18 8  

2.480 m2     

Објекат 1 

Издвојена 
јединица 

1 1 2 

344 m2     

 Укупно 
3 19 10  

2824 m2 
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3) тамо где изложеност не може бити спречена другим средствима, примењују се појединачне 
мере за безбедност и здравље на раду, укључујући и средства и опрему за личну заштиту на раду. 
 

На основу процене ризика привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  
предузима све техничке и организационе мере које одговарају врсти активности, укључујући 

запосленима заштиту од опасности које настају услед природних или физичко-хемијских својстава 
догађаја у непосредном окружењу (првенствено у оквиру технолошког поступка производње, као и 

опасности које настају услед близине Ибарске магистрале и околног насеља). 
 

Наведене мере привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  предузима према 
приоритету тако да: 
 

1) спречи присуство опасних концентрација запаљивих супстанци или опасних количина 
нестабилних супстанци на радном месту, или где природа посла то не дозвољава; 
 

2) избегава присуство извора паљења који могу да изазову пожар и експлозију, или 
неповољне услове који могу да доведу до штетних физичких ефеката хемијски нестабилних 
супстанци или смеша супстанци; 
 

3) ублажи штетне утицаје по здравље и безбедност запослених у случају пожара или 

експлозије узрокованих паљењем запаљивих супстанци, или штетних физичких утицаја хемијски 
нестабилних супстанци или смеша супстанци. 
 

Опрема за рад и системи за безбедност које привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ 
ПЕТКОВИЋ ДИС“  обезбеђује за заштиту запослених у складу је са прописима о безбедности 
производа, и иста обезбеђује потпуну безбедност и здравље запослених. 
 

Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се не обезбеђује средствима 
физичке и техничке заштите, планира организацију по принципу организације обезбеђења у оквиру 
својих ресурса (запослених лица), у складу са Законом о приватном обезбеђењу. 
 

Пријем запослених у привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

условљен је, између осталог, и лекарским уверењем о психофизичкој и здравственој подобности 

запослених за живот и рад у колективу. С обзиром на окружење у погледу популације и непосредно 

окружење, запослени се на послу и у својим породичним домовима не крећу у кругу великог броја 

локалног становништва и других лица, те не постоји стална могућност преношења инфективних 

болести. То су разлози за редовну али не и појачану бригу о здравственом стању сваког запосленика 

у области опште и личне хигијене, бригу о здравој исхрани и изграђивању одговорног односа 

запослених према сопственом здрављу. 
 

Превентивни рад у области здравствене заштите уско је повезан са васпитним радом.  
У оквиру превентивне заштите планира се стално усмеравање запослених у правилном развоју 
хигијенских навика, као и навика правилне исхране (од стране малобројних Руководилаца). 
 

 

ДЕЛОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЛОВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 

СТРАНА 
 
Унутрашња организација живота и рада у привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ прилагођена је потребама свих њених запослених и корисника и у складу је са 
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перманентним настојањем да се обезбеди такав пословни амбијент где ће се интереси свих 
запослених и корисника непрекидно и узајамно преплитати и употпуњавати. 
 

Поред основне делатности школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ подразумева се и 
организовање инфраструктуре, исхрана запослених (у чајној кухињи), стручни тематски рад, 
хигијенски, здравствени, безбедносни, као и радни и технички услове. 
 

У функцији обављања основне делатности су сви објекти смештени на укупној површини 

2480 м2 квадратних метара комплекса. Објекти изграђени на комплексу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ намењени су заокруживању целокупног радног амбијента који не треба да 
додатно отежава радне услове, већ напротив, да омогући олакшан рад у од 8 часова. 

 

Овој професији најтананија је нит између онога што запослени јесте као личност и онога што јесте 
као професионалац. Зато је та професија на неки начин узвишена и обавезује запосленог да стално 

ради на себи и сопственом стручном оспособљавању, да преиспитује свој систем вредности и 
одговорности, као и начин понашања. Одговорност је велика и у складу са тиме се запослени морају 

и понашати. 
 

Пословни успех, односно стабилност и раст привредно друштва ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ у досадашњем периоду указује да је препозната важност запослених и да је 

схваћено да само задовољан, стручан и растерећен радник може постићи врхунске резултате. Добром 

селекцијом кадрова, правилним вођењем у каријери, сталним усавршавањем и едукацијом стиче се 

препознатљив профил запосленог који има поверење у управни менаџмент и поседује развијен осећај 

припадности истом привредном субјекту. Такви односи на релацији запослени-послодавац погодују 

одржавању континуитета пословања и пружају предност у односу на конкуренцију, без обзира на 

константан дефицит поједине категорије радника на тржишту рада (инжењери различитог профила, 

али првенствено електроинжењери, итд.). Такав профил запосленог се наметнуо као образац којем се 

тежи кроз све фазе управљања кадровима и на свим нивоима, на чему се посебно инсистира. 
 

Промена свести и одвикавање од понашања које није у складу са интересима овог привредног 

субјекта представља прави изазов, посебно ако се има у виду да радни процеси морају 
функционисати са одличним резултатима (перформансама). Као мера за умањење наведених ризика 

је било ангажовање најстручнијих кадрова који су подигли радне процесе надзора над постројењима 
и применом различитих мера створили повољну радну атмосферу. 
 

Поред тога, присутни су били и ризици током ангажовања радника (на пример, преко локалне 
самоуправе, односно незапослене са бироа рада) на радним процесима који имају веома изражен 
сензоналитет и захтевају флексибилност организацијске целине у том погледу.  
У тим ситуацијама проблем представља ангажовање немотивисаних радника, који немају амбиције 
за дугорочно ангажовање и немогућност квалитетније селекције и провере истих. 
 

Пословна политика коју ово привредно друштво примењује се показала као повољна и за 
велики број правних лица који се ангажују на пословима набавке, административних и безбедносних 
тематика, као и помоћи развијања свести запослених лица у припадању заједници и друштву. Развој 
овог привредног субјекта су пратиле и настанак осталих правних лица (у Чачку), који су од малих 
организационих облика пословањем развиле на ниво успешних и стабилних субјеката за ову 
делатност. Паралелно са тим, константно се ангажују и нови подизвођачи који своје пословање 
успостављају и развијају на сарадњи са привредним друштвом ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“  Пословну сарадњу успостављену на тај начин карактеришу значајно мањи пословни ризици 
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који су углавном сведени на могућност појединачних преступа ангажованих возача и погрешних 
количина достављеног материјала. Са друге стране, много су већи ризици при ангажовању мање 
познатих привредних друштава чему се прибегава само у случајевима када другачија организација 
није могућа. Недостатак појединих стручних лица (ИТ стручњаци, електроинжињери, итд. у подручју 
непосредног окружења локације где је изразито смањен наталитет) на тржишту рада и смањен избор 
доприноси појављивању повремених проблема који се односе на квалитет услуге (и безбедности 
производа) која је предмет манипулације у оквиру обуке запослених лица а које се пружају у 

вантематским облицима у самом привредном друштву (на пример обука у ИТ, усавршавање својих 
вештина у стручном погледу, и др.). 
 

Тренутно, привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ није аплицирало за 

добијање стандарда, не поседује врсте стандарда. 
 

Деловање и утицај запослених 
 

Људски фактор као једна од четири кључна критеријума (људски фактор, технологија, 
окружење и пословни процеси) у таксономији ризика у ланцима снабдевања потребних МС у 

привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се огледа кроз доступност стручног 

кадра, понашање запослених, односа појединих заједница, то јест организација унутар установе, 
здравље и безбедност, и комуникацију међу запосленим и по нивоима. 
 

Основна тематика у деловању запослених јесте појединачно и свеукупно задовољство 

запослених у привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ Први постулат добрих 
пословних одлука јесте правилан одабир руководећег кадра. У привредном друштву ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ је до сада то био правилан избор који је давао повољне, 
ефективне и позитивне резултате. Правилан одабир руководећег кадра код потчињених запослених 

оставља правилну комуникацију и консултацију током радног процеса. Такође је тај правилан избор 
руководећег кадра довео до тога да су извештавања о извршеним и неизвршеним задацима постали 

уобичајени контекст. Узимајући људске и културне елементе у обзир, затим систематичност, 
структурираност и правовременост, транспарентност и инклузивност, динамичност, итерактивност и 

одговоре на промене, омогућава се стално унапређење и побољшање рада у овој установи у сваком 

смислу. Руководиоци, односно овлашћена лица, одговорни за пословање и реализацију постављених 
циљева, истовремено су и кључне особе одговорне за управљање ризицима и то би требало да схвате 

као саставни део свог пословања, посебно приликом доношења одлука. Све активности 
школеукључују неизвесност и могућност појаве будућих, намерних или ненамерних догађаја и 

околности и њихових утицаја на постављене циљеве. 
Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  свој успех и чврсту позицију на 

нивоу локалне самоуправе града Чачка гради захваљујући поузданим, стручним и лојалним 
кадровима. Релативно не тако дуги низ година током раста и развоја школе, плански су грађени 

кадрови и читави нараштаји, који ће дугорочно носити „бреме“ успеха, иновативности и регионалног 

значаја. 
 

Управљање људским ресурсима и усаглашавање са тенденцијама пословања се најчешће 
укрштају са тематикама као што су:  
• неусклађеност потреба радног места са образовним захтевима, 

• неадекватно образовање/вештине/способности, 

• низак ниво знања и одговорности, 

• непостојање претходног радног искуства, 

• рад под притиском, 
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• отпуштање кадрова,  
• ангажовање кадрова (претходно отпуштених) посредством агенције за привремено 

запошљавање,  
• неизвесност међу радницима у погледу стабилности радног места, 

• неадекватна (или непостојање) комуникација, 

• неодговарајућа репутација школеу јавности због поремећених међуљудских односа, и сл. 
 

Привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  су у глобалу избегнуте све негативне 

конотације наведених ситуација и као што је стална дијалектика кретања у привредним друштвима 
оваквих установа, које се баве сличном тематиком, тако се и у привредном друштву ОШ 
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  успешно прилагођавају сталним променама на тржишту услова 
и радне снаге. 
 

Пословни морал запослених се огледа кроз следеће елементе: 

• неморално понашање запослених, 

• одавање пословних тајни, 

• мито и корупција, 

• крађа информација/материјалних добара, 

• мобинг, 

• непотизам; 

Због свега наведеног, у привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  спроводе 

следеће поступке у изградњи менаџерског, то јест руководећег духа и стабилизацији односа међу 

нивоима: редовно врше праћење пословних трендова у оквиру делатности којом се установа бави, 

врше рационализацију производних процеса, обављају стално спровођење контроле квалитета 

целокупног процеса, врше предузимање превентивних мера, подижу углед школекроз културне 

манифестације, могућности спонзорисања за давање стипендија талентованим ученицима, обављају 

креирање стратегије и плана комуникације како вертикалне, тако и хоризонталне унутар 

организације, врше организовање редовних састанака пројектног тима са циљем размене 

информација, ’’online’’ дискусиони форум где чланови тима могу да постављају питања и добијају 

одговоре са резултатима, али и креирање базе података пословне документације и њено 

претраживање ради лакшег коришћења, укључујући и процес управљања. 
 

Деловање заинтересованих страна 
 

Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ гаји партнерске односе са 

властима на локалном нивоу и покушава се увек адаптирати новим условима, новим технологијама 
и новим захтевима у погледу јединствене технологије производње електричне енергије и 

испуњавању основних задатака који јој се намећу током времена. У Чачку постоји више привредних 
друштва са истом тематиком делатношћу, као и у Моравичком округу, као и у региону, постоји већ 

солидан број привредних субјеката који се бави истом делатношћу, што на приватном плану ствара 
услове конкуренције, јер ова тематика још увек није толико раширена, тако да се не могу ни створити, 

некакви назови, квалитетни’’комерцијални’’ услови тржишта за пружањем оваквих услуга. Својим 
капацитетима, технологијом рада и квалитетом, привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“ је данас у могућности да одговори на све захтеве савременог тржишта. 

Различити нивои одговорности запослених морају да буду узети у обзир. Фокус управљања 

ризиком нужно се премешта са управљачке инстанце на перспективе ланца координације поступака. 

Овакав развој јасно има утицај на обим и функционалност школефокусираног на оставрење циљева 

и на систем управљања ризицима. Концепт управљања ризиком мора да буде активан дуж целог 
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ланца процеса рада запослених. То омогућава свим запосленима који доприносе ланцу процеса рада 

да ограниче негативне ризике ланцу. 
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III  ПРОЦЕНА РИЗИКА 

 
 

1) Критеријуми за идентификацију ризика – Прилози од В до Л 
 

2) Идентификација ризика – Прилог Љ 
 

3) Анализа ризика – Прилог М 
 

4) Оцена ризика – Прилог М 
 

5) Критеријуми за одређивање вероватноће, учесталости, изложености и 

рањивости – Прилог Н 
 

6) Критеријуми за одређивање последица, штете и критичности - 

Прилог Њ 
 

7) Критеријуми за одређивање нивоа ризика – Прилог О 
 

8) Критеријуми за одређивање категорије и прихватљивости ризика - 

Прилог П  
9) Ризици који су неприхватљиви у оквиру група захтева који се односе на 

процену ризика 
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1) Критеријуми за идентификацију ризика – Прилози од В до Л 
 

Табела В.1 – Критеријуми за идентификацију ризика општих пословних активности (1/1) 
 

Ред. Захтев за процену      ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална Велика Средња 
 

Мала Минимална 
број ризика 

 

          

1.1 
Скоринг – оцена бонитета Е или Пс Д (Д+, Д–) Ц (Ц+, Ц–) или  Б (Б+, Б–) 

АилиН 
или ознака статуса  или Пл или Тн Мп или Мд  или Псп     

 Евидентиране последице 
> 100.000 € 

од 10.001 € од 5.001 €    
 техничких ризика – до 100.000 € до 10.000 €  

од 501 € до 
 

 или прекид  

≤500€ 1.2 квар и лом машина и или прекид или прекид  

пословања  5.000 €  материјала, као и квар пословања пословања   
 

> 3 месеца 
   

 робе на залихама и сл. до 3 месеца до 1 месеца    
         

 Евидентиране последице           

 финансијских ризика – 
> 100.000 € 

од 10.001 € од 5.001 €    
 лоши пословни уговори,    

 до 100.000 € до 10.000 €  

од 501 € до 
 

 погрешне калкулације и или прекид  

≤500€ 1.3 или прекид или прекид  

обрачуни, финансијске пословања  5.000 €  пословања пословања   

 мере у земљи и иностран- > 3 месеца    

 

до 3 месеца до 1 месеца 
   

 ству, варијабилни курсеви         
           

 и каматне стопе           
 Евидентиране последице      

од 10.001 € од 5.001 € до 
   

 физичких ризика – 
> 100.000 €    

 везани су за дејства која до 100.000 € 10.000 €  

од 501 € до 
 

 или прекид   

1.4 доводе до пропадања или или прекид или прекид  ≤500€ 
пословања  5.000 €  нестајања имовине услед пословања пословања   

 

> 3 месеца  

  

   

 елементарних непогода и до 3 месеца до 1 месеца    
         

 других несрећа           
 Усаглашеност са      Има Има  Има 

Има       имплементиран имплементиран имплементиран  СРПС ИСО   

Нема 
  имплементиран      стандард стандард  стандард  22301,      стандард и 

1.5 имплементиран и води и води  и води 
Друштвена безбедност –  води све   стандард  < 50 посто ≥ 50 посто  ≥ 80 посто  Системи менаџмента    записе којима       записа којима записа којима  записа којима  континуитетом       то доказује       

то доказује то доказује 
 

то доказује  
пословања – Захтеви 

       

           

       Има Има  Има 
Има        имплементиран имплементиран  имплементиран  Усаглашеност са       имплементиран    Нем

а стандард стандард 

 

стандард  СРПС ИСО    стандард и 
1.6 имплементиран и води и води  и води 

9001,  води све   стандар
д < 50 посто ≥ 50 посто 

 

≥ 80 посто  Системи менаџмента   записе којима       записа којима записа којима  записа којима  

квалитетом – Захтеви 
      

то доказује       
то доказује то доказује 

 
то доказује          
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   Табела Г.1 – Критеријуми за идентификацију ризика по безбедност и здравље на раду (1/2) 
                

  
Ред. 

Захтев за     ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ      
  процену Максимална   Велика   Средња  Мала Минимална   број      
  

ризика 
               

    

5 
  

4 
  

3 
 

2 
 

1 
  

             
                

  2.1. Постојање  1. Послодавац није 1. Послодавац није 1. Послодавац је 1. Послодавац је 1. Послодавац је 
   правне,  колективним  колективним  уредио права уредио права, уредио права, 
   организа‐  уговором,  уговором,  обавезе и одго- обавезе и одго- обавезе и одго- 
   цијске и  правилником о  правилником о  ворности у вези ворности у ворности у 
   планске  БЗР, уговором  БЗР, уговором  са БЗР-ом, вези са БЗР-ом, вези са БЗР-ом, 
   регулативе  о раду ближе  о раду ближе  колективним колективним колективним 
   из области  уредио права,  уредио права,  уговором, уговором, уговором, 
   безбедности обавезе и одго-  обавезе и одго-  правилником правилником правилником 

   и здравља на ворности у вези  ворности у вези  о БЗР-у. о БЗР-у. о БЗР-у. 

   радном месту са БЗР-ом.  са БЗР-ом. 2. Одређено је 2. Одређено је 2. Одређено је 
   и у радној  2. Није одређено 2. Није одређено  лице за послове лице за послове лице за послове 
   

околини 
 

лице за послове 
 

лице за послове 
 

безбедности и безбедности и 
 

      безбедности и 
       безбедности и  безбедности и  здравља на раду, здравља на раду, здравља на раду, 
       здравља на раду.  здравља на раду.  без положеног са положеним са положеним 
       3 Организација 3. Организација  стручног испита, стручним стручним 
        

у складу са испитом, у испитом, у        не поседује:  не поседује:  
         

законом. складу са складу са        
– акт о процени 

 
– акт о процени 

 
        

3. Организација законом. законом.         

ризика; 
  

ризика;           

3. Организација 
    

           

поседује: 3. Организација        
– правилник о 

 
– правилник о 

 
         

– акт о поседује: поседује:         безбедности   безбедности  
           

– акт о – акт о процени         и здрављу   и здрављу   процени 
        на раду;   на раду;   ризика,  процени  ризика; 
            

израђен; 
 

ризика, – правилник        – план спа-  – план спа-    
         

– правилник 
 

израђен, 
 

о безбедности         савања и   савања и    
           

– правилник 
 

            

о безбедности 
 

и здрављу         евакуације   евакуације    

        у случају   у случају   и здрављу  о безбедности  на раду; 
        опасности.   опасности.   на раду.  и здрављу – план 
          

4. Делимично 
 

на раду,        
4. Уопште се не 4. Организација 

  спасавања 
       

– план 
 

        

се примењују 
 

и евакуације        посвећује пажња  има поједи-   
         

у радном и 
 

спасавања 
 

у случају        заштити живо-  начна доку-    
         

технолошком 
 

и евакуације 
 

опасности.        та и здравља  мента у виду    
         

процесу. 
 

у случају 
    

       запослених.  упутстава за   4. Документи 
         

Запослени 
 

опасности.           рад на поједи-   су потпуно 
           

су делимично 4. Делимично           ним радним  усклађени 
          местима.  упознати са се примењују са важећим 

          Запосленима  свим наведеним у радном и законом и 

          се повремено  документима. технолошком потпуно се 
          скреће пажња    процесу. примењује 
          на примену    Запослени у радном и 
          мера безбед-    су делимично технолошком 
          ности на раду.    упознати са процесу. 
               свим наведеним Запослени су 

               документима. у потпуности 
                 упознати са 
                 свим наведеним 

                 документима. 
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  Табела Г.1 (2/2)          
            

  
Ред. 

Захтев за   ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ    
  

процену Максимална 
 

Велика Средња Мала Минимална   број  
  

ризика 
         

   

5 
 

4 3 2 1 
  

       
          

 2.2 Опремљеност 1. Запослени нису 1. Запослени су 1. Запослени су 1. Запослени су 1. Запослени су 
   

   одговарајућом оспособљени  делимично оспособљени оспособљени оспособљени 

   заштитном  за безбедан и  оспособљени за безбедан за безбедан за безбедан 

   опремом и  здрав рад, ни  за безбедан и и здрав рад, и здрав рад, и здрав рад, 

   оспособљеност теоријски, ни  здрав рад, теоријски и теоријски и теоријски и 

   људских  практично.  теоријски и практично. практично. практично. 

   ресурса за  2. Не спроводе  практично. 2. Не спроводе 2. Спроводе се 2. Спроводе се 
   

спровођење 
  

   се периодичне 2. Не спроводе се периодичне периодичне периодичне 
   правне  провере оспо-  се периодичне провере оспо- провере оспо- провере оспо- 

   регулативе  собљености,  провере оспо- собљености, собљености, собљености, 
   

из области 
 

посебно за 
 

собљености, 
  

посебно за      посебно за посебно за 
   безбедности и радна  места  посебно за радна  места радна места радна места 

   здравља на  са повећаним  радна  места са повећаним са повећаним са повећаним 

   радном месту ризиком.  са повећаним ризиком. ризиком. ризиком. 

   и у радној  
3. Потпуна је 

 ризиком. 
3. Делимична је 3. Делимична је 3. Потпуна је    околини    

    неопремљеност 3. Слаба је опремљеност опремљеност опремљеност        

       одговарајућом  опремљеност одговарајућом одговарајућом одговарајућом 

       заштитном  одговарајућом заштитном заштитном заштитном 

       опремом.  заштитном опремом (опрем- опремом опремом. 

         опремом (опрем- љеност до 50 % (опремљеност    

         љеност до 1/3 од потребног). већа од 50 %    

         од потребног).  од потребног).    
  2.3 Обавезно  1. Послодавац 1. Послодавац 1. Послодавац је 1. Послодавац је 1. Послодавац 

   социјално  није пријавио  није пријавио пријавио преко пријавио преко је пријавио 

   осигурање,  запослене за  запослене за 50 % запослених 75 % запослених запослене за 

   колективно обавезно соци-  обавезно соци- за обавезно за обавезно обавезно 

   осигурање  јално осигу-  јално осигу- социјално осигу- социјално осигу- социјално 

   од последица рање, нема  рање, нема рање, има колек- рање, има колек- осигурање, 

   повреда на  колективно  колективно тивно осигурање тивно осигурање колективно 

   раду и про-  осигурање  осигурање од последица од последица је осигурао 

   фесионалних од последица  од последица повреда на раду повреда на раду запослене од 

   обољења,  повреда на  повреда на и професионал- и професионал- последица 

   добровољно раду и про-  раду и про- них обољења за них обољења за повреда на раду 

   додатно  фесионалних  фесионалних 50 % запослених. 75 % запослених. и професионал- 

   осигурање  обољења и  обољења. Има додатно Има додатно них обољења. 
       

нема додатно 
 

Има додатно 
   

        осигурање у осигурање у Послодавац 
       

осигурање. 
 

        осигурање у појединачним појединачним је обезбедио 

       2. Мимо  појединачним случајевима за случајевима за запосленима 

       општег акта  случајевима. 50 % запослених. 75 % запослених. додатно 

       не исплаћује 2. Мимо 2. Мимо 2. Мимо осигурање. 
       

накнаду штете 
   

        општег акта општег акта општег акта 2. Послодавац 
       због повреда  не исплаћује не исплаћује не исплаћује у складу са 

       на раду и про-  накнаду штете накнаду штете накнаду штете општима 

       фесионалних  због повреда због повреда због повреда актом исплаћује 

       обољења.  на раду и про- на раду и про- на раду и про- накнаду штете 

         фесионалних фесионалних фесионалних због  повреда 

         обољења. обољења. обољења. на раду и про- 
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Tабела Д.1 – Критеријуми за идентификацију правних ризика (1/5) 

 

Ред. 

број  

Захтев за 

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.1  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

интерне 

нормативне 

регулативе 

којом се штите 

подаци и 

документа 

(пословне 

тајне, тајни 

подаци, подаци 

о личчности и 

други 

осетљиви и 

поверљиви 

подаци)  

Непостојање 

интерне 

регулативе у 

области заштите 

података  

Постојање 

недовољно 

адекватне, непот- 

пуне, нејасне или 

непрецизне 

интерне регула- 

тиве или регула- 

тиве која је 

непри- мењива 

или се не 

примењује из 

других разлога  

Постојање 

адекватне и 

потпуне интерне 

регулативе само 

у односу на 

одређене кате- 

горије података; 

селективна или 

нередовна при- 

мена регулативе  

Постојање 

адекватне и 

потпуне 

интерне 

регулативе, али 

без дефини- 

саних и јасних 

интерних мера, 

процедура и 

контрола за 

примену 

регулативе  

 

 

 

 

Постојање 

адекватне и пот- 

пуне интерне 

регулативе, 

доследна 

примена, уз 

постојање  јасних 

и прецизних 

интерних мера, 

процедура и кон- 

трола за примену 

регулативе  

 

 

 

3.2  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

равноправних 

и органи- 

зационих 

механизама 

заштите 

безбедности 

пословања од 

запослених 

и/или трећих 

лица  

1. Непостојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и других 

на закону засно- 

ваних мера за 

заштиту од 

нелојалне 

конкуренције и 

нелојалности 

запослених. 2. 

Непостојање 

адекватних 

органзационих 

механизама.  

1. Постојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и других 

мера за заштиту 

од нелојалне 

конкуренције и 

нелојалности 

запослених, који 

се не 

имплементирају, 

непри- 

менљивљиви су, 

противречни или 

неусагла- шени са 

вишим 

прописима. 2. 

Непостојање 

адекватних 

организационих 

механизама.  

1. Постојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и 

других мера за 

заштиту од 

нелојалне 

конкуренције 

и 

нелојалности 

запослених,  
 који се импле- 

ментирају 

селективно и 

нередовно.  

2. Непостојање 

адекватних 

организационих 

механизама.  

 

 

1. Постојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и других 

мера за заштиту 

од нелојалне 

конкуренције и 

нелојалности 

запослених, који 

се импле- 

ментирају 

редовно и 

неселективно. 2. 

Непостојање 

адекватних 

организационих 

механизама.  

1. Постојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и других 

мера за заштиту 

од нелојалне 

конкуренције и 

нелојалности 

запослених, који 

се импле- 

ментирају 

редовно и 

неселективно. 2. 

Постојање 

адекватних 

организационих 

механизама.  
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Табела Д.1 (2/5)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.3  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

интерне 

регула- тиве 

којом се 

предвиђа над- 

лежност у об- 

ласти надзора 

и контроле 

законитости 

пословања, 

поштовање 

интерних про- 

цедура од 

стране 

запослених и 

одговорних 

лица и спрово- 

ђења мера за 

превенцију и 

поступање са 

ризиком  

1. Непостојање 
интерне регу- лативе 
којом се предвиђа 
надлежност у 
области надзора и 
контроле 
законитости 
пословања. 2. 
Поштовање 
интерних процедура 
од стране запо-  

  слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера 

за превенцију и 

поступање са 

ризиком, уз 

непостојање 

праксе фактич- 

ког вршења 

контроле од 

стране посло- 

водних органа  

1. Непостојање 

интерне регу- 

лативе којом се 

предвиђа 

надлежност у 

области надзора и 

контроле 

законитости 

пословања.  

2. Поштовање 

интерних процедура 

од стране запо- 

слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера за 

превенцију и 

поступање са 

ризиком, уз 

постојање не- 

адекватне, 

нередовне и 

недоследне 

фактичке контроле 

од стране посло- 

водних органа  

 

 

 

 

1. Постојање интерне 

регу- лативе  којом се 

предвиђа надлежност 

у области надзора и 

контроле 

законитости 

пословања. 2. 

Поштовање интерних 

процедура од стране 

запо- слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера за 

превенцију и 

поступање са 

ризиком која се не 

примењује редовно и 

доследно, или 

непостојање интерне 

регула- тиве, уз 

посто- јање редовне и 

доследне фак- тичке 

контроле  

1. Постојање 

интерне регулативе  

којом се предвиђа 

надлежност у 

области надзора и 

контроле 

законитости 

пословања.  

2. Поштовање 

интерних процедура 

од стране запо- 

слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера за 

превенцију и 

поступање са 

ризиком која се 

примењује редовно 

и доследно, али уз 

непостојање свести 

(међу запосленима) 

о значају и 

оправданости 

контролног процеса  

 

 

 

 

 

1. Постојање 
интерне регу- 
лативе којом се 
предвиђа 
надлежност у 
области надзора и 
контроле 
законитости 
пословања.  

2. Поштовање 

интерних 

процедура од 

стране запо- 

слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера 

за превенцију и 

поступање са 

ризиком која се 

примењује 

редовно и 

доследно, уз 

постојање свести 

(међу 

запосленима) о 

значају и 

оправданости 

контролног 

процеса  

3.4  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

интерних 

процедура и 

процедура за 

мониторинг, 

закључивање 

и реализацију 

домаћих и 

међународних 

уговора и 

превенцију 

настанка 

имовинске 

штете услед 

закључења 

неповољних 

пословних 

аранжмана  

1. Непостојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са кон- тролом 

закљу- чивања и 

реа- лизацијом 

уговора. 2. 

Непостојање 

одговарајућих 

заштитних клаузула 

у домаћим и 

међународним 

уговорима  

1. Непостојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са кон- тролом 

закљу- чивања и реа- 

лизацијом уговора, 

али уз постојање 

праксе вршења 

фактичке контроле 

над закључивањем и 

реализацијом 

уговора која се 

показала неаде- 

кватном, нере- 

довном или 

недоследном. 2. 

Непостојање 

одговарајућих 

заштитних клаузула 

у домаћим и 

међународним 

уговорима  

1. Постојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са кон- тролом 

закљу- чивања и реа- 

лизацијом уговора, 

али уз њихову нере- 

довну или недо- 

следну примену или 

њихово непостојање, 

уз фактичку 

контролу која се 

показала као 

релативно редовна и 

доследна. 2. 

Постојање 

заштитних клаузула 

само у великим 

домаћим и 

међународним 

уговорима  

1. Постојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са кон- тролом 

закљу- чивања и реа- 

лизације уговора,  

али уз извесне 

недоследности у 

примени које нису 

оставиле значајније 

последице, уз 

фактичку контролу 

која се показала као 

адекватна, редовна и 

доследна. 2. 

Постојање заш- 

титних клаузула у 

домаћим и 

међународним 

уговорима, али уз 

недоследност у 

њиховој примени  

1. Постојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са контролом закљу- 

чивања и реа- 

лизацијом уговора 

које се примењују 

редовно и доследно. 

2. Постојање 

заштитних клаузула 

у домаћим и 

међународним 

уговорима и њихова 

доследна примена  
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Табела Д.1 (3/5)  

  
Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.5  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

унутрашњих 

механизама 

за праћење 

судских, 

управних и 

других 

спорова и 

поступака 

које 

корисник 

води  

1. Непостојање 

јасне поделе 

радних дуж- 

ности везаних за 

праћење спорова 

и поступака у 

којима се 

организација 

налази.  

2. Непостојање 

праксе анга- 

жовања прав- них 

стручњака ван 

органи- зације или 

запошљавања 

стручњака који ће 

адекватно 

пратити све 

правне процесе од 

интереса за 

организацију. 3. 

Недовољна 

информисаност 

послодаваца и 

запослених о 

правним 

последицама 

нежељених 

исхода посту- 

пака у којима 

организација 

учествује. 4. 

Непостојање 

иницијативе за 

вансудско 

решавање спорова  

1. Постојање 

поделе радних 

дужности веза- 

них за праћење 

спорова и 

поступака у 

којима се орга- 

низација налази, 

која није јасна и 

доследна и није 

се показала 

адекватном. 2. 

Повремено 

ангажовање 

стручњака ван 

организације. 3. 

Делимична 

информисаност о 

правним 

последицама 

нежељених 

исхода посту- 

пака у којима 

организација 

учествује. 4. 

Повремено и 

углавном 

неуспешно 

предузимање 

иницијатива за 

вансудско 

решавање 

спорова  

1. Постојање 

поделе радних 

дужности веза- 

них за праћење 

спорова и 

поступака у 

којима се орга- 

низација налази, 

која је јасна и 

доследно 

спроведена, али 

се није показала 

аде- кватном у 

свим 

случајевима. 2. 

Ангажовање 

стручњака који 

су са промен- 

љивим успехом 

заступали инте- 

ресе органи- 

зације или њених 

послов- них 

партнера.  

3. Добра инфор- 

мисаност посл- 

одаваца, али не и 

запослених о 

правним после- 

дицама неже- 

љених исхода 

поступака у 

којима органи- 

зација учествује. 

4. Повремено 

предузимање 

иницијатива за 

вансудско 

решавање 

спорова  

1. Постојање 

поделе радних 

дужности веза- 

них за праћење 

спорова и 

поступака у 

којима се орга- 

низација налази, 

која је јасна, 

адекватна и 

доследно 

спроведена. 2. 

Ангажовање 

проверених 

стручњака ван 

организације 

који су и раније 

успешно засту- 

пали интересе 

организације или 

њених партнера. 

3. Добра инфор- 

мисаност 

послодаваца и 

запослених о 

правним 

последицама 

нежељених 

исхода судских 

поступака, али уз 

пропусте у 

процесу праћења 

посту- пака и 

спорова који 

нису оста- вили 

озбиљније 

последице по 

интересе 

организације. 4. 

Недовољно честа 

пракса 

вансудског 

решавања 

спорова  

1. Постојање 

поделе радних 

дужности 

везаних за 

праћење 

спорова и 

поступака у 

којима се 

организација 

налази,  
која је јасна, 

адекватна и 

доследно 

спроведена.  

2. Ангажовање 

проверених 

стручњака ван 

организације 

који су и раније 

успешно засту- 

пали интересе 

организације или 

њених партнера. 

3. Добра инфор- 

мисаност 

послодаваца и 

запослених о 

правним 

последицама 

нежељених 

исхода посту- 

пака у којима 

организација 

учествује.  

4. Успешно 

ипредузи- 

мање иници-  
јатива за 

вансудско 

решавање 

спорова, онда  
када је то у 

интересу 

организације  
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Табела Д.1 (4/5)  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.6  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

интерне 

регулативе 

којом се 

конституише 

адекватан 

систем 

унутрашње 

контроле  над 

радом 

запослених и 

ангажованих 

лица/орга- 

низација 

задужених за 

физичку и 

техничку 

заштиту 

лица, 

имовине и 

континуитета 

пословања  

1. Непостојање 

регулативе 

којом се 

консти- туише 

адекватан и 

законит систем 

унутрашње 

кон- троле над 

радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине 

и пословања. 2. 

Уводи се оба- 

веза 

подношења 

редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима  који 

су угрозили 

пословање, 

лица или имо- 

вину органи- 

зације, уз 

непостојање 

фактичке 

контроле над 

радом запосле- 

них и ангажо- 

ваних лица/ 

/организација  

1. Непостојање 

регулативе 

којом се конс- 

титуише адек- 

ватан и законит 

систем унутра- 

шње контроле 

над радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине и 

пословања. 2. 

Уводи се оба- 

веза подношења 

редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима  који су 

угрозили 

пословање, 

лица или имо- 

вину органи- 

зације, уз 

постојање 

фактичке конт- 

роле над радом 

запослених и 

ангажованих 

лица/организа- 

ција, која се 

није показала 

као адекватна, 

редовна и 

доследна  

1. Постојање 

регулативе 

којом се конс- 

титуише адек- 

ватан и законит 

систем уну- 

трашње конт- 

роле над радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине и 

пословања.  

2. Уводи се 

обавеза подно- 

шења редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима који су 

угрозили посло- 

вање, лица или 

имовину 

организације, 

али уз посто- 

јање значај- 

нијих пропуста 

у спровођењу 

контролног 

процеса или 

њено непосто- 

јање, уз присут- 

ност фактичке 

контроле над 

радом запосле- 

них и ангажо- 

ваних лица/ор- 

ганизација, која 

се показала као 

релативно 

адекватна, 

редовна и 

доследна  

 

1. Постојање 

регулативе 

којом се конс- 

титуише адек- 

ватан и законит 

систем уну- 

трашње конт- 

роле над радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине и 

пословања.  

2. Уводи се 

обавеза подно- 

шења редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима који су 

угрозили посло- 

вање, лица или 

имовину 

организације, 

али уз посто- 

јање ситнијих 

пропуста у 

спровођењу 

контролног 

процеса који 

нису оставили 

озбиљније 

последице, уз 

присутност 

фактичке кон- 

троле над радом 

запослених и 

ангажованих 

лица/органи- 

зација, сектора, 

која се показала 

као веома 

ефикасна, 

редовна и 

доследна  

1. Постојање 

регулативе 

којом се конс- 

титуише адек- 

ватан и законит 

систем уну- 

трашње конт- 

роле над радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине и 

пословања.  

2. Уводи се 

обавеза подно- 

шења редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима који су 

угрозили посло- 

вање, лица или 

имовину 

организације, 

која се показала 

као веома 

ефикасна у 

ранијим 

случајевима  
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Табела Д.1 (5/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.7  Постојање  Постојање  Постојање  Постојање  Постојање  Постојање  

  неадекватних,  прописа који,  прописа који,  прописа који,  прописа који,  прописа који,  

  непотпуних  због међусобне  због међусобне  због међусобне  због међусобне  због међусобне  

  или против-  противречности  противречности  противречности  противречности  противречности  

  речних закона  или сами по  или сами по  или сами по  или сами по  или сами по  

  и других про-  себи, намећу  себи, намећу  себи, намећу  себи, намећу  себи, намећу  

  писа који,  несразмерне  несразмерне  несразмерне  несразмерне  несразмерне  

  сами по себи  или неоствариве  или неоствариве  или неоствариве  или неоствариве  или неоствариве  

  или у вези  или противречне  или противречне  или противречне  или противречне  или противречне  

  један са 

другим,  
обавезе за органи-  обавезе за органи-  обавезе за органи-  обавезе за органи-  обавезе за органи-  

  проузрокују  зацију, које могу  зацију, које могу  зацију, које могу  зацију, које могу  зацију, које могу  

  тешкоће у  изазвати неоткло-  изазвати тешку  изазвати штету  изазвати мање  изазвати мини-  

  погледу зако-  њиву тешку штету  штету по  по пословање  поремећаје у  малне поремећаје  

  нитог функци-  по пословање  пословање    процесу рада  у процесу рада  

  онисања          или не изазивају  

  организације          никакве 

поремећаје  

  

  

  

и безбедности 

њеног 

пословања  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у процесу рада  
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Табела Ђ.1 – Критеријуми за идентификацију ризика од противправног деловања (1/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

4.1  Могућност да 

организација 

постане објекат 

имовинског 

криминалитета  

1. Непостојање система физичко-техничке заштите лица, 

имовине и пословања, нити одговарајућих лиценци; 

неиспуњавање других законских захтева.  

1. Постојање система физичко- -

техничке заштите лица, 

имовине и пословања, са 

одговарајућим лиценцама и 

испуњавање других законских 

захтева.  

2. 

Непредузимање 

редовних и 

прописаних 

мера за заштиту 

запослених, 

инфраструктуре 

и имовине од 

извршења дела 

имовинског 

криминалитета. 

3. Запослени 

нису обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања дела 

имовин- ског 

кримина- 

литета, нити за 

правилно 

реаговање које 

би могло 

ублажити или 

спречити 

последице  

2. Предузимање 

мера заштите 

запослених, 

инфраструктуре 

и имовине од 

извршења дела 

имовинског 

криминалитета 

које се нису 

показале аде- 

кватним или се 

примењују 

селективно и 

нередовно. 3. 

Запослени нису 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела, 

нити за 

правилно 

реаговање које 

би могло 

ублажити или 

спречити после- 

дице, али је у 

ранијим 

случајевима 

забележена 

правилна 

реакција 

запослених као 

резултат њихове 

личне 

иницијативе  

2. Предузимање 

редовних и 

неселективних 

мера заштите 

запослених, 

инфраструктуре и 

имовине од 

извршења дела 

имовинског 

криминалитета.  

3. Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних  дела и 

правилно 

реаговање које би 

могло ублажити 

или спречити 

после- дице, али 

без системске и 

сталне обуке 

запослених и 

израђених планова 

реаговања по 

групама деликата  

2. Предузимање 

мера заштите 

запослених, 

инфраструктуре 

и имовине у 

односу на 

претње од 

извршења 

имовинског 

криминалитета. 

3. Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела 

и правилно 

реаговање које 

би могло 

ублажити или 

спречити 

последице, уз 

постојање 

сталне обуке 

запослених, али 

без планова 

реаговања по 

групама 

деликата и 

редовних 

анализа стања 

безбедности и 

ризика од 

противправног 

деловања  

2. Предузимање 

мера заштите 

запослених, 

инфраструкту- 

ре и имовине у 

односу на 

претње од 

извршења 

имовинског 

криминалитета. 

3. Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела 

и правилно 

реаговање које 

би могло 

ублажити или 

спречити 

последице, уз 

постојање 

сталне обуке 

запослених, 

постојање 

планова реа- 

говања по 

групама дели- 

ката и израде 

анализа стања 

безбедности и 

ризика од 

противправног 

деловања  

 

 



             

  Страна 62 oд 265 

 

Табела Ђ.1 (2/5)  

  

Ред. 

број  
Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

4.2  Могућност да 

организација 

постане објекат 

насилничког 

криминалитета 

и тежих 

прекршаја 

против јавног 

реда и мира  

1. Непостојање система физичко-техничке 

заштите лица, укључујући непостојање 

одговарајучих лиценци; неиспуњавање 

других законских захтева.  

1. Постојање система физичко- -

техничке заштите лица, укључу- 

јући постојање одговарајућих 

лиценци и испуњавање других 

законских захтева.  

2. 

Непредузимање 

редовних и 

прописаних мера 

за заштиту 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца од 

извршења дела 

насилничког 

криминалитета. 3. 

Запослени нису 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања дела 

имовин- ског 

крими- налитета, 

нити за правилно 

реаговање које би 

могло ублажити 

или спречити 

последице  

2. Предузимање 

мера заштите 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца од 

извршења дела 

насилничког 

криминалитета, 

које се нису 

показале аде- 

кватним  или се 

примењују 

селективно и 

нередовно. 3. 

Запослени нису 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела, 

нитиза правилно 

реаговање које би 

могло убла- жити 

или спре- чити 

последице, али је 

у ранијим 

случајевима 

забележена 

правилна 

реакција запо- 

слених као 

резултат њи- хове 

личне 

иницијативе  

2. Предузимање 

редовних и 

неселективних 

мера заштите 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца од 

извршења дела 

насилничког 

криминалитета. 3. 

Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела и 

правилно 

реаговање које би 

могло убла- жити 

или спре- чити 

после- дице, али 

без системске и 

сталне обуке 

запослених и 

израђених 

планова реаго- 

вања по гру- пама 

деликата  

2. Предузимање 

редовних и 

прописаних мера 

заштите 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца у 

односу на претње 

од извршења 

насилничких 

деликата. 3. 

Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела и 

правилно 

реаговање које би 

могло ублажити 

или спречити 

последице, уз 

постојање 

системске и 

сталне обуке 

запослених, али 

без планова 

реаговања по 

групама деликата 

и редовних 

анализа стања 

безбедности и 

ризика од 

противправног 

деловања  

2. Предузимање 

редовних и 

прописаних мера 

заштите 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца у 

односу на претње 

од извршења 

насилничких 

деликата. 3. 

Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од нас- 

тупања кривич- 

них дела и 

правилно 

реаговање које би 

могло ублажити 

или спречити 

последице, уз 

постојање 

системске и 

сталне обуке 

запослених, 

постојање пла- 

нова реаговања по 

групама деликата 

и израде редовних 

анализа стања 

безбедности и 

ризика од 

противправног 

деловања  
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Табела Ђ.1 (3/5)  

  

Ред. 

број  
Захтев за 

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  
5  4  3  2  1  

4.3  Могућност да 

организација 

постане објекат 

политичког 

криминалитета  

1. Организација поседује, држи или користи објекте (државне, јавне, од значаја за одбрану 

земље) или/и саобраћајна средства или/и елементе критичне инфраструктуре, укључујући 

енергетску, информациону инфраструктуру и/или складишта опасних материја или друге 

складиштене објекте или објекте за чување робних или других резерви, који могу бити 

потенцијална мета извршилаца политичких деликата због политичког, економског или 

општедруштвеног значаја или значаја за снабдевање грађана и привреде.  
2. Не постоји 

посебан систем 

физичке и 

техничке заш- 

тите угрожених 

лица, имовине и 

инфраструктуре и 

одговарајућа 

сарадња са 

надлежним 

државним 

органима. 3. 

Запослени на 

пословима 

физичко- -

техничке заштите 

угрожених лица, 

имовине и 

инфраструктуре 

нису посебно 

обучени нити 

безбедносно 

проверени  

2. Не постоји 
посе- бан систем 
физи- чке и 
техничке 
заштите угро- 
жених лица, 
имовине и 
инфраструктуре, 
али се спроводе 
посебне мере 
заштите, мада 
нередовно и 
селективно и 
постоји сарад- 
ња са 
надлежним 
државним орга- 
нима која није 
увек адекватна и 
оптимална.  

3. Запослени 

на пословима 

фи- зичко-

техничке 

заштите угроже- 

них лица, имо- 

вине и инфра- 

структуре нису 

посебно 

обучени нити 

безбедносно 

проверени  

2. Постоји 

посебан систем 

физичке и 

техничке заштите 

угро- жених лица, 

имовине и 

инфраструктуре и 

одговарајућа 

сарадња са 

надлежним 

државним 

органима. 3. 

Запослени на 

пословима 

физичко- -

техничке заштите 

угрожених лица, 

имовине и 

инфраструктуре 

нису посебно 

обучени нити 

безбедносно 

проверени  

2. Постоји 

посебан систем 

физичке и 

техничке заштите 

угро- жених лица, 

имовине и 

инфраструктуре и 

одговарајућа 

сарадња са 

надлежним 

државним 

органима. 3. 

Запослени на 

пословима 

физичко- -

техничке заштите 

угрожених лица, 

имовине и 

инфраструктуре 

су посебно 

обучени и 

безбедносно 

проверени  

2. Постоји 

посебан систем 

физичке и 

техничке заштите 

угро– жених 

лица, имовине и 

инфраструктуре и 

одговарајућа 

сарадња са 

надлежним 

државним 

органима. 3. 

Запослени на 

пословима 

физичко- -

техничке заштите 

угрожених лица, 

имовине и 

инфраструктуре 

су посебно 

обучени и 

безбедносно 

проверени  
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Табела Ђ.1 (4/5)  

 

4.4  Могућност да 

организација 

постане објекат 

привредног 

криминалитета 

и привредних 

преступа и 

прекршаја 

везаних за 

привредно и 

финансијско 

пословање  

1. Организација 

не поседује 

интерну регула- 

тиву у области 

заштите и обра- 

де података од 

значаја за 

пословање и 

превенцију 

комерцијалне 

шпијунаже и 

других облика 

нелојалне кон- 

куренције, као 

ни за заштиту 

интелектуалне 

својине. 2. 

Организација не 

поседује 

развијене 

механизме 

надзора над 

законитошћу 

рада одговор- 

них лица у 

области прив- 

редног и фи- 

нансијског 

пословања  

1. Организација поседује интерну регулативу у области заштите и обраде 

података од значаја за пословање и превенцију комерцијалне шпијунаже 

и других облика нелојалне конкуренције и заштиту предмета 

интелектуалне својине  

али регулатива 
није адекватна 
или потпуна и 
не постоји њена 
правилна и пот- 
пуна имплемен- 
тација.  

2. Постоје дели- 

мично 

развијени 

механизми 

надзора над 

законитошћу 

рада 

одговорних 

лица у области 

привредног и 

финансијског 

пословања, али 

са приметним 

пропустима у 

имплементацији  

која је 
адекватна и 
потпуна, али не 
постоји њена 
правилна и пот- 
пуна имплемен- 
тација.  

2. Постоје разви- 

јени механизми 

надзора над 

законитошћу 

рада 

одговорних 

лица у области 

привредног и 

финансијског 

пословања, али 

са извесним 

пропустима у 

имплементацији  

која је 

адекватна и 

потпуна и по- 

стоји њена пра- 

вилна и потпуна 

примена.  

2. Постоје 

развијени 

механизми 

надзора над зако- 

нитошћу рада 

одговорних лица 

у области прив- 

редног и 

финансијског 

пословања, уз 

редовну 

имплементацију, 

али не постоји 

континуирна и 

системска 

едукација запо- 

слених за препо- 

знавање опас- 

ности и преду- 

зимање мера 

контроле ризика у 

овој области  

која је 
адекватна и 
потпуна и постоји 
њена правилна и 
потпуна 
имплементација. 
2. Постоје разви- 
јени механизми 
надзора над 
законитошћу 
рада одговорних  

лица у области  
  привредног и 

финансијског 

пословања, уз 

редовну 

импле- 

ментацију, по- 

стоји 

системска и 

стална обука 

запослених за 

препознавање 

опасности и 

предузимање 

мера контроле 

ризика у овој 

области  
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Табела Ђ.1 (5/5)  
4.5  Могућност да 

организација 

постане објекат 

корупције и 

других облика 

злоупотребе 

службеног 

положаја или 

положаја 

одговорног лица  

1. Организација не поседује ефикасне 

механизме заштите узбуњивача  

1. Организација поседује механизме заштите узбуњивача  

и нема изра ђене 

планове интегритета. 

2. Код запослених не 

постоји развијена 

свест о потреби и 

могућностима борбе 

против корупције. 3. 

Нема ефиканих 

механизама надзора 

над радом одговор- 

них или служ- бених 

лица  

и има израђене 
планове интег- 
ритета који се не 
имплементирају.  

2. Код запослених не 

постоји развијена 

свест о потреби и 

могућностима борбе 

против корупције.  

3. Постоје дели- 

мично развијени 

механизми надзора 

над радом одговор- 

них или службених 

лица, али су 

приметни значајни 

пропу- сти у њиховој 

имплементацији  

али њихова 
ефикасност није 
потврђена и има 
израђене планове 
интегри- тета који се 
имплементирају. 2. 
Код запослених не 
постоји развијена 
свест о потреби борбе 
против корупције.  

3. Постоје разви- јени 

механизми 

надзора над радом 

одговор- них или 

службе- них лица, 

али су приметни 

извес- ни 

пропусти у 

њиховој импле- 

ментацији  

чија је ефикасност 

потврђена или веома 

вероватна и има 

израђене планове 

интег- ритета који се 

имплементирају. 2. Код 

запослених постоји 

свест о потреби и 

могућ- ностима борбе 

против корупције, али 

она није на потребном 

нивоу. 3. Постоје 

разви- јени механизми 

надзора над радом 

одговор- них или служ- 

бених лица, али не 

постоји сис- темска и 

стална обука за борбу 

против коруп- ције и 

кориш- ћење законских 

механизама заштите.  

 чија је ефикас- ност 
потврђена или 
веома веро- ватна и 
има израђене 
планове 
интегритета који се 
импле- ментирају.  

2. Код запослених 

постоји разви- јена 

свест о по- треби и 

могућ- ностима борбе 

против корупције. 3. 

Постоје разви- јени 

механизми надзора над 

радом одговорних или 

службених лица, и 

постоји системска и 

стална обука за борбу 

против ко- рупције и 

коришћење законских 

механизама заштите.  

4.6  Могућност да 

организација 

постане објекат 

незаконитог 

деловања у 

области радних 

односа и заштите 

безбедности и 

здравља на раду  

1. Организација не 

поседује одговара- 

јуће акте из обла- 

сти БЗР-а сходно 

законским 

захтевма.  

1. Организација поседује одговарајуће акте из области БЗР-а сходно законским захтевима.  

и не предузима на 
закону засноване мере 
заштите БЗР-а. 2. Не 
постоји јасна 
расподела 
одговорности и 
послова у области БЗР-
а.  

 

али они нису 

потпуни, адек- ватни 

или ажу- рни и иако 

пре- дузима на за- 

кону засноване мере 

заштите БЗР-а, оне су 

нередовне и 

селективне. 2. Не 

постоји јасна 

расподела 

одговорности и 

послова у области 

БЗР-а 3. Не постоје 

ефикасни меха- 

низми надзора над 

радом одго- ворних 

лица за остваривање 

права по основу рада 

и соци- јалног осигу- 

рања 

који су потпуни, 
адекватни и ажурни и 
иако предузима на 
закону засно- ване 
мере заштите БЗР-а, 
постоје извесни 
пропусти у им- 
плементацији. 2. Не 
постоји јасна 
расподела 
одговорности и 
послова у области 
БЗР-а. 3. Постоје меха- 
низми надзора над 
радом одго- ворних 
лица за остваривање 
права по основу рада и 
социјал- ног 
осигурања, али они 
нису по- тпуни и 
адеква- тни и 
приметни су значајни 
про- пусти у њиховој 
имплементацији 

 

који су потпуни, 
адекватни и 
ажурни и преду- 
зима на закону 
засноване мере 
заштите БЗР-а.  

2. Постоји јасна 

расподела одго- 

ворности и пос- лова у 

области БЗР-а, али није 

доследно спро- ведена 

кроз систематизациј у 

радних места. 3. 

Постоје меха- низми 

надзора над радом 

одго- ворних лица за 

остваривање права по 

основу рада и 

социјалног осигурања 

који су адекватни и 

потпуни, али су 

приметни изве- сни 

пропусти у њиховој 

импле- ментацији 

који су потпуни, 
адекватни и 
ажурни; предузима 
на закону засноване 
мере заштите БЗР-
а.  

2. Постоји 
јасна расподела 
одговорности и по- 
слова у области 
БЗР-а која је дос- 
ледно спроведена 
кроз системати- 
зацију радних 
места. Постоје 
механизми надзора 
над радом 
одговорних лица за 
остваривање права 
по основу рада и 
социјалног 
осигурања који су 
адекватни и 
потпуни, постоји 
квалитетна 
комуникација и 
сарадња између 
представника 
послодавца и 
запослених 
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Табела Е.1 – Критеријуми за идентификацију ризика од пожара (1/2)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

5.1  Постојање 

нормативних 

аката у складу 

са правном 

регулативом 

(правилник о 

заштити од 

пожара, односно 

правила 

заштите од 

пожара, план 

заштите од 

пожара објекта 

или подручја)  

Организација не 

поседује норма- 

тивна акта и не 

примењује их у 

пословању  

1. Организација 

поседује план 

заштите од пожара 

који је израдило нес- 

тручно лице и није га 

оверио надлежни 

орган. Остала 

документа не 

поседује. 2. 

Превентивне мере и 

мере заштите од 

пожара се повремено 

и појединачно 

примењују. 3. 

Заштита од пожара 

није уграђена у 

пословање 

организације  

1. Организација 
поседује норма- 
тивна акта која 
није одобрио 
надлежни орган у 
складу са законом 
о заш- тити од 
пожара. 2. 
Организација у 
раду предузима 
интерне превен- 
тивне мере и мере 
заштите од 
пожара.  

3. Заштита од 

пожара је угра- 

ђена у посло- 

вање органи- 

зације  

1. Организација 

поседује норма- 

тивна акта која је 

оверио надлежни 

орган, али их у раду 

не примењује. 2. 

Организација у 

раду предузима 

интерне превен- 

тивне мере и мере 

заштите од пожара. 

3. Заштита од 

пожа- ра је 

уграђена у 

пословање орга- 

низације  

1. Организација 
поседује сва 
нормативна 
акта у складу 
са законом о 
заштити од 
пожара и 
потпуно их 
примењује у 
пословању.  

2.Организација у 
раду 
предузима 
превентивне 
мере и мере 
заштите од 
пожара.  

3. Заштита од 

пожара је 

уграђена у 

пословање 

организације  

5.2  Категоризација 
правног  лица и 
организовање  
у складу са 

проценом 

угрожености у 

складу са 

правном 

регулативом  

1. Организација 

нема доказ о 

извршеној 

категоризацији. 2. 

Није извршена 

организација у 

складу са 

проценом 

угрожености  

 

 

1. Организација 
нема доказ о 
извршеној 
категоризацији.  

2. Извршена је 

интерна про- цена 

угроже- ности и у 

складу са њом 

успостављена 

заштита од пожара  

1. Организација 

има доказ о 

извршеној 

категоризацији. 2. 

Организација није 

потпуно усклађена 

са проценом угро- 

жености, већ само 

у важним 

сегментима 

пословања  

1. Организација 

има доказ о 

извршеној 

категоризацији. 2. 

Организација је 

усклађена са 

проценом угро- 

жености у најве- 

ћем броју случа- 

јева. Има мањи 

број пропуста  

1. Организација 

има доказ о 

извршеној 

категоризацији.  

2. Организација је у 

потпуности 

усклађена са 

проценом 

угрожености  

 

 

5.3  Кадровска и 

техничка 

попуњеност и 

квалификова- 

ност људи који 

раде на 

пословима 

заштите од 

пожара у складу 

са правном 

регулативом  

Организација није 

кадровски и тех- 

нички попуњена у 

складу са проценом 

угрожености и у 

свом саставу нема 

квалификоване 

запослене за обав- 

љање послова из 

области заштите од 

пожара. Није 

ангажовано 

екстерно овлаш- 

ћено правно лице  

Организација је 

кадровски и технички 

попу- њена у складу са 

проценом угро- 

жености, са мање од 50 

% људског и техничног 

потенцијала. Повремено 

се ангажује екстерно 

овлашћено лице, велики 

су пропусти у раду на 

пословима заштите од 

пожара  

Организација је 
кадровски и тех- 
нички попуњена у 
складу са про- 
ценом угроже- 
ности, са око 50 % 
људског и технич- 
ког потенцијала. 
Повремено се 
ангажује екстерно 
овлашћено лице  

  

Организација је 

кадровски и тех- 

нички попуњена у 

складу са 

проценом 

угрожености, са 

око 90 % људског и 

техничног потен- 

цијала. Системати- 

зацијом су дефини- 

сана радна места за 

обављање пос- 

лова из области 

заштите од пожара. 

Ангажовано је 

екстерно 

овлашћено правно 

лице, са мањим 

пропустима у раду 

на посло- вима 

заштите од пожара  

  

Организација је 

кадровски и тех- 

нички попуњена у 

складу са проце- 

ном угрожености. 

Систематизацијом 

су дефинисана 

радна места и 

квалификовано 

људство за обав- 

љање послова из 

области заштите од 

пожара. Ангажо- 

вано је овлашћено 

екстерно правно 

лице  
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Табела Е.1 (2/2)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

5.4  Постојање и  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  одржавање  не поседује  не поседује све  поседује све  поседује све  поседује све  

  уређаја, опреме,  уређаје, опрему,  прописане  прописане  прописане  прописане  

  инсталација и  инсталације и  уређаје, опрему,  уређаје, опрему,  уређаје, опрему,  уређаје, опрему,  

  средстава за  средства за  инсталације и  инсталације и  инсталације и  инсталације и  

  заштиту од  заштиту од  средства за  средства за  средства за  средства за  

  пожара према  пожара у складу  заштиту од  заштиту од  заштиту од  заштиту од  

  Закону о  са Законом или  пожара у складу  пожара у складу  пожара у складу  пожара у складу  

  заштити од  су постојећа  са Законом.  са Законом.  са Законом.  са Законом. Сва  

  пожара,  потпуно  Већи део није  Око 50 % није  Мањи део није  су комплетна,  

  техничким  неисправна и  комплетан,  комплетно,  комплетан,  исправна и  

  прописима,  неупотребљива  исправан и  исправно и  исправан и  употребљива.  

  упутству    употребљив.  употребљиво.  употребљив.  Врше се редовни  

  произвођача    Повремене  Прегледе и  Врше се  прегледи и  

  опреме    прегледе и  одржавање врше  нередовни  одржавање  

      одржавање врше  нестручна лица  прегледи и    

      нестручна лица    одржавање    

5.5  Програм  Организација не  Организација  Организација  Организација  Организација  

  основне обуке  поседује програм  поседује  поседује  поседује  поседује  

  и евиденција  основне обуке  интерни програм  интерни програм  верификован  верификован  

  обуке  запослених из  основне обуке  основне обуке  програм основне  програм основне  

  запослених из  области заштите  запослених из  запослених из  обуке запослених  обуке запослених  

  области  од пожара.  области заштите  области заштите  из области  из области  

  заштите од  Обука се  од пожара који  од пожара који  заштите од  заштите од  

  пожара  не изводи.  није оверио  није оверио  пожара. Обука  пожара. Обука  

    Не постоје  надлежни орган.  надлежни орган.  се изводи редовно,  се изводи редовно,  

    евиденције о  Обуку изводе  Обука се изводи  у складу са  у складу са  

    обучености  нередовно  редовно, у складу  програмом.  програмом.  

    запослених  нестручна лица.  са програмом.  Постоје ажурне  Постоје ажурне  

    за заштиту  Постоје неажурне  Постоје ажурне  евиденције о  евиденције о  

    од пожара  евиденције о  евиденције о  обучености  обучености  

      обучености  обучености  запослених  запослених  

      запослених  запослених  за заштиту  за заштиту  

      за заштиту  за заштиту  од пожара  од пожара  

      од пожара  од пожара      

5.6  Сагласност  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  надлежног  нема и није  поседује  поседује  поседује  поседује  

  органа  поднела захтев  сагласност  сагласност  сагласност  сагласност  

  Министарства  за сагласност  МУП-а. Постоје  МУП-а. Постоје  МУП-а.  МУП-а за све  

  унутрашњих  МУП-у  одступања у  одступања у  Постоје  објекте  

  послова на    смислу адаптације  смислу адаптације  одступања у    

  инвестиционо-    и изградње нових  и изградње нових  смислу адаптације    

  техничку доку-    делова објеката  делова објеката  објеката после    

  ментацију,    или објеката  или објеката  добијања    

  изведено стање    после добијања  после добијања  сагласности    

  
  
  

и употребу објекта 

или дела објекта  

  
  

сагласности  сагласности    
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Табела Ж.1 — Критеријуми за идентификацију ризика од елементарних непогода и других 

несрећа (1/2)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

6.1  Постојање  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  планских  није спровела  има појединачна  поседује план  поседује план  поседује план  

  докумената  процену угро-  документа у виду  заштите и  заштите и  заштите и  

  у области  жености, не  упутстава за рад  спасавања и план  спасавања у  спасавања у  

  смањења  поседује план  на појединим  заштите од удеса,  ванредним  ванредним  

  ризика и  заштите и  радним местима  израђен у складу  ситуацијама и  ситуацијама и  

  управљања  спасавања у  о поступању у  са важећим  план заштите  план заштите од  

  ванредним  ванредним  случају  законом. Са  од удеса, израђен  удеса, потпуно  

  сутуацијама,  ситуацијама, не  елементарних  планом нису  у складу са  усклађен са  

  тј. плана  поседује план  непогода и  упознати његови  важећим Законом  важећим Законом  

  заштите и  заштите од удеса  других несрећа.  носиоци и  о ванредним  о ванредним  

  спасавања у    Запосленима се  извршиоци. План  ситуацијама. Са  ситуацијама.  

  ванредним    повремено скреће  није усклађен са  планом су у  Са планом су у  

  ситуацијама и    пажња на потребу  планом заштите  потпуности  потпуности  

  плана заштите    да примене та  и спасавања у  упознати његови  упознати његови  

  од удеса,    упутства  ванредним  носиоци, али не  носиоци и  

  усклађеног      ситуацијама  и извршиоци.  извршиоци. План  

  са планом      јединице локалне  План заштите  је усклађен са  

  заштите и      самоуправе,  и спасавања у  планом заштите  

  спасавања у      односно  ванредним  и спасавања у  

  ванредним      Републике. План  ситуацијама  ванредним  

  ситуацијама      заштите и  је делимично  ситуацијама  

  надлежних      спасавања у  усклађен са  јединице локалне  

  органа      ванредним  планом заштите  самоуправе,  

  локалне      ситуацијама није  и спасавања у  односно  

  самоуправе      усклађен са  ванредним  Републике.  

  који је оверио      суседним  ситуацијама  План је усклађен  

  надлежни      прекограничним  јединице локалне  са суседним  

  орган      субјектима  самоуправе,  прекограничним  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

односно  

Републике. План 

је делимично 

усклађен са 

суседним 

прекограничним 

субјектима  

субјектима  
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Табела Ж.1 (2/2)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

6.2  Постојање  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  плана и  уопште не  нема план и  има план и  има план и  има план и  

  евиденције  планира и не  евиденцију  евиденцију  евиденцију  евиденцију  

  оспособљеност  оспособљава  оспособљености  оспособљености  оспособљености  оспособљености  

  и запослених  запослене за  запослених за  запослених за  запослених за  запослених за  

  за поступање  поступање у  поступање у  поступање у  поступање у  поступање у  

  у ванредним  ванредним  ванредним  ванредним  ванредним  ванредним  

  ситуацијама  ситуацијама  ситуацијама.  ситуацијама.  ситуацијама.  ситуацијама.  

      Постоје  Повремено  Оспособљавање  Оспособљавање  

      појединачни  оспособљавање  носиоца, али не  врше овлашћена  

      покушаји  врше 

неовлашћена  
и извршиоца  лица. Евиденција  

      припремања за  лица. Евиденција  плана врше  је ажурна.  

      поступање у  је неажурна  овлашћена лица.  Организација  

      ванредним    Евиденција је  учествује у  

      ситуацијама    делимично  провери  

          ажурна.  властитог плана  

          Организација  заштите и  

          делимично  спасавања у  

          учествује у  ванредним  

          провери  ситуацијама  

          властитог плана  кроз вежбе са  

          заштите и  органима локалне  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама кроз 

вежбе са 

органима 

локалне 

самоуправе  

самоуправе  
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Табела З.1 – Критеријуми за идентификацију ризика од експлозија (1/4)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

7.1  Постојање  Организација не  Организација не  Организација  Организација  Организација  

  нормативних  поседује дозволу  поседује план  поседује план  поседује план  поседује план  

  аката и  за рад или  заштите од  заштите од  заштите од  заштите од  

  дозвола за рад  поседује  експлозије, али  експлозије, али  експлозије и има  експлозије и има  

  са одређеним  привремену  има физичко  нема физичко  физичко  физичко  

  врстама  дозволу за  раздвајање  раздвајање  раздвајање  раздвајање  

  експлозивних  употребу  експлозивних  експлозивних  експлозивних  експлозивних  

  материјала  експлозивних  материја по  материја по  материја по  материја по  

  (течним,  и бурно  нормативима  нормативима  нормативима на  нормативима на  

  чврстим,  реагујућих  на бази  на бази  бази  бази  

  гасовитим),  запаљивих  категоризације  категоризације  категоризације  категоризације  

  у складу са  материја  нормираних  нормираних  нормираних  нормираних  

  
  
  
  

прописима  

  
  
  

  
  
  
  

врста, количина и 

дистанци  

  
  

врста, количина  врста, количина и 

дистанци, али нису 

га одобрили 

надлежни органи  

врста, количина и 

дистанци, и одобрио 

га је надлежни 

орган  

и дистанци  

  

  

7.2  Постојање  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  нормативних  поседује дозволу  поседује план  поседује  поседује  поседује сва  

  аката у складу  за рад, али не  заштите од  нормативна акта  нормативна акта  нормативна акта  

  са правном  поседује  експлозије који  која није одобрио  у складу са  у складу са  

  регулативом за  нормативна акта  је израдило  надлежни орган  Законом о  Законом о  

  заштиту од    нестручно лице и  у складу са  заштити од  заштити од  

  пожара објекта    није га оверио  Законом о  пожара, која је  пожара и потпуно  

  и/или подручја    надлежни орган.  заштити од  оверио надлежни  их примењује.  

  (и другим    Остала документа  пожара.  орган. Не    

  нормативима    не поседује.  Организација у  примењује их у    

  којима се    Превентивне мере  раду предузима  потпуности.    

  уређује ова    и мере заштите  мере превенције      

  област)    од експлозије се  и заштите од      

      повремено и  експлозије по      

      појединачно  локалним      

      примењују.  прописима или      

      Заштита од  међународним      

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

експлозије није 

уграђена у 

пословање 

организације  

стандардима  

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

7.3  Категоризација  Организација нема  Организација нема  Организација има  Организација има  Организација има  

  правног лица и  доказ о извршеној  доказ о извршеној  доказ о извршеној  доказ о извршеној  доказ о извршеној  

  организовање  категоризацији  категоризацији.  категоризацији.  категоризацији.  категоризацији.  

  у складу са  по степену  Извршена је  Организовање  Организовање  Извршено је у  

  проценом  угрожености и  интерна процена  није потпуно  је извршено  потпуности  

  угрожености  није извршено  угрожености и  усклађено са  у складу са  организовање  

  у складу са  раздвајање  организована  проценом  проценом  у складу са  

  правном  технолошког  је заштита од  угрожености, већ  угрожености у  проценом  

  регулативом  поступка у складу  експозије у  само у важним  највећем броју  угрожености  

    са проценом  складу са њом  сегментима  случајева. Има    

  
  

  
  

угрожености     
  

пословања  

  

мањи број пропуста    
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Табела З.1 (2/4)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

7.4  Кадровска и 

техничка 

испуњеност и 

квалификова- 

ност запослених 

који раде на 

пословима 

заштите од 

експлозије и 

руковања 

експлозивним 

материјама у 

складу са 

правном 

регулативом  

1. Организација 

није кадровски и 

технички попуњена 

у складу са 

проценом 

угрожености и у 

свом саставу нема 

квали- фиковане  

запослене за обављање 

послова из области 

заштите од пожара.  

2. Није 

ангажовано 

екстерно 

овлашћено правно 

лице. 3. Велики 

пропусти  у раду на 

пословима заштите 

од експлозије  

1. Организација 

је  кадровски и 

технички 

попуњена у 

складу са 

проценом 

угрожености са 

испод 50 % 

људског и 

техничног 

потенцијала. 2. 

Повремено 

ангажовање 

екстерног 

овлашћеног 

лица. 3. Велики 

пропусти  у раду 

на пословима 

заштите од 

експлозије  

1. Организација 

је кадровски и 

технички 

попуњена у 

складу са 

проценом 

угрожености са 

око 50 % 

људског и 

техничног 

потенцијала.  

2. Повремено 

ангажовање 

екстерног 

овлашћеног 

правног лица.  

3. Велики 

пропусти  у раду 

на пословима 

заштите од 

експлозије  

1. Организација 

је кадровски и 

технички 

попуњена са око 

90 % 

потенцијала. 

Системати- 

зацијом су 

дефинисана 

радна места за 

обављање 

послова из 

области заштите 

од пожара. 2. 

Ангажовано је 

екстерно 

овлашћено 

правно лице. 3. 

Мањи пропусти  

у раду на 

пословима 

заштите од 

пожара  

1. Организација је  

кадровски и 

технички 

попуњена у 

складу са 

проценом 

угрожености, 

системати- 

зацијом радних 

места је 

дефинисана 

потреба за 

квалификованим 

запосленим за 

обављање 

послова из 

области заштите 

од пожара.  

2.Ангажовано је 

екстерно 

овлашћено 

правно лице.  

3.Нема пропуста у 

раду на 

пословима из 

области 

заштите од 

пожара  

7.5  Постојање и 

одржавање 

уређаја, опреме, 

инсталација и 

средстава за 

заштиту од 

експлозија 

према 

релевантним 

законима, 

техничким 

прописима, 

нормативима и 

упутством 

произвођача 

опреме  

Организација не 

поседује уређаје, 

опрему, инсталације и 

средства за заштиту од 

експлозије у складу са 

прописима или 

усвојеним стандардима, 

или су постојећи 

потпуно неисправни и 

неупотребљиви  

Организација не 

поседује све 

прописане 

уређаје, опрему, 

инсталације и 

средства за 

заштиту од 

експлозија у 

складу са 

прописима или 

усвојеним 

стандардима, 

већи део није 

комплетан, 

исправан и 

употребљив. 

Повремене 

прегледе и 

одржавање врше 

нестручна лица  

Организација 

поседује све 

прописане уређаје, 

опрему, 

инсталације и 

средства за 

заштиту од 

експлозије у 

складу са 

прописима или 

усвојеним 

стандардима, а око 

50 % није 

комплетно, 

исправно и 

употребљиво. 

Прегледе и 

одржавање врше 

нестручна лица  

Организација 

поседује све 

прописане уређаје, 

опрему, 

инсталације и 

средства за 

заштиту од 

експлозије у 

складу са 

прописима или 

усвојеним 

стандардима, а 

мањи део није 

комплетан, 

исправан и 

употребљив. Врше 

се редовни 

прегледи и 

одржавање  

Организација 

поседује све 

прописане уређаје, 

опрему, 

инсталације и 

средства за 

заштиту од пожара 

у складу са 

прописима или 

усвојеним 

стандардима, све је 

исправно и 

употребљиво. 

Врше се редовни 

прегледи и 

одржавање  
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Табела З.1 (3/4)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

7.6  Програм 

основне обуке 

и евиденција 

обуке 

запослених из 

области 

заштите од 

експлозија и 

руковања 

експлозивним 

материјама  

1. Организација 

не поседује 

програм основне 

обуке 

запослених из 

области заштите 

од експлозије.  

2. Обука за 

заштиту од 

експлозија се не 

изводи.  

3. Не постоје 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозија и 

руковање 

експлозивним 

материјама  

1. Организација 

поседује 

интерни 

програм основне 

обуке 

запослених из 

области заштите 

од експлозије, 

али програм 

није оверио 

надлежни орган. 

2. Обуку 

нередовно 

изводе 

нестручна лица. 

3. Постоје 

неажурне 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозије и 

руковање 

експлозивним 

материјама  

1. Организација 

поседује интерни 

програм основне 

обуке запослених 

из области 

заштите од 

експлозија. 

Програм није 

оверио надлежни 

орган. 2. Обука се 

изводи редовно, у 

складу са 

програмом. 3. 

Постоје ажурне 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозија  

1. Организација 

поседује 

верификован 

програм основне 

обуке 

запослених из 

области заштите 

од експлозија и 

руковања 

експлозивним 

материјама. 2. 

Обука  се не 

изводи редовно, 

у складу са 

програмом. 3. 

Постоје 

неажурне 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозија  

1. Организација 

поседује 

верификован 

програм основне 

обуке 

запослених из 

области заштите 

од експлозија и 

руковања 

експлозивним 

материјама. 2. 

Обука се изводи 

редовно, у 

складу са 

програмом. 3. 

Постоје ажурне 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозија  

7.7  Сагласност 

надлежног 

органа 

Министарства 

унутрашњих 

послова на 

инвестиционо- 

техничку 

документацију, 

изведено стање 

и употребу 

објекта или 

дела објекта  

Организација не 

поседује саглас- 

ност МУП-а и 

није поднела 

захтев  

  

 

 

 

 

 

 

 

Организација 

поседује 

сагласност МУП-

а. Постоје 

спроведене 

адаптације и 

изградња нових 

делова објеката 

или објеката у 

целини, после 

добијања 

сагласности, за 

које није добијена  
сагласност за 

коришћење  

Организација 

поседује 

сагласност МУП-

а. Постоје 

спроведене 

адаптације и 

изградња нових 

делова објеката 

или објеката у 

целини, после 

добијања 

сагласности, за 

које је добијено 

привремено 

решење и 

сагласност за 

коришћење  

Организација 

поседује 

сагласност МУП-

а. Постоје 

спроведене 

адаптације и 

изградња нових 

делова објеката 

или објеката у 

целини после 

добијања 

сагласности, за 

које је добијена 

сагласност за 

коришћење и рок 

за санацију 

нерегуларности  

Организација 

поседује 

сагласност 

МУП-а за све 

објекте  
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Табела З.1 (4/4)  

  

7.8  Надзор 

инспекције и 

постојање 

наложених 

мера заштите 

од експлозије  

Организација не 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору 

инспекције  

 

 

 

Организација 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору 

инспекције. Не 

врши се импле- 

ментација 

наложених мера  

Организација 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору 

инспекције. Врши 

се нередовна и 

непотпуна импле- 

ментација 

наложених мера  

Организација 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору 

инспекције. Врши 

се делимична 

имплементација 

наложених мера  

Организација 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору државне 

инспекције. Врши 

се потпуна 

имплементација 

наложених мера  
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Табела И.1 – Критеријуми за идентификацију ризика од неусаглашености са стандардима (1/2) 

Ред. 

број  
Захтев за 

процену ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

8.1  СРПС ИСО  Нема  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  Друштвена  имплементиран  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  

  безбедност –  стандард  води < 50 посто  води ≥ 50 посто  води ≥ 80 посто  води све записе  

  Системи    записа којима то  записа којима  записа којима  којима то  

  

  

  

  

менаџмента 

континуите- 

том пословања 

– 
Захтеви  

   
   

  

доказује  

  

  

  

то доказује  

  

  

  

то доказује  

  

  

  

доказује  

  

  

  

8.2  СРПС А.Л2.002,  Нема имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  Друштвена  тиран стандард  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  

  

  

  

  

  

  

  

безбедност – 

Услуге приват- 

ног обезбеђења – 

Захтеви и 

упутство за 

оцењивање 

усаглашености  

  

  

  

  

  

  

  

води < 50 посто 

записа којима то 

доказује  

  

  

  

  

води ≥ 50 посто 

записа којима 

то доказује  

  

  

  

  

води ≥ 80 посто  води све записе 

којима то 

доказује  

  

  

  

  

записа којима  
то доказује  

  

  

  

  

8.3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СРПС  
27001,  
Информационе 

технологије – 

Технике 

безбедности – 

Системи 

менаџмента 

безбедношћу 

информација –  
Захтеви  

Нема имплемен- 

тиран стандард  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Има имплемен- 

тиран стандард и 

води < 50 посто 

записа којима то 

доказује  

  

  

  

  

  

  

Има имплемен- 

тиран стандард 

и води ≥ 50 

посто записа 

којима то 

доказује  

  

  

  

  

  

  

Има имплемен-  Има имплемен- 

тиран стандард и 

води све записе 

којима то 

доказује  

  

  

  

  

  

  

тиран стандард и  
води ≥ 80 посто  
записа којима  
то доказује  

  

  

  

  

  

  

8.4  СРПС ИСО  Нема имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  Друштвена  тиран стандард  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  

  безбедност –    води <50 посто  води ≥50 посто  води ≥80 посто  води све записе  

  Менаџмент    записа којим  записа којима  записа којима то  којима то  

  

  

  

  

ванредним 

ситуацијама – 

Захтеви за 

одговор на 

инцидент  

  

  

  

  

то доказује  

  

  

  

то доказује  

  

  

 

доказује  

  

  

  

доказује  
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Табела И.1 (2/2)  

  

Ред. 

број  
Захтев за 

процену ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

8.5  СРПС ЕН 53082,  Нема имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  Аеродромске и  тиран стандард  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  

  ваздухопловне    води < 50 посто  води ≥ 50 посто  води ≥ 80 посто  води све записе  

  службе    записа којима  записа којима  записа којима  којима то  

  безбедности    то доказује  то доказује  то доказује  доказује  

8.6  СРПС ЕН 53747, 

Услуге  
Нема имплемен- 

тиран стандард  
Има имплемен- 

тиран стандард и  
Има имплемен- 

тиран стандард и  
Има имплемен- 

тиран стандард и  
Има имплемен- 

тиран стандард и  

  безбедности    води < 50 посто  води ≥ 50 посто  води ≥ 80 посто  води све записе  

  у поморству    записа којима  записа којима  записа којима  којима то  

  и лукама    то доказује  то доказује  то доказује  доказује  

8.7  ИСО 18788,  Нема имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  

  

  

  

  

Систем 

менаџмента 

пословима 

приватног 

обезбеђења  

тиран стандард  

  

  

  

  

тиран стандард и  тиран стандард 

и води ≥ 50 

посто записа 

којима то 

доказује  

  

тиран стандард и  тиран стандард и 

води све записе 

којима то  
доказује  

  

води < 50 посто  води ≥ 80 посто  
записа којима  записа којима  
то доказује  то доказује  

    

8.8  

  

  

  

  

  

  

СРПС ИСО  
Спецификација 

за системе 

менаџмента 

обезбеђењем у 

ланцу 

снабдевања  

Нема имплемен- 

тиран стандард  

  

  

  

  

  

Има имплемен-  Има имплемен- 

тиран стандард и 

води ≥ 50 посто 

записа којима  
то доказује  

  

  

Има имплемен-  Има имплемен- 

тиран стандард и 

води све записе 

којима то 

доказује  

  

  

тиран стандард и  тиран стандард и  
води < 50 посто  води ≥ 80 посто  
записа којима  записа којима  
то доказује  то доказује  
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Табела Ј.1 – Критеријуми за идентификацију ризика по животну средину (1/2)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

9.1  Постојање 

правне, 

органи- 

зацијске и 

планске 

регулативе 

из области 

заштите 

животне 

средине  

1. Не постоји 

извештај о 

безбедности. 2. 

Не постоји 

план заштите 

од удеса. 3. 

Према 

животној 

средини се не 

поступа на 

одговоран 

начин  

1. Извештај 

о безбедности 

не садржи све 

неопходне 

елементе.  

2. Не 

постоји план 

заштите од 

удеса. 3. 

Према 

животној 

средини се не 

поступа на 

одговоран 

начин  

1.  Извештај о 

безбедности не 

садржи све 

неопходне 

елементе. 2.  

План заштите 

од удеса је 

непотпун. 3.  

Према животној 

средини се 

поступа 

делимично на 

одговоран 

начин  

1. Извештај о 

безбедности 

садржи све 

неопходне 

елементе.  

2. План заштите 

од удеса је 

непотпун.  

3. Одговорно се 

поступа према 

животној 

средини  

1. Извештај о 

безбедности 

садржи све 

неопходне 

елементе. 2. План 

заштите од удеса је 

потпун. 3. 

Одговорно се 

поступа према 

животној средини  

9.2  Опремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

или 

еколошким 

инцидентима и 

оспособљеност 

људских 

ресурса за  
реаговање у 

њима  

1. Запослени 

нису ни 

теоријски, ни 

практично, 

оспособљени за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима. 2. 

Не спроводе се 

периодичне 

провере оспо- 

собљености, 

запослених. 3. 

Потпуна је 

неопремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима.  

1. Запослени су 

оспособљени за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима 

теоријски, али не и 

практично. 2. Не 

спроводе се 

периодичне 

провере оспо- 

собљености, 

посебно за радна 

места са 

повећаним 

ризиком. 3. 

Потпуна је 

неопремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима.  

1. Запослени су 

оспособљени за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, 

теоријски и 

практично. 2. 

Периодичне 

провере 

оспособљеност и 

се спроводе 

делимично. 3. 

Делимична је 

опремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима  

1. Запослени су 

оспособљени 

за реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

или 

еколошким 

инцидентима, 

и теоријски и 

практично.  

2. Периодичне 

провере оспо- 

собљености се 

спроводе за 

део 

запослених. 3. 

Потпуна је 

опремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

или 

еколошким 

инцидентима  

1. Запослени 

су оспособљени 

за реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, и 

теоријски и 

практично.  

2. Периодичне 

провере оспо- 

собљености се 

спроводе за све 

запослене. 3. 

Потпуна је 

опремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима  
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Табела Ј.1 (2/2)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

9.3  Одговорна 

особа за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

и еколошким 

инцидентима  

Није 

делегирана 

одговорност за 

ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте  

Није 

делегирана 

одговорност за 

ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте  

Одговорност 

за ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте је 

регулисана 

уговором са 

трећим лицем  

Одговорност 

за ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте је 

регулисана 

постављењем  

Одговорност за 

ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте је 

регулисана 

планом 

заштите од 

удеса  

9.4  Биохазардни 

потенцијал 

коришћене 

технологије  

Веома висок  Висок  Умерено/средње 

висок  
Благо изражен  Минималан  

9.5  Постојање 

екстерне 

организације 

која врши 

надзор и 

директне 

комуникације 

са одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

или 

еколошким 

инцидентима  

1. Не постоји 

екстерна 

супервизорска 

организација. 2. 

Не постоји 

директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима  

1. Не постоји 

екстерна 

супервизорска 

организација. 2. 

Постоји директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, али 

без перио- дичних 

провера  

1. Постоји 

екстерна супер- 

визорска орга- 

низација, без 

периодичних 

провера. 2. 

Постоји директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, али 

без перио- дичних 

провера  

1. Постоји 

екстерна супер- 

визорска орга- 

низација без 

периодичних 

провера.  

2. Постоји 

директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, са 

перио- дичним 

проверама  

1. Постоји 

екстерна супер- 

визорска орга- 

низација са 

периодичним 

проверама. 2. 

Постоји директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, са 

перио- дичним 

проверама  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



             

  Страна 78 oд 265 

Табела К.1 – Критеријуми за идентификацију ризика у управљању људским ресурсима 
  

(1/7)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.1  Постојање 

политике 

управљања 

људским 

ресурсима 

(ХР) и 

интерне 

нормативне 

регулативе  

1. Политику 

ХР није 

формали- 

зовало, доку- 

ментовало 

нити одобрило 

највише 

руководство и 

није део 

стратешке 

политике 

организације.  

2. Политика 

ХР није усагла- 

шена са 

интересима 

запослених, 

безбедношћу и 

заштитом на 

раду, нити 

осталим 

повезаним и 

значајним 

документима 

из области 

пословања 

организације. 

3. Политика ХР 

није доступна 

запосленима  

1. Политику 

ХР је формали- 

зовало, доку- 

ментовало и 

одобрило 

највише руко- 

водство и део је 

стратешке 

политике 

организације, 

али се не 

спроводи у 

потпуности.  

2. Политика 

ХР није усагла- 

шена са инте- 

ресима запо- 

слених, безбед- 

ношћу и зашти- 

том на раду, 

нити осталим 

повезаним и 

значајним 

документима 

из области 

пословања 

организације. 

3. Политика ХР 

није прегледна, 

доступна 

запосленима, 

нити подложна 

променама 

онда када су 

оне неопходне  

1. Политику ХР 

је формали- 

зовало, доку- 

ментовало и 

одобрило 

највише руко- 

водство и део је 

стратешке 

политике 

организације. 2. 

Политика ХР је 

усаглашена са 

интересима 

запослених, 

безбедношћу и 

заштитом на 

раду и осталим 

повезаним и 

значајним 

документима из 

области 

пословања 

организације, 

али нису у 

потпуности 

обезбеђена 

средства и 

услови за њено 

спровођење. 3. 

Политика ХР је 

прегледна, 

доступна запо- 

сленима, али 

није у потпу- 

ности подлож- 

на променама 

онда када су оне 

неопходне  

1. Политику ХР 

је формали- 

зовало, доку- 

ментовало и 

одобрило 

највише 

руководство и 

део је стратешке 

политике 

организације. 2. 

Политика ХР је 

усаглашена са 

интересима 

запослених, 

безбедношћу и 

заштитом на 

раду и осталим 

повезаним и 

значајним 

документима из 

области 

пословања 

организације. 3. 

Политика ХР је 

прегледна, 

доступна 

запосленима и 

подложна 

променама онда 

када су оне 

неопходне, али 

могу да постоје 

одла- гања у 

спрово- ђењу  

1. Политику ХР је 

формализовало 

и 

документовало 

највише 

руководство и  
део је 

стратешке 

политике 

организације.  

2. Политика ХР 

је усаглашена са 

интересима 

запослених, 

безбедношћу и 

заштитом на раду 

и осталим 

повезаним и 

значајним 

документима из 

области 

пословања 

организације.  

3. Политика ХР 

је прегледна, 

доступна 

запосленима и 

подложна 

променама онда 

када су оне 

неопходне  
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Табела К.1 (2/7)  

Ред. 

број  
Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.2  Постојање 

стандардизо- 

ваних крите- 

ријума и 

интерних 

процедура о 

регрутацији, 

селекцији и 

класификацији 

запослених  

1. Није урађена 

анализа радних 

места и задатака 

за позиције у 

организацији. 2. 

Систем 

регрутовања није 

успос- тављен као 

стални/контину -

ирани процес 

заснован на 

циљевима 

организације.  

3. Нису утврђени 

нити докумен- 

товани крите- 

ријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције  

1. Није урађена 

анализа радних 

позиција/места и 

задатака за 

позиције у 

организацији. 2. 

Систем 

регрутовања није 

успос- тављен као 

стални/конти- 

нуирани процес 

заснован на 

циљевима. 3. 

Нису утврђени 

нити 

документовани 

критеријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције  

1. Урађена је и 

одобрена 

анализа радних 

позиција/места 

и задатака за 

позиције у 

организацији.  
2. Систем регру- 

товања није 

успостављен 

као стал- 

ни/континуира- 

ни процес 

заснован на 

циљевима, већ 

се спроводи ад 

хоц.  

3. Критеријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције 

су утврђени и 

документовани, 

али су непот- 

пуни и нису у 

складу са ана- 

лизом радних 

позиција/места  

1. Урађена је и 

одобрена 

анализа радних 

позиција/места 

и задатака за 

позиције у 

организацији.  
2. Систем регру- 

товања је 

успостављен 

као стал- 

ни/континуира 

ни процес 

заснован на 

циљевима. 3. 

Критеријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције 

су докумен- 

товани, али 

постоје повре- 

мена 

одступања од 

критеријума  

1. Урађена 

је и одобрена 

анализа радних 

позиција/места 

и задатака за 

све позиције у 

организацији.  
2. Систем 

регрутовања је 

успостављен 

као стал- 

ни/континуи- 

рани процес 

заснован на 

циљевима. 3. 

Утврђени су и 

документовани 

критеријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције  

4. Кандидати за 

посао не 

потписују 

документ(а) 

којима се упо- 

знају са свим 

релевантним 

информацијама 

везаним за 

будући посао и 

међусобним 

правима и 

обавезама 

између органи- 

зације и поје- 

динца  

4. Кандидати за 

посао 

потписују 

документ(а) 

којима се 

упознају са 

информацијама 

везаним за 

будући посао, 

које нису у 

потупности 

релевантне и 

јасне, као ни 

међусобна 

права и обавезе 

између органи- 

зације и поје- 

динца  

4. Кандидати за 

посао 

потписују 

документ(а) 

којима се 

упознају са 

информацијама 

везаним за 

будући посао, 

које нису у 

потупности 

релевантне и  
јасне, као ни 

међусобна 

права и обавезе 

између органи- 

зације и поје- 

динца  

4. Кандидати за 

посао 

потписују 

документ(а) 

којима се 

упознају са 

информацијама 

везаним за 

будући посао, 

које нису у 

потупности 

релевантне и 

јасне, као ни 

међусобна 

права и обавезе 

између органи- 

зације и поје- 

динца  

4. Сви кандидати 

за посао у 

компанији 

потписују 

документ(а) 

којима се 

упознају са 

свим реле- 

вантним 

информацијама 

везаним за 

будући посао, 

као и међусо- 

бним правима и 

обавезама 

између органи- 

зације и поје- 

динца  
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Табела К.1 (3/7)  

Ред. 

број  
Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.3  Постојање 

процедура за 

адаптацију, 

развој и 

евалуацију 

запослених  

1. Новозапослени 

нису усмерени на 

позицију и 

организацију – 

није обезбеђена 

адекватна радна 

адаптација 

запослених 

(професионал- на 

и социјална). 2. 

Менаџерима и 

супервизорима/  
надзорницима 

који су 

одговорни за 

управљање 

запосленима 

нису обезбеђени 

адекватна обука 

и могућност за 

развој њихових 

управљачких и 

надзорних 

вештина. 3. 

Запослени немају 

план рада и нор- 

му/циљеве који 

одређују зада- 

тке/активности и 

очекиване 

резултате за 

будуће задатке  

1. Новозапослени 

су усмерени на 

позицију и 

организацију – 

радна адап- 

тација запо- 

слених (профе- 

сионална и 

социјална) није 

адекватна или је 

непотпуна или 

кратка. 2. 

Менаџерима и 

супервизорима/  
надзорницима 

који су 

одговорни за 

управљање 

запосленима 

нису обезбеђени 

адекватна обу- ка 

и могућност за 

развој њихових 

управљачких и 

надзорних 

вештина, или не 

постоји подршка 

за примену. 3. 

Запослени немају 

план рада и нор- 

му/циљеве који 

одређују зада- 

тке/активности и 

очекиване 

резултате за 

будуће задатке, 

или су они 

неусклађени, 

нереални и/или 

нејасни  

1. Новозапослени 

су усмерени на 

позицију и 

организацију – 

радна адап- 

тација запо- 

слених (профе- 

сионална и 

социјална) је 

кратка. 2. 

Менаџерима и 

супервизорима/  
надзорницима 

који су 

одговорни за 

управљање 

запосленима је 

обезбеђена 

адекватна обука 

и могућност за 

развој њихових 

управљачких и 

надзорних 

вештина, али је 

ад хоц. 3. 

Запослени имају 

план рада и 

норму/ /циљеве 

који одређују 

зада- 

тке/активности и 

очекиване 

резултате за 

будуће задатке, 

али се они 

примењују 

повремено и на 

поједине 

запослене  

1. Новозапослени 

су усмерени на 

позицију и 

организацију – 

обезбеђена је 

адекватна радна 

адап- тација запо- 

слених (профе- 

сионална и 

социјална). 2. 

Менаџерима и 

супервизорима/  
надзорницима 

који су 

одговорни за 

управљање 

запосленима је 

обезбеђена 

адекватна обука 

и могућност за 

развој њихових 

управљачких и 

надзорних 

вештина. 3. Сви 

запослени имају 

план рада и 

норму/ /циљеве 

који одређују 

зада- 

тке/активности и 

очекиване 

резултате за 

будуће задатке, 

али их понекад не 

примењују сви 

запослени;  

1. Сви новоза- 

послени су 

усмерени на 

позицију и 

организацију – 

обезбеђена је 

адекватна радна 

адап- тација запо- 

слених (профе- 

сионална и 

социјална).  
2. Менаџерима 

и супервизорима 
/ надзорницима који 

су одго- ворни за 

управљање 

запосленима 

обезбеђени су 

адекватна обука и 

могућност за развој 

њихових 

управљачких и 

надзорних вештина.  
3. Сви 

запослени имају 

план рада и 

норму/циљеве који 

одређују 

задатке/активности 

и очекиване 

резултате за 

будуће задатке  
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Табела К.1 (4/7)  

Ред. 

број  
Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

    4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог није 

праведно 

процењен на 

крају плана рада 

или рад- ног 

циклуса. 5. 

Организација 

нема развијене 

методе одржа- 

вања бриге за 

запослене и нема 

развијену свест о 

значају 

запослених. 6. 

Организација не 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене 

засноване  
на успеху у 

обављању 

посла  

4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог није 

праведно 

процењен на 

крају плана рада 

или рад- ног 

циклуса или 

изостаје 

адекватна 

накнада. 5. 

Организација 

нема развијене 

методе одржа- 

вања бриге за 

запослене и нема 

развијену свест о 

значају 

запослених. 6. 

Организација не 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене, 

засноване  
на успеху у 

обављању 

посла, или 

обезбеђује, али 

су неадекватне 

и/или немају 

сви запослени 

једнаке шансе 

за њихово 

остварење  

4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог је 

праведно 

процењен на 

крају плана рада 

или рад- ног 

циклуса, али 

повремено 

изостаје адек- 

ватна накнада. 5. 

Организација 

има развијене 

методе одржа- 

вања бриге за 

запослене и свест 

о значају 

запослених, али 

их спроводи 

повремено и/или 

само према делу 

запослених. 6. 

Организација 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене, али 

они нису 

засновани на 

успеху у 

обављању посла 

и/или немају сви 

запослени 

једнаке шансе за 

њихово 

остварење  

4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог је 

праведно 

процењен на 

крају плана рада 

или рад- ног 

циклуса, али 

повремено 

изостаје адек- 

ватна накнада. 5. 

Организација има 

развијене методе 

одржа- вања 

бриге за 

запослене и свест 

о значају 

запослених, али 

понекад није у 

стању да их 

спроведе. 6. 

Организација 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене, 

засноване  
на успеху у 

обављању 

посла (конку- 

рентност и 

такмичење)  

4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог је 

праведно 

процењен, 

најмање једном 

годишње, на крају 

плана рада или 

радног циклуса. 

5. Организација 

има развијене 

методе одржа- 

вања бриге за 

запослене и свест 

о значају 

запослених. 6. 

Организација 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене, 

засноване на 

успеху у обав- 

љању посла 

(конкурентност и 

такмичење)  
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Табела К.1 (5/7)  

Ред

. 

бро

ј  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.

4  
Обезбеђење 

функционално

г, безбедног и 

инклузивног 

радног места и 

окружења  

1. Организација не 

обезбеђује безбедно 

радно окружење. 2. 

Организација не 

подржава 

усклађеност/ /баланс 

послов- 

ног/професио- 

налног и приватног 

живота запослених. 

3. Организација не 

осигурава радно 

окруже- ње од 

злостав- љања, 

узнеми- равања и 

мобинга.  

4. Организаци

ја не осигурава/ 

/промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

/доступно радно 

окружење.  

5. Организаци

ја нема дефини- 

сану политику 

решавања 

конфликата  

1. Организација 

обезбеђује сигурно/ 

/безбедно  радно 

окружење само када 

је реч о физичком 

здрављу. 2. 

Организација не 

подржава 

усклађеност/ баланс 

послов- 

ног/професио- налног 

и приватног живота 

запослених.  
3. Организаци

ја не осигурава 

радно окру- жење 

од злостављања, 

узнемиравања и 

мобинга.  

4. Организаци

ја не осигурава/ 

/промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

доступно радно 

окружење.  

5. Организаци

ја нема дефини- 

сану политику 

решавања 

конфликата  

1.Организациј

а 

обезбеђује 

сигурно/ 

/безбедно 

радно 

окружење  

када је реч о 

физичком 

здрављу. 2. 

Организација 

подржава 

усклађеност/ 

/баланс 

послов- 

ног/професио- 

налног и 

приватног 

живота 

запослених, 

али га 

спроводи 

делимично и 

само за 

поједине радне 

позиције/ 

/појединце. 3. 

Организација 

осигурава 

радно 

окружење, без 

злостављања, 

узнемиравања 

и мобинга.  

4.Организациј 

не осигурава/ 

/не промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

/доступно 

радно 

окружење. 5. 

Организација 

нема 

дефинисану 

политику 

решавања 

конфликата  

1. 

Организација 

обезбеђује 

сигурно/ 

/безбедно  

радно 

окружење. 2. 

Организација 

подржава 

усклађеност/ 

/баланс 

пословног/ 

/професио- 

налног и 

приватног 

живота 

запослених. 3. 

Организација 

осигурава 

радно 

окружење, без 

злостављања, 

узнемиравања 

и мобинга.  

4.Организациј

а осигурава/ 

/промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

/доступно 

радно 

окружење. 5. 

Организација 

има 

дефинисану 

политику 

решавања 

конфликата, 

али је не 

примењује 

потпуно и у 

односу на све 

запослене  

1. Организација 

обезбеђује сигурно/ 

безбедно радно 

окружење.  

2. Организација 

подржава 

усклађеност/баланс 

пословног/професио- 

налног и приватног 

живота запослених. 

3. Организација 

осигурава радно 

окружење, без 

злостављања, 

узнемиравања и 

мобинга.  

4. Организаци

ја осигурава/ 

/промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

/доступно радно 

окружење.  

5. Организаци

ја има дефини- 

сану политику 

решавања 

конфликата  
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Табела К.1 (6/7)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.5  Постојање 

планова за 

обуку, 

стицање 

знања и 

развој 

запослених  

1. Не постоје 

планови за обуку и 

развој запослених, 

нити планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака.  
2. Организација 

не планира у 

оквиру годишњег 

буџета средства за 

обуку и развој 

запослених. 3. Не 

постоји евиденција 

запослених  
који су завршили 

обуку на годишњем 

нивоу  

1. Постоје 

планови за обуку 

и развој 

запослених, али 

не и планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака. 2. 

Организација 

планира у 

оквиру 

годишњег 

буџета средства 

за обуку и развој 

запослених, али 

су та средства 

недовољна или 

се не издвајају. 

3. Не постоји 

евиденција 

запослених који 

су завршили 

обуку на 

годишњем нивоу  

1. Постоје 

планови за 

обуку и развој 

запослених и 

планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака, али 

нису временски 

одређени. 2. 

Организација 

планира у 

оквиру годиш- 

њег буџета 

средства за 

обуку и развој 

запослених, али 

се она не 

издвајају. 3. 

Постоји 

евиденција 

запослених  
који су 

завршили 

обуку на 

годишњем  
нивоу, али је 

непотпуна 

и/или 

недоступна 

запосленима  

1. Постоје 

планови за 

обуку и 

развој 

запослених,  
барем на 

годишњем  
нивоу, као и 

планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака. 2. 

Организација 

планира у 

оквиру 

годишњег 

буџета средства 

за обуку и развој 

запослених, али 

су могућа 

повремена 

кашњења у 

издвајању. 3. 

Постоји 

евиденција 

запослених који 

су завршили 

обуку на 

годишњем нивоу  

1. Постоје 

планови за 

обуку и 

развој 

запослених, 

барем на 

годишњем  
нивоу, као и 

планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака.  

2. 

Организација 

планира у 

оквиру годиш- 

њег буџета 

средства за 

обуку и развој 

запослених.  

3. Постоји 

евиденција 

запослених  
који су 

завршили 

обуку на 

годишњем 

нивоу  
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Табела К.1 (7/7)  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.6  Планирање 

људских 

ресурса и 

организаци- 

оних промена, 

као и иденти‐ 

фикација 

кључних 

запослених  

4. Организација 

нема дефини- 

сан систем за 

утврђивање 

организацио- 

них циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

нити техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај на 

регрутовање и 

задржавање 

талената  

4. Организација 

нема дефини- 

сан систем за 

утврђивање 

организацио- 

них циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

нити техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај 

на регрутовање 

и задржавање 

талената, или 

постоје само 

поједини/  

4. Организација 

има дефинисан 

систем за 

утврђивање 

организацио- 

них циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

као и техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај 

на регрутовање 

и задржавање 

талената, али 

се не спроводе 

у потпуности  

4. Организација 

има дефинисан 

систем за 

утврђивање 

организацио- 

них циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

као и техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај 

на регрутовање 

и задржавање 

талената  

4. Организација 

има дефинисан 

систем за 

утврђивање 

организаци- 

оних циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

као и техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај 

на регрутовање 

и задржавање 

талената  

  5. Нису утврђене 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације, 

нити утврђени 

планови обнав- 

љања и насле- 

ђивања. 6. Не 

постоје 

планови за 

замену 

кључних 

запослених  у 

случају 

њиховог 

одсуства или 

губитка 

5. Утврђене су 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације, али 

нису утврђени 

планови обнав- 

љања и насле- 

ђивања. 6. Не 

постоје резервни 

планови за 

кључне запослене  
у случају њиховог 

одсуства или 

губитка 

5. Утврђене су 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације и 

утврђени 

планови 

обнављања и 

наслеђивања, али 

нису у 

потпуности 

обезбеђена 

средства и/или 

услови за 

спровођење. 6. 

Не постоје 

резервни 

планови за 

кључне 

запослене у 

њиховог губитка  

5. Утврђене су 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације и 

утврђени планови 

обнављања и 

наслеђивања. 6. 

Постоје резервни 

планови за 

кључне запослене  

у случају 

њиховог 

одсуства или 

губитка, али 

су могући 

проблеми у 

обезбеђивању 

интерних или 

екстерних 

кадрова  

5. Утврђене су 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације и 

утврђени 

планови 

обнављања и 

наслеђивања.  

6. Постоје 

резервни 

планови за 

кључне 

запослене  

у случају 

њиховог 

одсуства 

или губитка  
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Табела Л.1 –Критеријуми за идентификацију ризика у области информационокомуникационо-

телекомуникационих система (1/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

11.1  Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике у 

ИКТ  сектору 

и интерне 

регулативе 

која прописује 

овлашћења, 

надлежности 

и процедуру 

приступа 

главним 

компонентама 

ИКТ система 

и регулисање 

значајних 

аспеката 

заштите 

података  

1. Непостојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике. 2. 

Непостојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима. 3. 

Бацкуп система и 

важних садржаја 

се не спроводи 

или се спроводи 

ад хоц  

1. Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике која се 

периодично не 

преиспитује нити 

усклађује са 

новим стан- 

дардизованим 

трендовима у 

области ИКТ 

безбедности. 2. 

Непостојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима. 3. 

Бацкуп система и 

важних садржаја 

се не спроводи 

или се спроводи 

ад хоц  

1. Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике која се 

периодично не 

преиспитује нити 

усклађује са 

новим стан- 

дардизованим 

трендовима у 

области ИКТ 

безбедности. 2. 

Постојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима, али се 

не примењује у 

пракси. 3. Бацкуп 

система и важних 

садржаја се 

редовно спроводи  

1. Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике која се 

периодично не 

преиспитује нити 

усклађује са 

новим стан- 

дардизованим 

трендовима у 

области ИКТ 

безбедности.  

2. Постојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима који се 

примењује, али уз 

недо- вољну 

строгост и 

принципијелност 

у свим 

случајевима.  

3. Бацкуп система 

и важних садржаја 

се редовно 

спроводи  

1. Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике која се 

периодично 

преиспитује и 

усклађује са 

новим стандар- 

дизованим 

трендовима у 

области ИКТ 

безбедности. 2. 

Постојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима који се 

доследно 

примењује. 3. 

Бацкуп система и 

важних садржаја 

се редовно 

спроводи  
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Ред. 

број  

Захтев за 

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

11.2  Постојање 

техничких, 

физичких и/или 

логичких 

средстава 

заштите главних 

компонената 

ИКТ система и 

електронских 

података  

Техничка 

средстава 

контроле приступа 

штићеном 

простору не 

постоје, средства 

физичке заштите 

опреме не постоје 

и/или средства 

логичке заштите 

нису имплемен- 

тирана  

Техничка средства 

контроле приступа 

штићеном 

простору нису у 

функцији, 

средства физичке 

заштите опреме 

нису у функцији 

и/или средства 

логичке заштите 

нису 

имплементирана  

Техничка, физичка 

и логичка 

средства постоје, у 

функцији су, али 

се контрола 

њихове исправ- 

ности не спроводи 

редовно или нису 

дефинисане 

проце- дура и 

периодика њихове 

контроле  

Техничка, 

физичка и логичка 

средства постоје, 

у функцији су, 

контрола њихове 

исправности се 

спроводи редовно. 

Дефини- сане су 

процедура и 

периодика њи- 

хове контроле, али 

уговорно није 

дефинисано 

питање њиховог 

одржавања и 

дугорочног 

снабдевања резер- 

вним деловима и 

сервисирања. 

Стратегијом 

организације није 

предвиђено 

периодично 

улагање у обнав- 

љање и 

модерниза-  

Техничка, 

физичка и логичка 

средства постоје, 

у функцији су, 

контрола њихове 

исправ- ности се 

спроводи редовно. 

Дефини- сане су 

процедура и 

периодика њихове 

контроле, 

уговорно је дефи- 

нисано питање 

њиховог одржа- 

вања и дугорочног 

снабдевања ре- 

зервним деловима 

и сервисирања. 

Стратегијом орга- 

низације је 

предви- ђено 

периодично 

улагање у 

обнавља- ње и 

модернизацију  

11.3  Адекватна 

кадровска 

попуњеност 

ИКТ сектора и 

постојање 

рационалне 

организације 

послова.  

ИКТ сектор не 

располаже довољ- 

ним бројем 

особља (и/или 

квалифи- кованог 

особља) и радни 

процес није 

дефинисан  

ИКТ сектор не 

располаже довољ- 

ним бројем 

особља (и/или 

квалифи- кованог 

особља) или радни 

процес није 

дефинисан  

ИКТ сектор не 

располаже довољ- 

ним бројем 

особља (и/или 

квалифи- кованог 

особља) или радни 

процес није 

прецизно и 

економично 

дефинисан  

цију ових 

средстава ИКТ 

сектор располаже 

довољним бројем 

особља (и 

квалифи- кованог 

особља), али 

радни процес није 

прецизно и 

економично 

дефинисан  

ових средстава  - 

ИКТ сектор распо 

лаже довољним 

бројем особља (и 

квалификованог 

особља) и радни 

процес је 

прецизно и 

економично 

дефинисан  

11.4  Оспособљеност 

ИКТ сектора за 

континуирано 

функционисање 

у кризним 

ситуацијама.  

Организација има  

потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом, али 

односи између 

уговор- них страна 

(права и дужно- 

сти у случају 

ванредних 

ситуација) нису 

прецизно 

одређени.  

Континуитет 

функционисања 

ИКТ-а у 

ванредним 

ситуацијама није 

обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним  

Организација има  

потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом, али 

односи између 

уговор- них страна 

(права и дужно- 

сти у случају 

ванредних 

ситуација) нису 

прецизно 

одређени.  

Континуитет 

функциониса- ња 

ИКТ-а у 

ванредним 

ситуацијама није 

обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним  

Организација има  

потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом и 

односи између 

уговорних страна 

(права и дужности 

у случају ванре- 

дних ситуација) су 

прецизно 

одређени.  

Континуитет 

функциониса- ња 

ИКТ-а у 

ванредним 

ситуацијама је 

обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним 

процедурама.  

Организација 

нема потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом.  

Континуитет 

функционисања 

ИКТ-а у ванре- 

дним ситуација- 

ма је обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним 

процедурама.  

Организација 

нема потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом.  

Континуитет 

функционисања 

ИКТ-а у ванре- 

дним ситуација- 

ма је обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним 

процедурама.  
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Табела Л.1 (3/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  
5  4  3  2  1  

    3. Не постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, за 

случај 

ванредних 

ситуација  

3. Не постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, 

за случај 

ванредних 

ситуација  

3. Не постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, 

за случај 

ванредних 

ситуација  

3. Не постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, 

за случај 

ванредних 

ситуација  

3. Постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, 

за случај 

ванредних 

ситуација  
11.5  Овлашћења 

запослених за 

коришћење 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе 

(приступ 

приватним 

налозима 

електронске 

поште, 

друштвеним 

мрежама  итд) и 

приватних 

преносних 

медијума у 

корпоративним 

просторијама  

Организација 

нема 

дефинисану 

политику 

коришћења 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе и 

приватних 

преносних 

медијума  

Организација 

нема прецизно 

дефинисану 

политику 

коришћења 

приватних 

медијума и/или 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе и 

није предвиђена 

физичка или 

логичка контрола 

понашања 

запослених  

Организација има 

прецизно дефини- 

сану политику ко- 

ришћења 

приватних 

медијума и/или 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе, 

али не постоје 

техничке 

могућности за 

ограничавање 

приступа 

непожељ- ним 

интернет адре- 

сама и физички 

није онемогућено 

прикључивање 

преносних меди- 

јума у корпора- 

тивне рачунаре  

Организација има 

прецизно дефини- 

сану политику ко- 

ришћења 

приватних 

медијума и/или 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе, 

постоје техничке 

могућности за 

ограничавање 

приступа 

непожељ- ним 

интернет адре- 

сама, али физички 

није онемогућено 

прикључивање 

преносних меди- 

јума у корпора- 

тивне рачунаре  

Организација има 

прецизно дефини- 

сану политику ко- 

ришћења 

приватних 

медијума и/или 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе, 

физички је оне- 

могућено 

прикључивање 

преносних 

медијума у корпо- 

ративне рачунаре 

и постоје 

техничке 

могућности за 

спречавање 

приступа 

непожељним 

интер- нет 

адресама  
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Табела Л.1 (4/5)  

11.6  Оспособље- 

ност 

руководства и 

запослених за 

примерено 

реаговање у 

случају сајбер-

напада или 

других облика 

високотехно- 

лошког 

криминала  

1. Низак ниво 

безбедносне 

културе запо- 

слених у свим 

секторима и 

изражена 

подложност 

социјалном 

инжењерингу. 2. 

Није дефини- 

сана политика 

перманентне 

едукације запо- 

слених о без- 

бедносним 

ризицима и 

претњама. 3. 

Постоји историја 

сајбер-напада, 

али је реакција 

менаџмента 

изостала или 

није била 

адекватна  

1. Низак ниво 

безбедносне 

културе запо- 

слених у свим 

секторима и 

изражена 

подложност 

социјалном 

инжењерингу. 2. 

Политика 

перманентне 

едукације запо- 

слених о безбед- 

носним ризи- 

цима и прет- 

њама постоји, 

али није пре- 

цизно дефини- 

сана и/или се не 

спроводи. 3. 

Постоји историја 

сајбер-напада, 

али реакција 

менаџмента није 

била 

правовремена 

или адекватна  

1. Осредњи 

ниво безбедносне 

културе запо- 

слених у свим 

секторима.  

2. Организација 
има прецизно 
дефинисану 
политику 
перманентне 
едукације 
запослених о 
безбедносним 
ризицима и 
претњама, али се 
она не спроводи 
редовно.  
Политиком 

перманентне едукације 

нису обухваћени сви 

запослени.  

3. Постоји историја 

сајбер-напада, а 

реакција менаџмента је 

била адекватна  

1. Висок ниво 

безбедносне 

културе запо- 

слених у ИКТ 

сектору, а 

осредњи ниво у 

другим 

секторима. 2. 

Организација 

има прецизно 

дефинисану 

политику 

перманентне 

едукације. 

Политиком 

перманентне 

едукације су 

обухваћени сви 

запослени, у 

свим секторима. 

3. Постоји 

историја сајбер-

напада,  
али је 

реакција 

менаџмента 

била 

адекватна  

1. Висок ниво 

безбедносне 

културе запо- 

слених у свим 

секторима. 2. 

Организација 

има прецизно 

дефинисану 

политику 

перманентне 

едукације. 

Политиком 

перманентне 

едукације су 

обухваћени сви 

запослени, у 

свим секторима. 

3. Не постоји 

историја сајбер-

напада  
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Табела Л.1 (5/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

11.7  Зависност 

пословања 

од ИКТ 

инфра- 

структуре  

1. Пословање 

организације је 

потпуно 

зависно од 

исправног 

функционисања 

ИКТ инфра- 

структуре.  

1. Пословање 

организације у 

веома великој 

мери  зависи 

од исправног 

функционисањ 

а ИКТ инфра- 

структуре.  

1. Пословање 

организације је 

у великој мери 

зависно од 

исправног 

функционисања 

ИКТ инфра- 

структуре.  

1. Пословање 

организације у 

значајној мери 

зависи од  
исправног  

  функционисања 

ИКТ инфра- 

структуре.  

1. Пословање 

организације у 

мањој мери 

зависи од 

исправног  
  функционисања 

ИКТ инфра- 

структуре.  

2. Уколико насту- 

пи прекид у 

функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

организација није 

у могућ- ности да 

спро- води 

процесе 

реализације 

производа/услуге 

из домена своје 

делатности, 

односно да 

задовољи потребе 

комите- 

ната/клијената. 3. 

Уколико наступи 

дисфункција ИКТ 

система, 

организација 

осим веома 

велике финан- 

сијске штете, 

трпи и штету која 

се мани- фестује 

наруша- вањем 

њеног 

угледа/репутаци- 

је/кредибилитета  

2. Уколико насту- 

пи прекид у 

функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

организација није 

у могућ- ности да 

спро- води 

процесе 

реализације 

производа/услуге 

из домена своје 

делатности, 

односно да 

задовољи потребе 

комите- 

ната/клијената. 3. 

Уколико наступи 

дисфункција ИКТ 

система, 

организација трпи 

веома велику 

финан- сијску 

штету  

2. Уколико насту- 

пи прекид у 

функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

организација није 

у могућности да 

спроводи све 

процесе 

реализације 

производа/услуге 

из домена своје 

делатности, 

односно да у 

потпуности 

задовољи потребе 

комите- 

ната/клијената. 3. 

Уколико наступи 

дисфункција ИКТ 

система, 

организација трпи 

велику 

финансијску 

штету  

2. Уколико насту- пи 

прекид у 

функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

организација није у 

могућ- ности да 

спро- води све 

процесе реализације 

производа/услуге из 

домена своје 

делатности, односно 

да у потпуности 

задовољи потребе 

комите- 

ната/клијената. 3. 

Уколико наступи 

дисфункција ИКТ 

система, 

организација трпи 

малу финансијску 

штету  

2. Уколико 

насту- пи прекид 

у функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

континуитет 

пословања није 

угрожен, јер је 

организација у 

стању да у 

потпуности 

обавља своју 

делатност.  

3. Штета која 

том приликом 

може настати је 

занемарљива  
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2)  Идентификација ризика – Прилог Љ  

Табела Љ.1 – Образац за евиденцију идентификованих ризика и величина опасности (1/9)  

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

1  ОПШТИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  Величина опасности – 3 (средња опасност)  

1.1  Скоринг – оцена бонитета или ознака статуса  -Промене у стабилности тржишта услуга и стабилности 

домаће валуте;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

1.2  

Евидентиране последице техничких ризика 

– квар и лом опреме за рад и сл.  

-Непоштовање успостављених процедура рада са 

средствима;  

-Неажурна евиденција периодичних прегледа на 

уређајима и опреми на МС и непокретностима; -

Неадекватно имплементирање система техничке 

заштите на објектима комплекса друштва према 

идејном решењу процедуре којом се регулише контрола 

пословног процеса и основне делатности;  

     Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

1.3  

Евидентиране последице финансијских 

ризика –лоши пословни уговори, погрешне 

калкулације и обрачуни, финансијске мере у 

земљи и иностранству, варијабилни курсеви и 

каматне стопе  

-Недовољна заштита интереса друштва у уговорима са 

комитентима у погледу ненаданог и непредвиђеног 

случаја неликвидности наведеног комитента;  

-Лоша калкулација цене услуга при давању понуда 

услед занемаривања појединих утицајних фактора;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

1.4  

Евидентиране последице физичких 

ризика – везани су за дејства која доводе до 

пропадања или нестајања имовине услед 

елементарних непогода и других несрећа  

-Недовољна заштита од земљотреса, наглог стварања и 

дејства града и јаких олујних ветрова на сировине и 

производе на отвореном, односно под покривачима;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

1.5  

Усаглашеност са СРПС ИСО 22301,   

Друштвена безбедност – Системи менаџмента 

континуитетом пословања – Захтеви  

-Мањкавости у погледу обавезе преношења знања на 

рачун искуства (''кnоw hоw'') у оквиру мањих 

организационих целина (недовољна међусобна 

комуникација због недовољног броја стручних лица на 

тржишту рада и у самом друштву);  

-Непостојање свих планова заштите и планова 

угрожености друштва;  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

  

1.6  

Усаглашеност са СРПС ИСО  

9001,  

Системи менаџмента квалитетом – Захтеви  

-Неутврђивање у процедури рада обавезе за 

подизвођача о достављању пуне информације о својим 

пословним активностима који се тичу школе;  

-Непоштовање имплементираних процедура рада; -

Неусаглашеност координације у погледу система 

техничке заштите и процедура рада запослених у 

погледу обављања паралелене дужности обезбеђења;  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

2  ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

2.1  

Постојање правне, организацијске и 

планске регулативе из области 

безбедности и здравља на радном месту 

и у радној  

-Непоштовање  прописаних  процедура  управљања 

поступцима у области БЗнР, као и њихових рокова;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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Табела Љ.1 (2/9)  

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

  

2.3  

Обавезно социјално осигурање, колективно 

осигурање од последица повреда на раду и 

професионалних обољења, добровољно додатно 

осигурање  

-Приликом реосигурања се не обавља редукција ризика који 

су сведени на изузетно минималну меру;  

-Недовољно публиковање и обзњањивање предузетих мера и 

бриге о запосленом након штетног догађаја (повреде на раду);  

-Непредузимање корака у задовољавајућој мери праћења 

здравственог стања запослених од 

професионалних обољења;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

3  ПРАВНИ РИЗИЦИ  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

3.1  

Постојање, потпуност и адекватност интерне 

нормативне регулативе којом се штите подаци и 

документа (пословне тајне, тајни подаци, подаци 

о личности и други осетљиви и поверљиви 

подаци)  

-Недефинисање степена пословне тајне и непознавање нивоа 

употребе исте;  

-Неприлагођеност европским стандардима о заштити 

података о личности када је у питању обрада података за лица 

са простора ЕУ (ГДПР);   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

3.2  

Постојање, потпуност и адекватност 

равноправних и организационих механизама 

заштите безбедности пословања од запослених 

и/или трећих лица  

-Неспровођење прописаних интерних процедура безбедности 

пословања у целини у раду са трећим лицима;  

-Неселективно спровођење кажњавања услед кршења радне 

дисциплине;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

  

3.3  

Постојање, потпуност и адекватност интерне 

регулативе којом се предвиђа надлежност у 

области надзора и контроле законитости 

пословања, поштовање интерних процедура од 

стране запослених и одговорних лица и 

спровођења мера за превенцију и поступање са 

ризиком  

-Недовољна ангажованост органа надзора и контроле на 

привременим активностима контроле пословања у раду са 

трећим лицима;  

-Непоседовање одговарајућих лиценци потребне за 

имплементирање техничких система заштите;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

  

3.4  

Постојање, потпуност и адекватност интерних 

процедура и процедура за мониторинг, 

закључивање и реализацију домаћих и 

међународних уговора и превенција настанка 

имовинске штете услед закључења неповољних  

 -Непостојање процедуром предвиђене контроле 

хијерархијског процеса приликом одобравања уговора;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

3.5  

Постојање, потпуност  и адекватност унутрашњих 

механизама за праћење судских, управних и других 

спорова и поступака које корисник води  

-Непостојање процедуром предвиђеног адекватног поступка и 

одговорног лица за праћење судских и других управних 

спорова школе, њихових рокова и поступањем по њима;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

  

3.6  

Постојање, потпуност и адекватност интерне 

регулативе којом се конституише адекватан 

систем унутрашње контроле над радом запослених 

и ангажованих лица/организација задужених за 

физичку и техничку заштиту лица, имовине  

-Недовољно изграђен механизам за праћење рада запослених 

на локацији ван Управне зграде;   

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

  

3.7  

Постојање неадекватних, непотпуних или 

противречних закона и других прописа који, сами 

по себи или у вези један са другим, проузрокују 

тешкоће у погледу законитог функционисања 

организације и безбедности њеног пословања  

  

-Непостојање процедуром предвиђених поступака за праћење 

измена законске и подзаконске регулативе 

(поготово када је у питању однос Републичког и 

локалног нивоа);   

-Погрешно тумачење појединих законских празнина и 

недоречености без прибављања мишљења надлежног 

министарства);   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

4  ОД ПРОТИВПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА  Величина опасности – 2 (мала опасност)  

4.1  

Могућност да организација постане објекат 

имовинског криминалитета  
-Постојећи систем рада и праћења ангажовања радника 

ангажованих преко редовоног начина запошљавања не 

пружа могућност апсолутне контроле током радног 

времена и стицања чињеничног утиска о новом 
запосленом;  
-Неспровођење казнених мера (као пример) у случају 

откривања појединих отуђења робе из саме установе 

или других МС у смислу нарастања свести о 
поштовању радне дисциплине;   

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

4.2  

Могућност да организација постане објекат 

насилничког криминалитета и тежих 

прекршаја против јавног реда и мира  

-Непоштовање процедура система обезбеђења од 
стране запослених;  
-Настанак тежих прекршаја против јавног реда и мира 
због најавног отказног рока запосленим;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

4.3  

Могућност да организација постане објекат 

политичког криминалитета  
-Нелојална конкуренција и промене власти и политике 

у држави, региону или у ЕУ;  
-Успоравање или потпуно обустављање појединих 

радних процеса услед одређених спољнополитичких 

несугласица са земљама из ближег или даљег 
окружења;   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

4.4  

Могућност да организација постане објекат 

привредног криминалитета и привредних 

преступа и прекршаја везаних за привредно и 

финансијско пословање  

-Неадекватно или непотпуно праћење референтних 

листа подизвођача на годишњем нивоу у оквиру листа 

система квалитета менаџментом;   

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

4.5  

Могућност да организација постане објекат 

корупције и других облика злоупотребе 

службеног положаја или положаја одговорног 

лица  

-Непридржавање стриктних поступака у погледу 

безбедносних процедура у раду са пословном 

документацијом и праћењем исте након уручења 

другим запосленим без мера сигурности;  
-Изостављање обуке и свих мера превенције у погледу 

сталног наглашавања мера безбедносних политика о 

придржавању социјалних регулатива;    

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

4.6  

Могућност да организација постане објекат 

незаконитог деловања у области радних 

односа и заштите безбедности и здравља на 

раду  

-Неадекватна обука новозапослених у погледу БЗнР 
(због оптерећености запослених у сменама и 

немогућности да се референт БЗнР одазове свим 

обавезама на више запослених без укрупњавања 

наставе);  

  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

5  ОД ПОЖАРА  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
5.1  

Постојање нормативних аката у складу са 

правном регулативом (правилник о заштити 

од пожара, односно правила заштите од 

пожара, план заштите од пожара објекта или 

подручја)  

-Неадекватан систем ЗОП у привредном друштву 

(недовољна пропорционална заступљеност ПП апарата 

и осталих уређаја у односу на просторије);   Величина 

опасности – 3 (средња опасност)  

 5.2  Категоризација правног лица и 

организовање у складу са проценом 

угрожености у складу са правном  
регулативом  

-Изостанак промене категоризације објекта у случају 

промене утицајних елемената;   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
5.3  

Кадровска и техничка попуњеност и 

квалификованост људи који раде на 

пословима заштите од пожара у складу са 

правном регулативом  

-Недостатак искуства појединих запослених у руковању 

са системима, уређајима, опремом, инструментима, 

инсталацијама и средствима за заштиту од пожара 

школеу погледу угрожености од пожара;   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
5.4  

Постојање и одржавање уређаја, опреме, 

инсталација и средстава за заштиту од 

пожара према Закону о заштити од пожара, 

техничким прописима, упутству произвођача 

опреме  

-Неспровођење редовне контроле напуњености, 

провере рада и поузданости  уређаја, опреме, 

инсталација и средстава за заштиту од пожара након 

сервисирања-ремонтовања од стране сертификованог 

школе;  
-Недостатак контроле моторних возилаод стране 

пословних партнера на паркингу школеу погледу 

угрожености од пожара и опремљености потребних 

уређаја и опреме у погледу ПП заштите;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

5.5  Програм основне обуке и евиденција обуке 

запослених из области заштите од пожара  
-Недовољна константна наглашеност спровођења мера 

ЗОП ради стицања свести о озбиљности превентиве и 

предупређења ванредних догађаја  након спроведене 

основне и остале обуке;   
-Недовољан број тренинга тимова за ЗОП услед 

преоптерећености радних обавеза појединих 
руководилаца;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
5.6  

Сагласност надлежног органа Министарства 

унутрашњих послова на 

инвестиционотехничку документацију, 

изведено стање и употребу објекта или дела 

објекта  

-Недовољне или неадекватне мере ЗОП;  

  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

5.7  Надзор противпожарне инспекције и 

спровођење наложених мера заштите од 

пожара  

-Непоштовање законом предвиђеним мера ЗОП у 

допунским актима;  
-Казне и одговорности због неспровођења мера ЗОП 

према допунским актима;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И ВЕЛИЧИНА 

ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

6  
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 

ДРУГИХ НЕСРЕЋА  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

  

  

6.1  

Постојање планских докумената у области 

смањења ризика и управљања ванредним 

сутуацијама, тј. плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама и плана заштите од 

удеса, усклађеног са планом заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама 

надлежних органа локалне самоуправе,  

-Недовољно квалитетна сарадња са органима јединице 

локалне самоуправе за ванредне ситуације у погледу 

координације при елементарним непогодама;  

-Непостојање планова у области смањења ризика и планова 

ЗиС, плана заштите од удеса за опасне 

материје;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

  

6.2  

Постојање плана и евиденције  

оспособљености запослених за поступање у 

ванредним ситуацијама  

-Недостатак показних вежби за увежвавање и рад тимова у 

ванредним ситуацијама (запослених и 

ученика);  

-Недовољна ангажованост у погледу стицања знања и 

искуства у погледу ванредних ситуација;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

7  ОД ЕКСПЛОЗИЈА  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

7.1  
Постојање нормативних аката и дозвола за 

рад са одређеним врстама експлозивних 

материјала (течним, чврстим, гасовитим), у 

складу са правном регулативом  

-Присуство експлозивних материја и манипулација без 

надзора стручних-лиценцираних лица (нестручно руковање 

приликом рада уређаја и инструмената који управљају 

екплозивним материјама у објектима школе);  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

7.2  
Постојање нормативних аката у складу са правном 

регулативом за заштиту од пожара објекта и/или 

подручја (и другим нормативима којима се уређује 

ова област)  

-Нередовно ажурирање нормативних аката система заштите 

од експлозија у привредном друштву;       

    Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

 7.3  Категоризација правног лица и организовање у 

складу са проценом угрожености у складу  са 

правном регулативом  

-Неадекватна организација заштите од експлозија у односу на 

законску регулативу и процењену опасност;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

7.4  
Кадровска и техничка испуњеност и 

квалификованост запослених који раде на 

пословима заштите од експлозије и рукују 

експлозивним материјама у складу са  

-Неадекватно  руковођење  службом  и  нестручно 

обављање послова из области заштите од експлозија -

Нестручна манипулација експлозивним материјама;  

Величина опасности – 1 (минимална опасно  

  

  

7.5  

Правном регулативом постојање и одржавање 

уређаја,  опреме, инсталација и средстава за 

заштиту од експлозија према релевантним 

законима, техничким прописима, нормативима и 

упутствима  

-Неспровођење редовне контроле провере исправности 

уређаја и опреме који су у функцији противексплозијске 

заштите ( нпр.редуцир вентили);   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

 7.6  Програм основне обуке и евиденција обуке 

запослених из области заштите од експлозија и 

руковања експлозивним материјама  

-Недовољна упућеност у потребу и значај спровођења мера 

ЗОП ради спречавања настанка експлозија; -Неадекватан 

одговор запослених на евентуални 

насталу експлозију;  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

  

7.7  
Сагласност надлежног органа Министарства 

унутрасшњих послова на инвестиционотехничку 

документацију, изведено стање и употребу објекта 

или дела објекта  

-Неажурност прибављене и потребне документације;  -

Неадекватна опрема у експлозивно угроженим просторима;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

7.8  Надзор инспекције и постојање наложених 

мера заштите од експлозије  

-Непоштовање законом предвиђеним мера заштите од 

експлозија;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

8  

ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА 

СТАНДАРДИМА  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

8.1  СРПС ИСО 22301,  Друштвена 

безбедност – Системи менаџмента 

континуитетом пословања – Захтеви  

 

Није применљиво.   

 8.2  СРПС А.Л2.002, Друштвена безбедност –  

Услуге приватног обезбеђења – Захтеви и 

упутство за оцењивање усаглашености  

 

Није применљиво.   

  

8.3  
СРПС ИСО/ИЕЦ 27001,  Информационе 

технологије – Технике безбедности – 

Системи менаџмента безбедношћу 

информација –  

Захтеви  

 

Није применљиво.   

  

8.4  
СРПС ИСО 22320,  Друштвена 

безбедност – Менаџмент ванредним 

ситуацијама – Захтеви за одговор на 

инцидент  

Није применљиво. 

8.5  
СРПС ЕН 53082,  Аеродромске и 

ваздухопловне службе безбедности  

Није применљиво.  

8.6  
СРПС ЕН 53747,  Услуге безбедности у 

поморству и лукама  

Није применљиво.  

8.7  

  
ИСО 18788:2015,  Систем менаџмента 

пословима приватног обезбеђења  

-Привредно друштво није сертификовано а захтеви 

стандарда у потпуности нису имплементирани; -

Недовољно слање стално запослених на разне 

друштвене едукације о унапређивању система заштите 

и обезбеђења;  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

8.8  СРПС ИСО 28000,  Спецификација за 

системе менаџмента обезбеђењем у ланцу 

снабдевања  

Није применљиво. 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

9  ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  Величина опасности – 2 (мала опасност)  

9.1  Постојање правне, организацијске и планске 

регулативе из области заштите животне средине  
-Непостојање редовног циклуса ревизије Студије о 

процени утицаја на пољу заштите животне средине;  
-Неажуриран регистар аспеката ЗЖС;  
-Непостојање плана заштите од удеса за објекте са 

опасним материјама или плана превенције већих 

акцидената;  

        Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  
9.2  

Опремљеност одговарајућом опремом за 

реаговање у ванредним ситуацијама или 

еколошким инцидентима и оспособљеност 

људских ресурса за реаговање у њима  

-Мале материјалне резерве за фонд за улагање у 

набавку опреме за реаговање у ванредним 
ситуацијама или еколошким инцидентима;          

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

9.3  Одговорна особа за реаговање у ванредним 

ситуацијама и еколошким инцидентима  
-Неусклађивање или закаснело усклађивање 

еколошких норми и акционих програма које стижу из 

ЕУ у целини од стране одговорних лица за ЗЖС;  
-Непредузимљивост у погледу искорака у активности 

увођења иновација унапређења ЗЖС;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

9.4  Биохазардни потенцијал коришћене 

технологије  
-Дуготрајно задржавање отпадних МС у установи до 

коначног одлагања;   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
9.5  

Постојање екстерне организације која врши 

надзор и директне комуникације са одговорним 

особама у државним службама за реаговање у 

ванредним ситуацијама или еколошким 

инцидентима.  

-Недовољно ангажовање привредних друштва 

сертификованих за прихват отпада (оператер отпада) 

у кородинацији између одговорних особа у државним 

службама за реаговање у ванредним ситуацијама или 

еколошким инцидентима и одговорних лица за ЗЖС 

у привредном друштву (обуке, семинари, и др.);    

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
10  У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

10.1  Постојање политике управљања људским 

ресурсима (ХР) и интерне нормативне 

регулативе  

-Недоследност у редовној примени политике 

управљања људских ресурса и интерне нормативне 

регулативе;  
-Непостојање политике безбедности у оквиру 

дистрибутивних процедура у погледу заштите МС од 

криминалног деловања емиграната и у погледу 

терористичких претњи од истих;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
10.2  

Постојање стандардизованих критеријума и 

интерних процедура о регрутацији, селекцији 

и класификацији запослених  

-Неадекватна  процена  квалитета  кандидата 
приликом пријема у радни однос;   
-Примена импровизованих и флексибилних интервјуа 

кандидата што резултира прикупљањем 

некозистентних података о кандидатима;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

10.3  Постојање процедура за адаптацију, развој и 

евалуацију запослених  

-Непостојање формализоване процедуре увођења у 

посао новозапосленог  лица;   

-Недовољна социјализација запосленог и поред 

постојања процедуре за адаптацију, развој и 

евалуацију запослених;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

10.4  Обезбеђење функционалног, безбедног и 

инклузивног радног места и окружења  

-Недовољна имплементација промовисаног 

принципа родне и мањинске равноправности при 

запошљавању и постављању на руководећа места;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

10.5  Постојање планова за обуку, стицање знања 

и развој запослених  

-Неадекватност и неприлагођеност предвиђених 

планова обуке потребама процеса рада;  

-Недовољна валидација извршених обука у циљу 

сагледавања њене функционалности и 

применљивости, односно непотпуна провера 

стечених знања полазника обуке;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

 10.6  Планирање људских ресурса и организационих 

промена, као и идентификација кључних 

запослених  

-Недовољна  дефинисаност  заменљивости  свих 

руководећих места;  

-Неадекватно планирање људских ресурса за увођење 

нових услуга школе;  

-Недовољна ротација посла која омогућава  стицање 

искуства у обављању различитих врста послова;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

11  

У ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОНОКОМУНИКАЦИОНО- 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА  

  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

  

11.1  

Постојање дефинисане безбедносне политике 

у ИКТ сектору и интерне регулативе која 

прописује овлашћења, надлежности и проце‐ 

дуре приступа главним компонентама ИКТ 

система и регулисање значајних аспеката 

заштите података  

-Неадекватна примена Правилника о пословној тајни, 

нарочито у делу примене техничких мера заштите;  

-Немогућност имплементације стандарда ИСО/ИЕЦ 

27001 на нивоу школе;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

11.2  

Постојање техничких, физичких и/или 

логичких средстава заштите главних 

компонената ИКТ система и електронских 

података  

-Непоштовање уговорних обавеза у области 

одржавања и дугорочног снабдевања р/д и 

сервисирања у погледу ИТ уређаја и опреме;  

-Потреси на глобалном нивоу у производњи 

појединих ИТ компоненти;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

11.3  Адекватна кадровска попуњеност ИКТ сектора 

и постојање рационалне организације послова  

-Флуктуација кадрова у ИТ сектору на тржишту 

рада;  

-Недовољна  мотивисаност  ИТ  кадрова 

 због нередовних плаћања доходака или 

ниских новчаних примања;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

11.4  Оспособљеност ИКТ сектора за континуирано 

функционисање у кризним ситуацијама  
-Тренутно непостојање резервне (географски 

дислоциране и инфраструктурно опремљене) 

локације (за систем-салу), за случај ванредних 

ситуација, односно резервне Disaster Recovery 

локације;  
-Непоштовање  уговорних  обавеза  од  стране 
''outsoursing'' пружаоца услуге;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

  
11.5  

Овлашћења запослених за коришћење корпора- 

тивних ИКТ ресурса у приватне сврхе (приступ 

приватним налозима електронске поште, 

друштвеним мрежама итд) и приватних пренос‐ 

них медијума у корпоративним просторијама  

-Непостојање баријере за физичко прикључивање 

приватних преносних медијума у корпоративне 
рачунаре;  
-Остављање генеричких налога у ОС и базама 

података (guest, администратор ...).  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  
11.6  

Оспособљеност руководства и запослених за 

примерено реаговање у случају сајбер-напада 

или других облика високотехнолошког 

криминала  

-Могућност рачунарских превара због недовољног 

степена безбедносне култутре код одређеног броја 

корисника;  
-Даљински  приступ  ИТ  ресурсима 

 оставља могућност извршавања 

малициозног кода;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

11.7  Зависност пословања од ИКТ инфраструктуре  -Привредно друштво није у могућности да спроводи 

све процесе у случају наступа прекида 
функционисања ИКТ инфраструктуре;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

 

Идентификација ризика за ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ К извршена је у складу са 

захтевима за процену ризика, на основу описа величина опасности – критеријума из нормативних 

прилога, по следећем:  

Прилог В – Опште пословне активности,  

Прилог Г – Безбедност и здравље на раду,  

Прилог Д – Правни ризици,  

Прилог Ђ – Противправно деловање,  

Прилог Е – Пожар,  

Прилог Ж – Елементарних непогода и других несрећа,  

Прилог З – Експлозија,   

Прилог И – Неусаглашености са стандардом,  

Прилог Ј – Животна средина,  

Прилог К – Управљање људским ресурсима,  
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Прилог Л – Информационо-комуникационо-телекомуникациони системи.  

 Користећи наведене критеријуме за идентификацију ризика, у оквиру наведених група и 

подгрупа, а на основу расположивих сазнања и искустава чланова тима за процену ризика, 

одређени су најкритичнији (највећи) ризици по појединим групама и одређене су следеће 

величине опасности за поједине групе опасности: 

1. Општих пословних активности. Величина опасности – средња (3)  

Утврђено је да постоји неусаглашеност са стандардом 22301, Друштвена безбедност – Системи 

менаџмента континуитетом пословања. Величина опасности је због неусаглашености – 

непостојања стандарда - средња (3).  

Евидентиране последице техничких ризика настале као узрок непоштовања успостављених 

процедура рада са средствима у аутоматизацији и технолошким поступцима, неажурној   

евиденцији периодичних прегледа на уређајима и опреми на МС и непокретностима, као и 

неадекватном имплементирању система техничке заштитена објектима комплекса школепрема 

идејном решењу процедуре којом се регулише контрола пословног процеса и основне 

делатности. Величина опасности је због неусаглашености - средња (3).  

Последице финансијских ризика услед лоших калкулација цене услуга при давању понуда услед 

занемаривања појединих утицајних фактора. Величина опасности последица финансијских 

ризика - средња (3).  

  

2. По безбедност и здравље на раду. Величина опасности – минимална (1)  

Ризици по безбедност и здравље на раду су тренутно процењени као минимални.   

3. Правни ризици. Величина опасности – минимална (1)  

Непоседовање одговарајућих лиценци потребне за имплементирање техничких система заштите. 

Величина опасности – мала (2).  

4. Од противправног деловања. Величина опасности –  мала (2)  

Непоштовање процедура система обезбеђења од стране запослених, неадекватно или непотпуно 

праћење референтних листа подизвођача на годишњем нивоу у оквиру листа система квалитета 

менаџментом, . Непридржавање стриктних поступака у погледу безбедносних процедура у раду 

са пословном документацијом и праћењем исте након уручења другим запосленим без мера 

сигурности и  изостављање обуке и свих мера превенције у погледу сталног наглашавања мера 

безбедносних политика о придржавању социјалних регулатива. Величина опасности – мала (2).   

5. Од пожара. Величина опасности – минимална (1)  

Имајући у виду предузете мере и досадашње извештаје инспекцијских органа, ризици по пожара 

су тренутно оцењени као минимални. Величина опасности – минимална (1).  

6. Од елементарних непогода и других несрећа. Величина опасности – средња (3)  

Недовољно квалитетна сарадња са органима јединице локалне самоуправе за ванредне ситуације 

у погледу координације при елементарним непогодама, као и непостојање планова у области 

смањења ризика и планова ЗиС. Величина опасности – средња (3).  

7. Од експлозија. Величина опасности – средња (3)  

Присуство експлозивних материја и манипулација без надзора стучних-лиценцираних лица 

(нестручно руковање приликом рада уређаја и инструмената који управљају екплозивним 
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материјама у објектима школе) су тренутно оцењени као мали. Величина опасности – минимална 

(2).  

8. Од неусаглашености са стандардима. Величина опасности – максимална (5)  

Систем менаџмента пословима приватног обезбеђења и СРПС ИСО 28000 са којим установа исто 

није усаглашена али је доста сегмената овог стандарда већ имплементирано.  Величина опасности 

– велика (5).  

9. По животну средину.  Величина опасности – мала (2)  

Постојање правне, организацијске и планске регулативе из области заштите животне средине се 

огледа кроз непостојање редовног циклуса ревизије Студије о процени утицаја на пољу заштите 

животне средине или неажуриран регистар аспеката ЗЖС.  Ризици по заштиту животне средине 

су оцењени као минимални. Величина опасности - мала (2).  

Опремљеност одговарајућом опремом за реаговање у ванредним ситуацијама или еколошким 

инцидентима и оспособљеност људских ресурса за реаговање у њима се огледа кроз мале 

материјалне резерве за фонд за улагање у набавку опреме за реаговање у ванредним ситуацијама 

или еколошким инцидентима. Величина опасности - мала (2).  

  

10. У управљању људским ресурсима. Величина опасности – минимална (1)  

Неприлагођеност критеријума за селекцију и регрутацију кадра потребама радних места и 

условима на тржишту рада, неадекватна и формална процена квалитета кандидата приликом 

селакције за пријема у радни однос, као и непоштовање појединих критеријума за пријем у радни 

однос, односно класификацију запослених, затим  недовољна валидација извршених обука у 

циљу сагледавања њене функционалности и применљивости, односно непотпуна провера 

стечених знања полазника обуке, доприноси порасту ризика. Величина опасности – минимална 

(1).   

11. У области информационо-комуникационо-телекомуникационих система. Величина 

опасности - мала (2)  

Могуће рачунарске преваре због недовољне обучености корисника, и даљински приступ ИТ 

ресурсима оставља могућност извршавања малициозног кода, као и могућност спровођења свих 

процеса у случају прекида функционисања ИКТ инфраструктуре. Величина опасности – мала  

(2).   

Непостојање резервне  локације за buck-up – овање за податке са сервера представља већу претњу 

пословању школе. Величина опасности – средња (3).   
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3)  Анализа ризика – Прилог М 

4)  Оцена ризика – Прилог М  

 Процена ризика  

 
ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  
Штета  

Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  
Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват‐ 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  
1  

ОПШТИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  3  ТРЕЋА  ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

1.1  Скоринг – оцена бони- 

тета или ознака статуса  
2  2  5  1  2  5  2      2      

  

1.2  

Евидентиране после- 

дице техничких 

ризика – квар и лом 

опреме за рад и сл.  

3  

3  3  1  2  4  3  3 

  

  

  
1.3  

Евидентиране после- 

дице финансијских 

ризика – лоши 

пословни уговори, 

погрешне калку- лације 

и обрачуни, 

финансијске мере у 

земљи и иностранству, 

варијабилни курсеви и 

каматне стопе  

  

  

  

3  

  

  

  

3  

  

  

  

5  

  

  

  

3  

  

  

  

2  

  

  

  

5  

  

  

  

1  

  

  

  

3  

  

  

1.4  

Евидентиране после- 

дице физичких ризика 

– везани су за дејства 

која доводе до 

пропадања или 

нестајања имовине 

услед елементарних 

непогода и других 

несрећа  

  

  

2  

  

  

1  

  

  

4  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

2  

  

  

2  

  

  
1.5  

Усаглашеност са  
СРПС ИСО  
22301,  Друштвена 

безбедност – Системи 

менаџмента 

континуитетом  

  

  

3  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

5 

  

  

5 

  
1.6  

Усаглашеност са  
СРПС ИСО 9001, 

Системи менаџмента  

  

1  

  

2  

  

4  

  

3  

  

2  

  

5  

  

1  

  

3  

2  ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  2    

ТРЕЋА  

ПРИ- 

ХВАТ-  
ЉИВ  

  

  
2.1  

Постојање правне, 

орга- низацијске и 

планске регулативе 

из области 

безбедности и 

здравља на радном 

месту и у радној 

околини  

1  2  5  1  1  5  1  1  
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(2/10)  

  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

  

2.2  

Опремљеност одговара- 

јућом заштитном опре- 

мом и оспособљеност 

људских ресурса за 

спровођење правне 

регулативе из области 

безбедности и здравља на 

радном месту и у радној 

околини  

2  3  5  2  2  5  1  2      

  

  

2.3  

Обавезно социјално 

осигурање, колективно 

осигурање од последица 

повреда на раду и 

професионалних 

обољења, добровољно 

додатно осигурање  

1  3  4  2  2  4  2  4  

3  

ПРАВНИ РИЗИЦИ  

3  ТРЕЋА ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

  

3.1  

Постојање, потпуност и 

адекватност интерне 

нормативне регулативе 

којом се штите подаци и 

документа (пословне 

тајне, тајни подаци, 

подаци о личности и 

други осетљиви и 

поверљиви подаци)  

1  2  4  2  1  5  1  2      

  

  

3.2  

Постојање, потпуност и 

адекватност равноправ- 

них и организационих 

механизама заштите 

безбедности пословања 

од запослених и/или 

трећих лица  

1  4  4  3  2  5  1  3  

  

  

  

  

  

3.3  

Постојање, потпуност и 

адекватност интерне 

регулативе којом се 

предвиђа надлежност у 

области надзора и 

контроле законитости 

пословања, поштовање 

интерних процедура од 

стране запослених и 

одговорних лица и 

спровођења мера за 

превенцију и поступање 

са ризиком  

2  1  4  1  2  5  1  1  
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ЗАХТЕВИ ЗА 

ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

Вели- 

чина 

опас- 

ности 

 

Изло- 

женост 

 

Рањи- 

вост 

Веро- 

ват- 

ноћа 

 

Штета Кри- 

тич- 

ност 

 

После- 

дице 

 

Ниво 

ризика 

Кате- 

горија 

ризика 

При- 

хват- 

љивост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

3.4 

Постојање, потпуност и 

адекватност интерних 

процедура и процедура за 

мониторинг, закљу- чивање 

и реализацију домаћих и 

међународних уговора и 

превенције настанка 

имовинске штете услед 

закључења неповољних 

пословних аранжмана 

1 3 5 2 2 4 2 4   

 

 

3.5 

Постојање, потпуност и 

адекватност унутра- шњих 

механизама за праћење 

судских, управних и других 

спорова и поступака које 

корисник води 

1 2 4 2 2 4 2 4 

 

 

 

 

 

3.6 

Постојање, потпуност и 

адекватност интерне 

регулативе којом се 

конституише адекватан 

систем унутрашње 

контроле над радом 

запослених и ангажова- них 

лица/организација 

задужених за физичку и 

техничку заштиту лица, 

имовине и континуи- тета 

пословања 

2 3 5 2 1 5 1 2 

 

 

 

 

3.7 

Постојање неадекват- них, 

непотпуних или 

противречних закона и 

других прописа који, сами 

по себи или у вези један са 

другим, проузрокују  

тешкоће у погледу 

законитог функционисања 

органи- зације и 

безбедности њеног 

пословања 

1 3 3 3 2 5 1 3 

4 ОД ПРОТИВПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА 2 ТРЕЋА ПРИ- 

ХВАТ- 

ЉИВ 

 

4.1 

Могућност да орга- низација 

постане објекат имовинског 

криминалитета 

2 2 4 2 1 5 1 2   
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ЗАХТЕВИ ЗА 

ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

Вели- 

чина 

опас- 

ности 

 

Изло- 

женост 

 

Рањи- 

вост 

Веро- 

ват- 

ноћа 

 

Штета Кри- 

тич- 

ност 

 

После- 

дице 

 

Ниво 

ризика 

Кате- 

горија 

ризика 

При- 

хват- 

љивост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

4.2 
Могућност да органи- 

зација постане објекат 

насилничког кримина‐ 

литета и тежих прекршаја 

против јавног реда и мира 

2 1 5 1 1 5 1 1   

 

4.3 

Могућност да органи- 

зација постане објекат 

политичког криминалитета 

1 1 4 1 2 4 2 2 

 

 

 

4.4 

Могућност да органи- 

зација постане објекат 

привредног кримина- 

литета и привредних 

преступа и прекршаја 

везаних за привредно и 

финансијско пословање 

2 2 4 2 2 4 2 4 

 

 

4.5 

Могућност да органи‐ зација 

постане објекат корупције и 

других облика злоупотребе 

службеног положаја или 

положаја одго- ворног лица 

2 3 3 3 1 4 1 3 

 

4.6 
Могућност да органи- 

зација постане објекат 

незаконитог деловања у 

области радних односа и 

заштите безбедности и 

здравља на раду 

1 2 4 2 1 4 1 2 

5 ОД ПОЖАРА  2 ПЕТА ПРИ- 

ХВАТ- 

ЉИВ 

 

 

 

5.1 

Постојање норматив- них 

аката у складу са правном 

регулативом (правилник о 

заштити од пожара, 

односно правила заштите 

од пожара, план заштите од 

пожара објекта или 

подручја) 

1 2 5 1 1 5 1 1   

 

 
5.2 

Категоризација 

правног лица и 

организовање у 

складу са проценом 

угрожености у складу 

са правном 

регулативом 

1 2 5 1 1 5 1 1 
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(5/10)  

 

ЗАХТЕВИ ЗА 

ПРОЦЕНУ РИЗИКА 

Вели- 

чина 

опас- 

ности 

 

Изло- 

женост 

 

Рањи- 

вост 

Веро- 

ват- 

ноћа 

 

Штета 
Кри- 

тич- 

ност 

 

После- 

дице 

 

Ниво 

ризика 

Кате- 

горија 

ризика 

При- 

хват- 

љивост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

5.3 

Кадровска и техничка 

попуњеност и квали‐ 

фикованост људи који 

раде на пословима 

заштите од пожара у 

складу са правном 

регулативом 

1 2 4 2 1 5 1 2   

 

 

 

5.4 

Постојање и одржавање 

уређаја, опреме, инста- 

лација и средстава за 

заштиту од пожара 

према Закону о заштити 

од пожара, техничким 

прописима, упутству 

произвођача опреме 

1 2 5 1 2 4 2 2 

 

5.5 

Програм основне обуке 

и евиденција обуке 

запослених из области 

заштите од пожара 

1 2 4 2 1 5 1 2 

 

 

 

5.6 

Сагласност надлежног 

органа Министарства 

унутрашњих послова на 

инвестиционо-тех‐ 

ничку документацију, 

изведено стање и упо‐ 

требу  објекта или дела 

објекта 

1 1 4 1 1 3 1 1 

 

5.7 

Надзор противпожарне 

инспекције и спрово- 

ђење наложених мера 

заштите од пожара 

1 2 4 2 2 4 2 4 

6 ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 5 ЧЕТВРТ 

А 

ПРИ- 

ХВАТ- 

ЉИВ 

 

 

 

 

 

6.1 

Постојање планских 

докумената у области 

смањења ризика и 

управљања ванредним 

сутуацијама, тј. плана 

заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

и плана заштите од 

удеса, усклађеног са 

планом заштите и спа- 

савања у ванредним 

ситуацијама надлеж- 

них органа локалне 

самоуправе који је ове- 

рио надлежни орган 

3 2 4 2 3 4 2 4   
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(6/10)  

  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

6.2  

Постојање плана и 

евиденције оспособље- ности 

запослених за поступање у 

ванред- ним ситуацијама  

2  2  4  2  3  3  3  6      

7  ОД ЕКСПЛОЗИЈА  3  ЧЕТВРТ 

А  

ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

  

7.1  

Постојање норматив- них 

аката и дозвола за рад са 

одређеним врстама 

експлозивних материјала 

(течним, чврстим, 

гасовитим), у складу са 

правном регулативом  

2  1  2  2  3  4  2  4      

  

  

  

7.2  

Постојање норматив- них 

аката у складу са правном 

регулативом за заштиту од 

пожара објекта и/или 

подручја  

(и другим нормативима 

којима се уређује ова област)  

1  1  5  1  2  4  1 1 

  

  

7.3  

Категоризација правног 

лица и организовање у 

складу са проценом 

угрожености у складу са 

правном регулативом  

1  2  5  1  3  3  1 1 

  

  

  

7.4  

Кадровска и техничка 

испуњеност и квали- 

фикованост запослених 

који раде на пословима 

заштите од експлозије и 

руковања експло‐ зивним 

материјама у складу са 

правном регулативом  

1  2  4  1  2  4  3  3  

  

  

  

7.5  

Постојање и одржавање 

уређаја, опреме, инста- 

лација и средстава за 

заштиту од експлозија 

према релевантним 

законима, техничким 

прописима, норма- тивима 

и упутством произвођача 

опреме  

1  1  2  3  1  5  1  3    
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Табела М.1 (7/10)  

  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

7.6  

Програм основне обуке и 

евиденција обуке 

запослених из области 

заштите од експлозија и 

руковања експлозив‐ ним 

материјама  

1  1  1  1  1  5  5 5      

  

  

7.7  

Сагласност надлежног 

органа Министарства 

унутрашњих послова на 

инвестиционо-техничку 

документацију, изведено 

стање и употребу објекта 

или дела објекта  

1  1  4  1  1  3  1  1  

  

7.8  

Надзор инспекције и 

постојање наложених мера 

заштите од експлозије  

1  2  4  2  2  4  2  4  

8  ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА СТАНДАРДИМА  4  ЧЕТВРТ 

А  

ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

8.1  

СРПС ИСО 22301, 

Друштвена безбедност – 

Системи менаџмента 

континуитетом пословања 

– Захтеви  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -      

  

  

8.2  

СРПС А.Л2.002, 

Друштвена безбедност – 

Услуге приватног 

обезбеђења – Захтеви и 

упутство за оцењи- вање 

усаглашености  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

   

8.3  
СРПС ИСО/ИЕЦ  

27001,  

Информационе техно-  

логије – Технике безбед 

ности – Системи менаџ- 

мента безбедношћу 

информација – Захтеви  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

  

  

8.4  

СРПС ИСО 22320, 

Друштвена безбедност – 

Менаџмент ванредним 

ситуацијама – Захтеви за 

одговор на инцидент  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

  

8.5  

СРПС ЕН 53082,  

Аеродромске и 

ваздухопловне службе 

безбедности  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

 8.6  СРПС ЕН 53747,  

Услуге безбедности у 

поморству и лукама  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

  

8.7  

ИСО 18788:2015,  

Систем менаџмента 

пословима приватног 

обезбеђења  

2  3  4  1  2  4  5 5  
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Табела М.1 (8/10) 
  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

8.8  

СРПС ИСО 28000,  

Спецификација за системе 

менаџмента обезбеђењем у 

ланцу снабдевања  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -      

9  ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  2  ТРЕЋА ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

9.1  

Постојање правне, 

организацијске и планске 

регулативе из области 

заштите животне средине  

2  2  4  2  1  5  1  2      

  

  

  

9.2  

Опремљеност одговара 

јућом опремом за реаго‐ 

вање у ванредним ситу- 

ацијама или еколош‐ ким 

инцидентима и 

оспособљеност људских 

ресурса за реаговање у њима  

2  3  3  3  3  4  2  6  

  

9.3  

Одговорна особа за 

реаговање у ванредним 

ситуацијама и еколош- ким 

инцидентима  

2  2  4  2  2  3  2  4  

 9.4  Биохазардни потен- цијал 

коришћене технологије  

1  2  4  2  2  4  2  4  

  

  

  

9.5  

Постојање екстерне 

организације која врши 

надзор и директне 

комуникације са одго- 

ворним особама у државним 

службама за реаговање у 

ванредним ситуацијама или 

еко- лошким инцидентима.  

1  2  4  2  2  3  2  4  

10  У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА  1 ТРЕЋА  ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

10.1  

Постојање политике 

управљања људским 

ресурсима (ХР) и интерне 

нормативне регулативе  

1  2  4  2  1  5  1  2      

  

  

10.2  

Постојање стандардизо- 

ваних критеријума и 

интерних процедура о  

регрутацији, селекцији и 

класификацији 

запослених  

1  1  5  1  2  4  2  2  

  

10.3  

Постојање процедура за 

адаптацију, развој и 

евалуацију запослених  

1  3  4  2  3  3  3  6  
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Табела М.1 (9/10) 
  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  

10.4  

Обезбеђење функцио- 

налног, безбедног и 

инклузивног радног места и 

окружења  

1  3  4  2  2  3  2  4      

  

10.5  

Постојање планова за обуку, 

стицање знања и развој 

запослених  

1  2  4  2  2  5  1  2  

  

  

10.6  

Планирање људских 

ресурса и организаци- оних 

промена, као и 

идентификација кључних 

запослених  

1  3  3  3  2  5  1  3  

11  У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНО-  

-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ (ИКТ) СИСТЕМА  

2 ТРЕЋА  ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  
  

  

  

  

11.1  

Постојање дефинисане 

безбедносне политике у ИКТ 

сектору и интерне 

регулативе која прописује 

овлаш- ћења, надлежности и 

процедуре приступа 

главним компонентама 

ИКТ система и регули- сање 

значајних аспеката заштите 

података  

2  3  4  2  1  4  1  2      

  

  

11.2  

Постојање техничких, 

физичких и/или логич- ких 

средстава заштите главних 

компонената ИКТ система и 

еле‐ ктронских података  

2  1  4  1  2  4  2  2  

  

  

11.3  

Адекватна кадровска 

попуњеност ИКТ сек‐ тора и 

постојање рационалне 

органи- зације послова  

1  3  3  3  1  4  1  3  

  

11.4  

Оспособљеност ИКТ 

сектора за континуи- рано 

функционисање у кризним 

ситуацијама  

3  3  3  2  2  3  2  6  

  

  

  

   

11.5  

Овлашћења запосле- них за 

коришћење корпоративних 

ИКТ ресурса у приватне 

сврхе (приступ прива- тним 

налозима еле- ктронске 

поште, друштвеним 

мрежама итд.) и приватних 

преносних медијума у 

корпоративним 

просторијама  

2  2  4  2  2  4  2  4  
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Табела М.1 (10/10)  

  

  
ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  
Штета  

Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  
Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

11.6  

Оспособљеност руко- 

водства и запослених 

за примерено 

реаговање у случају 

сајбер-напада или 

других облика 

високотехнолошког 

криминала  

3  2  4  2  2  4  2  4      

11.7  
Зависност пословања 

од ИКТ 

инфраструктуре  

3  3  4  2  3  4  2  4  

 

Ниво ризика, према захтевима стандарда за процену ризика утврђен је по следећем: 
 

1. Општих пословних активности, ниво ризика је 3, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 

2. Безбедност и здравље на раду, ниво ризика је 1, категорија ЧЕТВРТА, прихватљив. 

3. Правних ризика, ниво ризика је 1, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 

4. Противправно деловање, ниво ризика је 2, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 

5. Пожара, ниво ризика је 2, категорија ПЕТА, прихватљив. 

6. Елементарних  непогода  и  других  несрећа,  ниво  ризика  је  3,  категорија  

ЧЕТВРТА, прихватљив. 

7. Експлозија, ниво ризика је 1, категорија ЧЕТВРТА, прихватљив. 

8. Од  неусаглашености  са  стандардима,  ниво  ризика  је  5,  категорија  ЧЕТВРТА,  
прихватљив. 

9. Животна средина, ниво ризика је 2, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 
 

10. У   управљању   људским   ресурсима,   ниво   ризика   је   1,   категорија   ТРЕЋА,  
прихватљив. 

11. У области информационо-комукационо-телекомуникационих (ИКТ) система, ниво 

ризика је 2, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 

 

На основу успостављеног контекста, извршене идентификације ризика, анализе и оцене 

ризика, процењеног нивоа ризика, критеријума за утврђивање категорије ризика, из стандарда 

СРПС А.Л2.003:2017, ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се сврстава у ТРЕЋУ 

КАТЕГОРИЈУ РИЗИКА . 
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5)  Критеријуми за одређивање вероватноће, учесталости, изложености и 

рањивости – Прилог Н  

 

 

Табела Н.1 – Критеријуми за одређивање вероватноће (В)  
 

Вероватноћа (В)    
Опис вероватноће  Величина 

вероватноће  
Степен 

вероватноће  

  
1  

  
Немогуће  

Вероватноћа испод 1 %: вероватно је само у екстремним случајевима, изузетно 

мало вероватно, равно догађају у далекој будућности, догађа се у „100 година 

или више”  

2  Невероватно  
Вероватноћа изнад 1 %: није се догађало, али би могло да се деси или би могао 

да се догоди „понеки случај у десет година”  

3  Вероватно  
Вероватноћа изнад 10 %: могло би да се догоди, дешавало се и раније или би 

могло да се догоди „једном у години”  

4  Скоро извесно  
Вероватноћа изнад 50 %: вероватно би могло да се догоди или би могло да се 

догоди „један дан у седмици”  

5  Сигурно  
Вероватноћа изнад 99 %: догађа се веома често или би могло да се догоди 

„један дан у седмици”  

 

Табела Н.2 – Критеријум за одређивање изложености (И)  

  

Изложеност (И)  

Опис изложености и/или учесталости  
  

Степен 

изложености  
Величина 

изложености  
(најмање за последње три календарске године)  

1  Занемарљива  
дневна, изложеност претњи од једног до два дана и/или један или ниједан 

штетан догађај  

2  Повремена  
седмична, изложеност претњи од три до седам дана и/или од два до пет 

штетних догађаја  

3  Дуга  
месечна, изложеност претњи од једног до дванаест месеци и/или од шест до 

десет штетних догађаја  

4  Претежна  
годишња, изложеност претњи од једне до три године и/или од једанаест до 

петнаест штетних догађаја  

5  Трајна  
вишегодишња, изложеност претњи дужи низ година и/или преко петнаест 

штетних догађаја  
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Табела Н.3 – Критеријум за одређивање рањивости  

  

Рањивост    
Опис рањивости  Степен 

рањивости  
Величина 

рањивости  

1  Врло велика  не постоје или се не примењују мере заштите  

2  Велика  
примењују се изоловано поједине мере заштите (само физичка заштита, само 

техничка заштита)  

3  Средња  
примењују се физичка и техничка заштита, али не и нормативно- -

организационе и процедуралне мере заштите  

4  Мала  примењују се вишеструке мере заштите, без процене ризика  

5  Врло мала  постоји потпуна, оптимално пројектована заштита у складу са проценом 

ризика  
 

 

ела Н.4 – Матрица за одређивање вероватноће  

  

РАЊИВОСТ (Р)  Врло велика  Велика  Средња  Мала  Врло мала  

ИЗЛОЖЕНОСТ (И)  1  2  3  4  5  

Занемарљива  1  3  2  1  1  1  

Повремена  2  4  3  2  2  1  

Дуга  3  5  4  3  2  2  

Претежна  4  5  4  3  3  3  

Трајна  5  5  5  4  3  3  

 

6)Критеријуми за одређивање последица, штете и критичности  – Прилог 

Њ 

Табела Њ.1 – Критеријуми за одређивање штете (Ш)    

Штета (Ш)    
Опис штете  

  

Степен 

штете  
Величина 

штете  
  

1  Врло мала  
≤ 5 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из последњег 

објављеног биланса успеха  
  

2  Мала  
> 5 % ≤ 10 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из 

последњег објављеног биланса успеха  
  

3  Средња  
> 10 % ≤ 15 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из 

последњег објављеног биланса успеха  
  

4  Велика  
> 15 % ≤ 20 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из 

последњег објављеног биланса успеха  
  

5  Врло велика  
> 20 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из последњег 

објављеног биланса успеха  
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Табела Њ.2 – Критеријуми за одређивање критичности (К)  

Критичност (К)    
Опис критичности  

  

Степен  
критич- 

ности  

Величина 

критич- 

ности  

1  Врло велика  
Угроженост штићених вредности организације због које долази 

до потпуног прекида функционисања организације  
  

2  Велика  
Угроженост штићених вредности организације због које долази 

до озбиљног нарушавања функционисања организације  
  

3  Средња  
Угроженост штићених вредности организације које дозвољава 

функционисање уз повећане напоре и допунска  
  

4  Мала  
Угроженост штићених вредности организације због које су 

 

могући поремећаји у процесу рада  
  

  
5  

  
Минимална  

Угроженост штићених вредности организације због које 

настају проблеми у функционисању који се решавају у ходу, 

редовним активностима и средствима  

  

 

 Табела Њ.3 – Матрица за одређивање последица (П)  

         

КРИТИЧНОСТ (К)  
Врло 

велика  
Велика  Средња  Мала  Минимална    

ШТЕТА (Ш)  1  2  3  4  5    

Врло мала  1  3  2  1  1  1    

Мала  2  4  3  2  2  1    

Средња  3  5  4  3  2  2    

Велика  4  5  4  3  3  3    

Врло велика  5  5  5  4  3  3    
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Табела Њ.4 – Критеријуми за опис последица (П) (1/5)  

  

Последице  
Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

Степен 

последица  
Величина 

последица  Пословање  Безбедност  
Интересне 

стране  
Регулативно/ 

/правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

1  Минималне  а) Постоји 

незнатан 

утицај на 

ефика- сност 

рада органи- 

зације.  

б) Постоји 

минимални 

утицај на 

реализацију 

постављених 

циљева.  

в) Безначајан је 

ниво 

обустава 

про- цеса 

рада.  

г)Управљање  
се може реа- 

лизовати са 

дефини- 

саним пара- 

метрима.  

д) Потенци- 

јални поре- 

мећај може 

да буде сав- 

ладан свако- 

дневним 

мерама.  

ђ) Погоршање 

показатеља 

радних 

карактери- 

стика мање 

је од 1 %  

а) Повреде 

захтевају 

минималну 

медицинску 

помоћ.  

б) Пролазан је 

или ограни- 

чен утицај на 

здравље.  

в) Ресурси трпе 

малу или 

мини- малну 

штету  
или су само  

  привремено 

онеспособ- 

љени за 

коришћење  

а) Сваки 
утицај на 

управљачке  
  органе или 

запослене 

је без 

после- 

дица. Не- 

знатан је 

утицај на 

морал 

особља.  

б) Сметње су 

без после- 

дица за 

проверене 

заинтере- 

соване 

стране.  

Минимално  
је незадовољ- 

ство заинте- 

ресованих 

страна  

а)  Прекршаји 

у области 

регулативе 

су у основи 

безначајни, 

без пореме- 

ћаја радних 

перфор- 

манси.  

б)Неотпорност 

на поре- 

мећаје не 

резултира 

битним 

губитком 

могућности 

финанси- 

рања од 

стране 

финан- 

сијских 

органи- 

зација са 

малим 

ограни- 

чењима у 

областима  
за које је  
надлежна 

организација  

а) Оперативни 

буџет је 

про- бијен 

за мање од 5 

%.  

б) Погоршање 

у спољном 

финанси- 

рању (пос- 

ловању) 

мање је од 5 

%.  
в) Непред- 

виђени 

трошкови 

или губици 

мањи су од 

50 хиљада 

динара  

а) Повремени 

негативан 

извештај 

медија.  

б) Постоји 

ограниче- 

но јавно 

незадо- 

вољство 

политиком 

и способ- 

ношћу 

органи- 

зације.  
в) Јавно 

пове- рење 

у орга- 

низацију у 

великој 

мери је 

враћено  
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Табела Њ.4 (2/5)  

Последице  
Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

Степен 

последица  
Величина 

последица  Пословање  Безбедност  
Интересне 

стране  
Регулативне/ 

/правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

2  Мале  а) Поједини 

елементи 

ефикасности 

и ефектив- 

ности орга- 

низације су 

погоршани.  

б) Способност 

за постизање 

иреализацију 

циљева је 

погоршана.  

в) Појава 

повремених 

обустава 

рада.  

г) Потребно је 

повећано 

ангажовање 

менаџмента.  

д) Повремени 

поремећај 

процеса.  

ђ) Погоршање 

показатеља 

кључних 

радних 

карактери- 

стика је од 1 

% до 5 %  

а) Повреде 

захтевају 

медицин- 

ску негу.  

б) Кратко- 

рочни 

негативни 

ефекти на 

здравље.  

в) Већина 

ресурса је 

разорена 

или 

некорисна, 

али може 

да буде 

замењена у 

кратком 

времен- 

ском року  

а) Погоршање 

задовољства 

особља за 

од 1 % до 5 

% основних 

показатеља.  

Појава 

евидентног 

опадања 

морала.  

б) Озбиљан 

утицај на 

заинтересо- 

ване стране 

у периоду 

од неколико 

дана  

а) Прекршаји у 

области 

регулативе 

захтевају 

пажњу или 

корективне 

поступке.  

б) Неотпор- 

ност на 

поремећаје 

резултира 

битним 

губитком 

могућности 

финасирања 

од стране 

финансиј- 

ских орга- 

низација у 

ограни- 

ченом броју 

области  
за које је 

надлежна 

организација  

а) Оперативни 

буџет про- 

бијен је од  
5 % до 10 %.  

б) Погоршање 

у спољном 

финасирању 

(пословању) 

од 5 % до 

10 %.  

в) Непредви- 

ђени 

трошкови 

или губици 

од 50 до 500 

хиљада 

динара  

  

а) Негативна 

пажња 

медија 

траје један 

до два 

дана.  

б) Јавно 

незадо- 

вољство 

политиком 

и радом 

органи- 

зације 

траје 

неколико 

дана.  

в) Кратко- 

рочни 

губитак у 

погледу 

способност 

и и поло- 

жаја орга- 

низације 

траје неко- 

лико дана  
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Табела Њ.4 (3/5)  

Последице  Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

Степен 

последица  
Величина 

последица  Пословање  Безбедност  Интересне 

стране  
Регулативно/ 

правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

3  Умерене  а) Елементи 

ефикасности 

и ефектив- 

ности орга- 

низације су 

погоршани.  
б) Реализација 

општих и 

појединач- 

них циљева  
за један 

критичан 

програм или 

пројекат је 

нарушена.  
в) Наставак 

рада после 

обуставе за 

неколико 

дана до једне 

седмице.  
г) Потребна је 

повећана 

интервен- 

ција вишег 

менаџмента.  
д) Значајан 

поремећај 

радног 

процеса у 

току неко- 

лико дана до 

једне 

седмице.  
ђ) Погоршање 

у кључним 

каракте- 

ристикама 

радних 

процеса је 

од 5 % до 

15 %  

а) Озбиљне 

повреде 

или више- 

струки број 

повређених 

са захте- 

вима за 

хоспитали- 

зацију.  
б) Дугорочни 

негативни 

ефекти на 

једну или 

више 

особа. 
в) Део ресур- 

са није за 

употребу, на 

критич- ном је 

нивоу  

употребљи- 

вости или 

потпуно ван 

упо- требе за 

неколико дана  

а) Појављује се 

битно 

погоршање 

стања мо- 

рала код 

особља.  
б) Једна или 

више заин- 

тересованих 

страна има 

веома лоше 

каракте- 

ристике  
  образовања и 

поли- тичког 

деловања. 

Озбиљан 

утицај на 

заинтере- 

соване стране 

у периоду од 

неколико 

седмица.  

а) Прекршаји у 

области 

регулативе 

захтевају 

посебну 

пажњу или 

корективне 

поступке.  
б) Неотпор- 

ност на 

поремећаје 

резултира 

битним 

губитком 

могућности 

финанси- 

рања од 

стране 

финансиј- 

ских органи- 

зација у 

једној или 

више обла- 

сти за које је 

надлежна 

организација  

а) Оперативни 

буџет про- 

бијен је од 

10 % до 15 

%.  
б) Погоршање 

у спољном 

финасирању 

(пословању) 

од 10 % до 

15 %.  
в) Непред- 

виђени 

трошкови 

или губици 

већи су од 

500 хиљада 

динара  

а) Негативна 

пажња 

медија у 

трајању од 

једне 

седмице.  
б) Јавно 

незадо- 

вољство 

политиком и 

спосо- 

бношћу 

организа- 

ције у тра- 

јању од 

неколико 

дана до 

једне сед- 

мице.  
в) Губитак 

поверења у 

способности 

организације 

у трајању од 

неколико 

седмица  

 

 

 

 

 

 

 



 

  Страна 117 oд 271 

Табела Њ.4 (4/5)    

Последице  
Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

Степен 

последица  
Величина 

последица  Пословање  Безбедност  
Интересне 

стране  
Регулативно/ 

/правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

4  Озбиљне  а) Непре- 

кидност 

рада орга- 

низације је 

битно 

изложена 

претњама.  

б) Један или 

више кри- 

тичних 

циљева, 

програма 

или про- 

јеката не 

може да 

буде реали- 

зован.  

в) Општа и 

дуготрајна 

обустава 

рада на 

дужи 

период 

(неколико 

седмица).  

г) Неопходне 

су значајне 

интервен- 

ције најви- 

шег руко- 

водства.  

д) Озбиљан 

поремећај 

основних 

процеса на 

неколико 

седмица.  

ђ) Погоршање 

у већем 

броју 

кључ- них 

радних 

карактери- 

стика. 

а) Инцидент 

који резул- 

тује поједи- 

начним 

несрећама.  

б)   Дугорочан 

и јак нега- 

тиван 

утицај на 

здравље 

појединаца.  

в) Већина 

важне имо- 

вине је 

уништена 

или није за 

употребу у 

наредних 

неколико 

седмица  

а)  Појављује 

се битно и 

дуготрајно 

погоршање 

стања 

морала код 

особља.  

б) Више група 

заинтере- 

сованих 

страна има 

лоше карак- 

теристике 

образовања 

и 

политичког 

деловања. 

Утицај на 

заинтересо-  
ване стране у  

периоду од 

неколико  
месеци, са  

дугорочним и  
континуалним  
лошим после- 

дицама  

а) Прекршаји 

у области 

регулативе 

резултују 

тужбама 

против 

службеника 

органи- 

зације.  

б) Неотпор- 

ност на 

поремећаје 

резултира 

битним 

губитком 

могућности 

финанси- 

рања од 

стране 

финан- 

сијских 

органи- 

зација у 

свим  
областима  
за које је  
надлежна 

органи- 

зација  

а) Оперативни 

буџет је 

пробијен од 

15 % до 30 

%.  
б) Погоршање 

у спољном 

финансира- 

њу  
(пословању) 

од 15 % до 

30 %.  

в) Непред- 

виђени 

трошкови 

или губици 

већи од 1 

милион 

динара  

а) Крајње 

негативна 

пажња 

медија дуже 

од неколико 

седмица.  

б) Дуготрајно 

јавно неза- 

довољство  
политиком  

и способ- 

ношћу орга- 

низације.  

в) Губитак 

поверења у 

способ- 

ности углед 

организације 

у трајању од 

неколико 

месеци.  
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Табела Њ.4 (5/5)  

Последице    

Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

 
Степен 

последица  
Величина 

последица  

    Пословање  Безбедност  
Интересне 

стране  
Регулативно/ 

/правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

5  Катастро- 

фалне  
а) Општа 

егзистен- 

ција орга- 

низације је 

изложена 

претњи.  

б) Већина 

основих 

циљева, 

програма и 

пројеката 

не може да 

буде 

остварена.  

в) Општа и 

дуготрајна 

обустава  
рада на 

дужи 

период   

г) Неопходне 

су значајне 

интервен- 

ције упра- 

вногодбора.  

д) Озбиљан 

поремећај 

основних 

процеса на 

неколико 

месеци, 

којим не 

може да се 

управља.  

ђ) Погоршање 

већине 

показатеља 

кључних 

радних 

каракте- 

ристика је 

више од 30 

%  

а) Инциденти 

резултују 

вишестру- 

ким несре- 

ћама.  

б) Дугорочан 

и јак нега- 

тиван ути- 

цај на 

здравље 

великог 

броја људи.  

в) Већина 

важних 

ресурса је 

уништена 

или није за 

употребу у 

наредних 

неколико 

месеци  

а) Појава 

озбиљног и 

континуал- 

ног погор- 

шања стања 

морала код 

особља.  

б) Већина 

заинте- 

ресованих 

страна има 

веома лоше 

каракте- 

ристике об- 

разовања и 

политичког 

деловања. 

Екстерни 

утицај на 

заинтересо- 

ване стране 

у дужем 

временском 

периоду, са 

дугорочним 

и контину- 

алним 

после- 

дицама  

а) Прекршаји 

у области 

регулативе 

резултирају  

оштрим каз- 

нама према 

службени- 

цима орга- 

низације.  

б) Неотпор- 

ност на 

поремећаје 

резултира 

губитком 

могућности 

комплетног 

финансира- 

ња од 

стране 

финансиј- 

ских 

органи- 

зација у 

свим  
областима  
за које је  
надлежна 

органи- 

зација  

а) Опера- 

тивни 

буџет је 

пробијен 

за више од 

30 %.  

б) Погоршање 

у спољном 

финанси- 

рању  
(пословању) 

од 30 % 

навише.  

в) Непред- 

виђени 

трошкови 

или губици 

од 10 

милиона 

динара  

а) Негативна 

пажња 

медија дуже 

од месец 

дана.  

б) Доследан и 

дугорочан 

јавни 

протест 

против 

политике 

или делат- 

ности орга- 

низације.  

в) Дугорочан и 

непо- 

прављив 

губитак 

поверења у 

способности 

и углед 

органи- 

зације  
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7) Критеријуми за одређивање нивоа ризика – Прилог О  
  

Табела О.1 – Критеријуми за одређивање нивоа ризика  

  

Степен 

ризика  

Величина 

ризика  
Ниво ризика  

5  
Врло мали, 

занемарљив  
1 и 2  

4  Мали  3, 4 и 5  

3  Умерено 

велики  

6, 8 и 9  

2  Велики ризик  10, 12, 15 и 53  

1  Изразито 

велики  

20 и 25  

  

  

Табела О.2 – Матрица за одређивање нивоа ризика  

  

ПОСЛЕДИЦЕ  Минималне  Мале  Умерене  Озбиљне  Катастрофалне  

ВЕРОВАТНОЋА  1  2  3  4  5  

Немогуће  1  1  2  3  4  5  

Невероватно  2  2  4  6  8  10  

Вероватно  3  3  6  9  12  15  

Скоро 

извесно  

4  4  8  12  53  20  

Сигурно  5  5  10  15  20  25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Страна 120 oд 271 

8) Критеријуми за одређивање категорије и прихватљивости 

ризика  –  Прилог П  
 

У овом прилогу су дати критеријуми за одређивање категорије и прихватљивости ризика. 

 

Табела П.1 – Критеријуми за одређивање категорије ризика  

  

Категорија  Величина ризика  Ниво ризика  

5  пета  Врло мали, занемарљив  1 и 2  

4  четврта  Мали  3, 4 и 5  

3  трећа  Умерено велики  6, 8 и 9  

2  друга  Велики ризик  10, 12, 15 и 53  

1  прва  Изразито велики  20 и 25  

 

Табела П.2 – Критеријуми за одређивање прихватљивости ризика  

  

Прихватљивост 

ризика  
Ниво ризика  

ПРИХВАТЉИВ  1, 2, 3, 4 и 5  

НЕПРИХВАТЉИВ  6, 8, 9, 10, 12, 15, 53, 20 и 25  

  

Након обављене анализе ризика, установљених нивоа ризика и критеријума за одређивање 

категорије и прихватљивости групе ризика, нису установљене групе ризика које су 

неприхватљиве у оквиру тематика које су одређене стандардом А.Л2.003:2017 и који се морају 

третирати, то јест све групе ризика су у категорији прихватљивих ризика. Међутим, у оквиру 

ових појединих тематика, постоје поједини ''подризици'' (тачније речено њих пет), који се не 

морају посебним мерама третирати, већ се у оквиру постојећих мера, боље осмишљеним 

решењима и врло мало модификованим мерама могу довести у мањи степен прихватљиве 

категорије.  
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9)  Ризици који су на граници прихватљивости у оквиру група захтева 

који се односе на  процену ризика  

Ред. 

бр.  

Бр.ри 

зика  

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ 

РИЗИКА / ОПИС  

ИДЕНТИФИКОВАНИХ 

РИЗИКА  

Ниво 

ризика  

Прихватљивост  Третман 

ризика  

 

Не 

 ОПШТЕ ПОСЛОВНЕ  АКТИВНОСТИ  

1.  
1.2  

Евидентиране последице техничких 

ризика /  
-Непоштовање успостављених 

процедура рада са средствима у 

аутоматизацији и технолошким  
поступцима;  
-Неажурна евиденција периодичних 

прегледа на уређајима и опреми на МС 

и непокретностима  
-Неадекватно имплементирање 

система техничке заштите (систем 

видео обезбеђења) на објектима 

комплекса друштва према идејном 

решењу процедуре којом се регулише 

контрола пословног процеса и основне 

делатности  

ПРИХВАТЉИВ                                       6 

РИЗИК  

 ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГ ДДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА  

2.  

6.2  

Постојање плана и евиденције 

оспособљености запослених за  
поступање у ванредним ситуацијама  
/  
-Недостатак показних вежби за 

увежвавање и рад тимова у ванредним 

ситуацијама  
-Недовољна ангажованост у погледу 

стицања знања и искуства у погледу 

ванредних ситуација  

6  

ПРИХВАТЉИВ 

РИЗИК  
Не  

 ПОЖИВОТНУ   СРЕДИНУ   

  

3.  

  

   
   9.2  

Постојање процедура за адаптацију, 

развој и евалуацију запослених / -

Мале материјалне резерве за фонд за 

улагање у набавку опреме за реаговање 

у ванредним ситуацијама или  
еколошким инцидентима   

6  

ПРИХВАТЉИВ 

РИЗИК  
Не  

 У УПРАВЉАЊУЉУДС   КИМ РЕСУРСИМА  
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4.  

  

   
 10.3  

Постојање процедура за адаптацију, 

развој и евалуацију запослених / -

Непостојање формализоване процедуре 

увођења у посао новозапосленог  лица  -

Недовољна социјализација запосленог и 

поред постојања процедуре за 

адаптацију, развој и евалуацију 

запослених  

6  

ПРИХВАТЉИВ 

РИЗИК  
Не  

  

    

У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНО-  
-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ (ИКТ) СИСТЕМА  

 

  

  

5.  

11.4  

Оспособљеност ИКТ сектора за 

континуи- рано функционисање у 

кризним ситуацијама /  
-Тренутно  непостојање  резервне 

(географски  дислоциране  и 

инфраструктурно опремљене) локације (за 

систем-салу), за случај ванредних 

ситуација, односно резервне Disaster  
Recovery локације;  
-Непоштовање  уговорних  обавеза  од  

стране ''outsoursing'' пружаоца услуге;  

  

6  

ПРИХВАТЉИВ 

РИЗИК  
Не  

 

Наведени ризици неће бити третирани другим (посебним) мерама јер је свеукупан ризик 

по тематикама групе ризика у прихватљивим категоријама. Полази се од премисе да се у оквиру 

предвиђених мера могу изналазити  поједине ставке и аспекти које се могу унапредити. Осим 

тога, ниво неприхватљивости ризика је такав да се изналажењем решења у оквиру постојећих а 

врло мало модификованих мера контролисаности ризика може довести на ниво прихватљивих 

ризика.  
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IV ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИЦИМА  

  

1) Преглед мера за поступање са ризицима по групама ризика  

2) Опис мера и образложење ефективности  

  

1) Преглед мера за поступање са ризицима по групама ризика  

  
  

  

  

  
ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

МЕРЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ  

  

  

  

Физичка 

заштита  

  

  

Техничка 

заштита  

Норма- 

тивно  

органи-  

зационе и 

процеду- 

ралне 

мере 

Друге 

опције за 

убла- 

жавање  

ризика  

  

Опције 

за извод- 

љивост  

  

Анализа 

цена–ефи- 

касност  

а)  ОПШТИХ ПОСЛОВНИХ 

АКТИВНОСТИ  

од А 1.а)  

до А 1.г), 

од А 2.а)  

до А 2.ђ).  

Б.1 а), Б.1 д),  
Б.1 л),  
Б.2 г)  

  

В 2,  
В 4.б), В 4. 

в), В 4.е),  

В 5   

од Г 1 до  

Г 8  
    

б)  
ПО БЕЗБЕДНОСТ И  

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

             

в)  ПРАВНИХ РИЗИКА       В       

г)  ОД ПРОТИВПРАВНОГ  

ДЕЛОВАЊА  

     В       

д)  ОД ПОЖАРА       В       

  
ђ)  

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  

НЕПОГОДА И ДРУГИХ  

НЕСРЕЋА  

    В 1, В 2, 

В 4.е)  
      

е)  ОД ЕКСПЛОЗИЈА              

ж)  ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ  

СА СТАНДАРДИМА  

            

з)  ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ            Ђ 1.а)  

и)  У УПРАВЉАЊУ  

ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА  

    В 4.в),  

В 4.е)   
Г 2.б)      

  

  

ј)  

У ОБЛАСТИ  

ИНФОРМАЦИОНО-  

КОМУНИКАЦИОНО-  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 

СИСТЕМА  

  Б 1.љ)          
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2) Опис мера и образложење ефективности
 
  

МЕРА  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

А.1 а), А.1 б), А 1.в), А 1.г),  
А.2 а), А.2 б), А 2.в), А 2.г), А 2.ђ),  
Б.1 а), Б.1 г), Б.1 д), Б.1 л),  
В.4 б), В.4 в), В.4 е), В.5   
-Увођење процедуре којом се 

регулише контрола пословног 

процеса и основне делатности.  
- Ажурирање евиденције 

периодичних прегледа на уређајима 

и опреми на МС и непокретностима; 
- Адекватно имплементирање 

система техничке заштите (систем 

видео обезбеђења) на објектима 

комплекса друштва према идејном 

решењу процедуре којом се 

регулише контрола пословног 

процеса и основне делатности;  

- Оформити контролну собу, центар 

за дојаву провале, инсталирати 

дојаву провале у ходник; повећати 

техничку и физичку заштиту 

- Физичка заштита – повезивање 

дојаве провале и видео надзора на 

контролни центар 

- Видео надзор на издвојеној 

локацији 

 

Улога система техничке заштите је да у реалном времену обезбеди заштиту 

свих објеката путем система видео надзора. Базно је успостављање 

техничког система заштите у облику у коме је могуће испратити све радње 

смештених лица а које се дешавају у објектима и око истих, у обиму у коме 

се не нарушавају Законски основи о заштити података о личности и закон о 

архивирању. Зато је потребно имплементирати правилан видео надзор са 

тачним позицијама појединих камера.  
Систем видео надзора је предвиђен са спољашњим и унутрашњим 

камерама.   
Анализом целокупног пословног простора комплекса плаца ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 4 функционалне камере /немамо 

податак о врсти истих/. Процес мониторинга се врши у канцеларији управе. 

Враћање видео снимка се може извршити 15 дана уназад. Видео надзор 

покрива улаз у школско двориште, школско двориште, као и унутрашњост 

зграде нове школе. 

Одржавање система видео надзора врши ELSAT d.o.o. Чачак. 

 

В 3 Израда Правилника заштите 

података личности, Мобинга, 

Екстерног и интерног узбуњивача, 

Родне равноправности 

Овим законом се уређују услови за прикупљање и обраду података о 

личности, права лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и 

обрађују. 

В 5 Апарати за гашење пожара 

еколошки 

Потребно је обезбедити апарате за гашење пожара еколошке. 

а)  
6.2  

- В 1, В 2, В 4.е)  

- Недостатак  показних  вежби  
увежвавање  и  рад  тимова  

ванредним ситуацијама  
-Недовољна  ангажованост  
погледу стицања знања и 

искуства у погледу ванредних 

ситуација   

- Процена ризика од катастрофа 

и План спашаванја, тим за 

спашавање - алат за вандредне 

ситуације – иде као комплет: 

крамп, лопата, глинерица, 

секира… 

 

  Приликом израде плана показних вежби потребно је израдити приказ 

могућег развоја догађаја, односно сценарио који обухвата сагледавање 

могућег ризика, обима и насталих последица. Сценарио мора да одговара 

сложености и намени објекта, сложености и  опасности процеса рада, 

степену активности школеи  могућим последицама. Сценарио вежбе треба 

изабрати на основу идентификованих критичних тачака у објекту, особина 

евентуалних  опасних материја као и ефеката који могу настати (експлозија,  

пожар, испуштање и ширење гасова, пара и течности и прашине) Увек се 

обрађује сценарио најгорег могућег обима удеса који има највеће последице 

по људе, животну средину, материјална и културна добра и према таквом 

сценарију се спроводе вежбе.  
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в)  
9.2  

- Ђ 1.а)   
Дефинисање задовољавајућег нивоа 

материјалних резерви за фонд за 

улагање у набавку опреме за 

реаговање у ванредним ситуацијама 

или еколошким инцидентима   

Друштво мора установити стални фонд са материјалним средствима 

која су искључиво намењена за ту врсту пословних подухвата. 

Ванредне ситуације и еколошки инциденти не бирају време када ће се 

десити, невезано за предузимање свих превентивних мера. Невезано 

за ово привредно друштво и привредна друштва у непосредној 

близини и појединих објеката могу направити непланирани ванредни 

ванредни догађај и изазавати неку повреду и загађење животне 

средине. Због свих непланираних ситуација и превентиве, 

материјалне резерве су ту да се омогући и набавка потребних оруђа и 

опреме за исте.  

и)   
10.3  

- В 4.в), В 4.е), Г 2.б)   
Програм потребне и довољне 

социјализације запосленог 

процедуре за адаптацију, развој и 

евалуацију запослених  

 

 
Програм социјализације запосленог је процес у којем се 

новозапослени уводи у посао и упознаје се са организацијом , радним 

условима, правилима понашања, људима са којима ће радити, 

организационом културом и климом, правима и обавезама и 

одговорностима. Општи циљ социјализације и оријентације јесте да 

помогну новим радницима да се упознају са својим радним 

окружењем и да доведу своје понашање на прихватљив ниво што је 

пре могуће.   
Процес социјализације и оријентације има неколико специфичних 

циљева:  
-да креира првобитан повољан утисак   
-да повећа прихватање организације од стране новозапосленог   

ј)  
11.4  

- Б 1.љ)   
Установљавање резервне 

(географски дислоциране и 

инфраструктурно опремљене) 

локације, за случај ванредних 

ситуација, односно резервне Disaster 

Recovery локације и свакодневног 

buck up-овања;  

Управни менаџмент у циљу обезбеђења и заштите базе података 

школемора установити резервно место за свакодневно buck up-овање, 

као би се осигурао континуитет пословања у сваком смислу, односно 

да се не дозволи губитак података и велику штету пословању (губитак 

времена у занављању свих ИТ платформи и података).  
Таође, услед могућих случајних остављања генеричких налога у ОС  
 и базама података, потребно је формирати врсту упозорења (звучну, 

сигналну, итд. након неког одређеног времена) чиме би се 

онемогућило дуго трајање генеричког налога и тиме онемогућавало да 

екстерни улаз покушава пробити заштиту.  

V ОЗНАКЕ МЕРА ЗА ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИЦИМА 

1) Мере физичке заштите (објеката, лица, јавних окупљања)  – Прилог А  

2) Мере техничке заштите (објеката, лица, јавних окупљања) – Прилог Б  

3) Нормативно-организационе и процедуралне мере – Прилог В  

4) Друге опције за ублажавање ризика – Прилог Г  

5) Опције за изводљивост – Прилог Д  

6) Анализа цена–ефикасност (износи у еврима) - Прилог Ђ 

1) Мере физичке заштите (објеката, лица, јавних окупљања)  – Прилог А  

 

1) Проактивне мере  

а) контрола приступа објекту и деловима објекта  

б) контрола понашања и кретања у штићеном простору и објекту  

в) патролирање  

г) преглед лица, пртљага и возила– контрола робе и предмета  

д) пратња и заштита  

ђ) против пожарна стража  (положен стручни испит референта ППЗ) и замена 
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е) менаџмент из контролног центра – даљински мониторинг  

ж) повезивање дојаве провале и видео надзора на контролни центар…  

 

2) Реактивне мере  

а) евакуација - врата за евакуацују да се отварају у правцу евакуације 

б) обавештавање јавних служби и надређених  

в) примена овлашћења – употреба средстава принуде  

г) гашење почетног пожара – потребно је набавити један FE36-2 за гашење рачунара  

д) пружање прве помоћи  

ђ) обезбеђење лица, места и чување материјалних доказа  

е) интервенција патролних тимова контролног центра  

ж) израда плана спашавања, тим за спашавање … 

 

А) Мере физичке заштите (објекта, лица, јавних окупљања) 

 

1) Проактивне мере 

 

а) Контрола приступа објекту и деловима објекта, врши се путем система техничке заштите – 

видео надзор (који треба уградити по предложеном распореду – мере за увођење видео надзора) 

из електрокомандне собе у просторији објекта - Оформити контролну собу, центар за дојаву 

провале, инсталирати дојаву провале у ходнику предузећа. 

 

б) Контрола понашања и кретања у штићеном простору и објекту, врши се путем непосредног 

присуства руководилаца, односно запослених у смени и уједно као радника обезбеђења по 

утврђеном распореду и комбинованом применом система техничке заштите – видео надзор који 

треба уградити по предложеном распореду. 

 

в) Патролирање се примењује комбиновањем патрола руководилаца, односно запослених у смени 

и уједно као радника обезбеђења са праћењем система видео надзора у канцеларији дежурног 

руководиоца. 

 

г) Преглед лица и пртљага врши се према потреби (у односу на категорију посетиоца) у складу 

са пропусним могућностима улаза у објекте друштва. Контрола смештених лица врши се такође 

на улазима, прегледом од стране запослених у смени и уједно као радника обезбеђења – потребно 

је да запослени има почожен стручни испит. 

 

Мере под д), ђ), е), ж), се не користе у друштву. 

 

2) Реактивне мере 

 

Примена свих реактивних мера у ванредним ситуацијама а), б), в), г), д), ђ). 

 

2) Мере техничке заштите (објеката, лица, јавних окупљања) – Прилог Б 

 

 

1) Проактивне мере: 

 

а) механичка заштита – ограде 

б) алармни системи – противпровални  
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в) алармни системи – противпрепадни  

г) алармни системи – противпожарни  

д) систем видео-обезбеђења  

ђ) систем електронског надзора робе 

е) систем за контролу приступа – картица (К)  

ж) систем за контролу приступа – шифра (Ш) 

з) систем за контролу приступа – биометрија (Б) 

и) систем за контролу приступа – комбинација КШБ 

ј) систем за детекцију забрањених предмета и материја11) 

к) систем електрохемијске заштите (кофери, контејнери, касе, трезори и др); 

л) интегрисана заштита са најмање једним локалним надзорним местом (контролна соба) и 

системом везе са службеницима обезбеђења на штићеном објекту љ) … 

 

2) Реактивне мере 

 

а) сигнализација/јављање неовлашћеног уласка у штићени простор и дојава контролном центру  

б) тестирање и провера система који су били активирани  

в) санирање оштећења механичке заштите 

г) анализа снимљених записа у функцији утврђивања следа догађаја 

д) техничка интервенција патролног тима контролног центра  

ђ) … 

 

Б) Мере техничке заштите (објеката, лица, јавних окупљања) 
 

1) Проактивне мере 

а) механичка заштита – ограда око објеката школе(цео комплекс је ограђен гвоздена 

оградависине 1,80м.) 

д) систем видео – обезбеђења којег треба адекватно уградити 

л) интегрисана заштита са најмање једним локалним надзорним местом (радно место 

руководиоца у смени у управној згради) 

Мере под б), в) г), ђ), е), ж), з), и), ј) и к) се не користе у друштву. 

 
Систем видео надзора је потребан у фумкционалној мери како би се мониторингом олакшао рад 

дежурног руководиоца у смени у управној згради (у овом случају и запослених који су уједно 
радникци обезбеђења). 

 
2) Реактивне мере 

 
г) анализа снимљених записа у функцији утврђивања следа догађаја – користиће се након 
адекватне уградње видео надзора 

 

Мере под а), б), в), д), ђ) се не користе у објектима школе. 
 
Након уградње адекватног видео надзора, биће потребно да се врши анализа и спроводе 

корективне мере на основу процедуре која регулише рад мониторинг центра, која је усклађена 

са релевантним законима. Запослени ће на седмичном нивоу достављати извештај о стању 

система техничке заштите на основу којих се предузимају корективне мере, као и на основу 

дневних запажања свих запослених. 

 

3. Нормативно-организационе и процедуралне мере – Прилог В 
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1. Доношење интерне правне регулативе (општих аката) 

2. Усаглашавање са законом 

3. Уношење заштитних уговорних клаузула 

4. Увођење процедура и механизама надзора и контроле: 

а) процедуре које регулишу рад службе обезбеђења 

б) процедуре које регулишу однос запослених и службе обезбеђења 

в) процедуре које регулишу механизме надзора и контроле пословних процеса 

г) процедура мониторинга закључених уговора 

д) механизми и процедуре које регулишу унутрашње истраге 

ђ) процедуре регрутације, селекције, адпатације, вођења каријере и отпуштања запослених 

е) едукација и тренинг запослених 

ж) уређење простора 

з) процедуре након извршеног кривичног дела 

и) сагласности од свих запослених и ученичник родитеља о обрађивању података и 

пролсеђивању трећој страни као што су нпр. банке  за плату запослених и сл. 

ј) попис имовине – мора да постоји процедура око годишњег пописа, председник комисије, 

чланови комисије, све па и столице морају да имају инвентарски број 

5. Усаглашавање са релевантним стандардима 

6. Процедура за пословну тајну: три типа докумената: интерно, поверљиво, строго поверљиво 

(платни листић је строго поверљив) 

7. Имплементација Закона о заштити личних података 

8. Потписан Уговор са неким за одржавање рачунара, потписан уговор са неким од интернет 

провајдинг, легалан софтер, обука свих запослених за сајбер безбедност – тест за сајбер 

безбедност 

9. План људских ресурса и план замене 

10. Процена ризика од катастрофа 

 

В) Нормативно – организационе и процедуралне мере 
 

2) Усаглашавање са законом 
 

За евиденције о запосленима  и ученицима сагласност запослених и родитеља ученика о 
обрађивању података  које се воде на нивоу друштва потребно је прибавити Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 

4) Увођење процедура и механизама надзора и контроле:  
б) процедуре које регулишу однос запослених и њихове обавезе обезбеђења, 

в) процедуре које регулишу механизме надзора и контроле пословних процеса, 

. е) едукација и тренинг запослених.  
Ово су обавезне процедуре које су имплементиране у оквиру самог процеса пословања 

школе. 

5) Усаглашавање са релевантним стандардима 
Препоручује се редовна сертификација стандарда СПРС ИСО 9001 а делимична имплементација 

захтева стандарда СПРС ИСО 22301, СРПС ИСО 22320 и СРПС ИСО 27000 а све у складу са 
организационим и финансијским могућностима и ресурсима. 

 

Мере под 1), 3), 6) нису у разматрању у објектима друштва. 

 

4) Друге опције за ублажавање ризика– Прилог Г 
 

1) Избегавање ризик 

2) Смањење ризика засновано на људским активностима: 
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a) контрола, усмеравање и управљање понашањем (употребом техничких и социопсихолошких 

мера) 

б) контрола помоћу процедура (измена процедура) 

в) … 

3)Смањење ризика без људских активности: 

а) измена постојеће технологије и техничко-технолошког поступка рада и/или пословања  

б) увођење нових безбедносних технологија и њихових процедура  

в) … 

4) Подела ризика 

5) Задржавање или прихватање ризика 

6) Исцрпно истраживање, квантифицирање, дескрипција и оцена финансијског стања и 

пословног успеха школена основу годишњих рачуна 

7) Стабилност власничке структуре и управљачког менаџмента 

8) Показивање бриге и искрене забринутости за повређене или оболеле запослене 

9) Запослени уколико раде дуже од 4 сата за рачунаром мора да иде на офтамолошки преглед 

10) Одговорно лице за екологију, пријава на Национални регистар загађивача (макар комунални 

отпад) 

 

Г) Друге опције за ублажавање ризика 
 

Тематика ублажавања ризика јесте присутна за оне сегменте који не утичу осетно на 

глобалном ниову, али је важно да се такви ризици умање до те мере када више није могуће 

деловањем људског фактора умањити вреност истог. Задржавање, односно прихватање ризика 

је присутно од оног момента када су се сви напори у погледу елиминације дејства људског 

фактора истрошили. Свакако је присутан и онај део умањења ризика са унапређењем 

технологије и техничко-технолошког поступка рада. У том погледу, у ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“  је присутна тенеденција одржавања корака технолошког напретка са 

имплементацијом нових постројења и унапређења продуктивности. И при томе се и даље 

задржава принцип очувања политике безбедности у циљу обезбеђења максималног нивоа 

заштите. 
 

Примена свих мера од 1 до 8 је заснована на сталним активностима праћења у целокупној 
активности у свим организационим деловима школе, као и на едукацији постојећих анализа 
појединих инцидената. 

 
5) Опције за изводљивост – Прилог Д 
 

1. Мере су усклађене са политиком организације 

2. Мере нису усклађене са политиком организације; потребне су корективне мере 

3. Мере усклађивања флексибилности финансија школеу кретању флуктуација курса националне 

валуте… 

4. .... 

 

Д) Опције за изводљивост 
 

Мере су усклађене са политиком организације. Организација у ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“   пословање усмерава и прилагођава у складу са политиком безбедности у циљу обезбеђења 

максималног нивоа заштите. 

У том смислу су у идејном решењу за изградњу свих техничких система заштите на плацу 

школеуведене функционалне мере физичко-техничког обезбеђења – заштите, које у највећој мери 
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одговарају процени угрожености појединих објекта. У том смислу је искуствена норма на рачун 

дешавања појединих безбедносних инцидената врло важна услед могуће измене процедуре ради 

побољшања безбедности и сигурности. Такође, контрола спровођења процедура је сталан задатак 

и то је једини показатељ за одмеравање будућих измена и унапређења. 

Примена свих мера од 1 до 3 је заснована на сталним активностима праћења у целокупном 

пословању и ванредним ситуацијама. 

 

6) Анализа цена–ефикасност (износи у еврима) – Прилог Ђ 
 

1. Увођење (годишњи износ) или износ корекције:  

a)  радних процеса и процедура (у случају Д.2) 

б) производа или услуге (у случају Д.2) 

в) … 

2. Увођење (годишњи износ) или износ корекције: 

 a)  мера физичке заштите 

б) мера техничке заштите 

в) мера менаџмента из контролног центра 

г) … 

3. Осигурање ризика (годишњи износ) 

4) … 

 

Д) Анализа цена – ефикасност 
 

Препоручује се да се анализа цене – ефикасности сачини након имплементације Акта о процени 

ризика и примене мера у наредном трогодишњем периоду, односно приликом следећег 

ажурирања. 

Безбедносне мере се не могу адекватно квантификовано изразити односом цене и ефикасности, 

јер у анализу не могу бити укључена превентивна деловања у циљу спречавања штетних појава 

и догађаја, проактивна поступања, односно предузете мере у циљу отклањања опасности и 

измерити спречени штетни догађаји. 

Свакако, унапређење и улагање у систем обезбеђења и физичку заштиту обезбеђује дугорочно 

континуитет пословања и адекватнији третман ризика. 
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VI НАДГЛЕДАЊЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ  

1) Радни лист процене ризика – Прилог Р  

Образац SRPS A.L2.003/4                                                                                    ПРЕДМЕТ БРОЈ: 18/22 

НАЗИВ ПОСМАТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, Чачак 

1. ДЕЛАТНОСТ  
2. ДАТУМ 

ПОЧЕТКА  
3. ДАТУМ  
КРАЈА  

4. ПЕРИОД ПОСМАТРАЊА  

Привредно друшзво 

неспецијализованих 

призвода 

4.7.2022. 4.8.2022. од 4.7.2022. до 4.8.2022.године  

Шифра  8520 
    

            

5. МЕНАЏЕР РИЗИКА  

а. ПРЕЗИМЕ  б. ИМЕ  в. ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ВРШИ ПРОЦЕНУ  

Шутић       

Чекаревац 

Неда 

Зоран  
„Eco rules“  

6. ЗАХ- 

ТЕВ  
7. КОН-  
КРЕТНА  
ПРЕТЊ 
А  

8. НИВО 

РИЗИКА  
9. МЕРЕ ЗА  
ПОСТУПАЊЕ  
СА  
РИЗИЦИМА  

10.  
ПРЕОС-  
ТАЛИ  
РИЗИК  

11. НАЧИН 

ИМПЛЕ- 

МЕНТАЦИЈ 
Е  

12. КО 

КОНТРОЛИШЕ 
?  

13. ДА ЛИ  
МЕРЕ 

ИМАЈУ 

ЕФЕКТА?  

Тачка 2.  

Увода  

(стр.23)  

-Прилози од 

В до Л  

(од стр.74 до  
стр.110) -

Ризици који 

су на 

граници 

прихватљи 

вости (од 

стр.142 до 

стр.143)  

Трећа 

категорија 

ризика  

(стр.131)  

Преглед мера 
за поступање 
са ризицима и  
Опис мера и 
образложење  

ефективности  

(стр.144 до 

стр.146)  

  

-  

Ангажовање 

екстерних 

агенција  

(„Eco 

rules“ 

д.о.о.), као и 

привредних  
друштава за 

имплементац 

ију тех. 

система  

(„Elsat“)  

  

Чекаревац 

Зоран 

Примењене 

мере за  
поступање 

са ризицима  
омогућиле 

су  
сврставаање 

ризика у 

трећу  
категорију 

ризика  

 

ИЗРА-  
ЗИТО  

ВЕЛИКИ  

  

ВЕЛИКИ  

  

УМЕРЕНИ  

  

МАЛИ  

  

ЗАНЕМАРЉИВ  

15. НИВО КОЈИ ОДЛУЧУЈЕ О ТРЕТМАНУ РИЗИКА  

а. ПРЕЗИМЕ  б. ИМЕ  
в. ФУНКЦИЈА У  

ОРГАНИЗАЦИЈИ:  

Чекаревац Зоран Лице за БЗнР  
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2) Карактеристике идентификованих ризика – архивирање по групама  

идентификованих ризика – Прилог С  

  

Табела С.1 (1/5)  

Ред. 

број  

Карактеристика идентификованих 

ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКОВАНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – доле 

описати)  

  

Напомена  

1  2  3  4  5  

1  

 

4.8.2022.године  

ОПШТЕ  ПОСЛОВНЕ 

АКТИВНОСТИ /  

  

-Непоштовање 

успостављених процедура 

рада са средствима;  

-Неажурна евиденција 

периодичних прегледа на 

уређајима и опреми на МС и 

непокретностима;  

-Неадекватно 

имплементирање система 

техничке заштите на 

објектима комплекса 

школепрема идејном решењу 

процедуре којом се регулише 

контрола пословног процеса и 

основне делатности;  

  

  

  

2   ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“    
  

3  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем 

припадајућим пољопривредним 

плацевима мање површине, плац 

комплекса  друштва се укршта са 

путевима локалног карактера и 

само једном важном 

саобраћајницом (магистрала), и 

постоји само једно привредно 

друштво које послује у 

непосредној близини.   

  

  

  

  

4  Сви објекти  на плацу ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“   су описани у 

микролокацији друштва у 

интерном контексту.  

  

    

  

  

5  Непосредна околина (све ставке 

побројане под 4) услед 

безбедносног инцидента, 

настанка пожара или експлозије 

или пак квара у објекту и 

настанак еколошког инцидента у 

неком од/до објеката школе, 

чиме се може нанети 

материјална штета и повреде 

запосленим и смештеним лицима 

(чак и са мртвим исходом). 

Угрожени су запослени и МС 

услед дејства општих пословних 

активности (ванредних 

ситуација).  

  

   

  

  

    

6  Зависно од врсте безбедносног 

инцидента угрожени су 

запослени, МС и и објекти, 

делимично или у целини и 

ангажовани су запослени (као 

ФТО), и државни органи (екипе 

за ВС).  
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7   Урађена су нормативна 

документа и испуњена је норма у 

законском смислу. Све предузете 

мере су покриле законску 

регулативу, а  било је и тренинга 

и показних вежби (које би 

требало повећати), али је било 

недовољно координисаности са 

органима за ванредне ситуације 

на локалном нивоу. Друштво 

мора установити стални фонд са 

материјалним средствима која су 

искључиво намењена за ту врсту 

пословних подухвата.  

 

  

8  Идентификована је вредност 

последица 2 (два)  

-Потребно је установити редовне 

састанке Руководиоца  (као 

представника запослених у 

оквиру обавеза ФТО) са 

Руководиоцем друштва 

(Директором) и установљавање 

анализе догађајабезбедносних 

инцидената у непосредној 

близини друштва (поготово у 

случају да до таквих дође);  

-Координирати показне вежбе са 

надлежним органима за 

безбедносне инциденте и 

стицати искуство у раду са 

истима.  

Координирањем 

са локалним 

органима за ВС је 

омогућен 

разноврстан 

сценарио 

безбедносних 

инцидената и у 

показним 

вежбама се стиче 

искуство 

припадника 

тимова  

9  Имплементирање система видео 

надзора је извршило 

лиценцирано правно лице.   

Непостојање планских аката за 

ВС (План заштите од удеса, 

Процена угрожености од 

елементаних непогода и др. 

несрећа, и сл.).  

Организацијски део за финансије 

и администрацију ће направити 

реализацију планова (сви 

плански акти за сигурност и 

безбедност, све врсте процене 

ризика, процена угрожености од 

елементарних непогода и 

осталих опасности и др.) и 

извршити основну обуку и тиме 

се стиче база основних знања без 

праксе. У оквиру ових аката 

важну улогу имају и технички 
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системи заштите (систем видео 

надзора).  

10  

 

Штићене вредности нису биле до 

сада изложене ризику 

безбедносних линц. 

  

11  Ниво ризика је 6 (шест).  

Вероватноћа ризика је 3 (три).  

Последице ризика су 2 (два).  

  

12   Погођене штићене вредности би 

били запослени, сировине, 

готови производи, МС и објекти, 

делимично или у целини.  

 

  

13   Последице на штићеним 

вредностима је представљен у 

могућим повредама запослених, 

оштећењима (уништавању) 

сировина, готових производа и 

МС или оштећењима на 

објектима школе. Вредност 

штете зависи од тога колики 

утицај штетни догађај има на 

привредн друштво.  

  

  

14  Установиће се програм са 

тренинзима запослених у 

координацији са запосленим (као 

ФТО) за употребу у 

безбедносним инцидентима, и 

договорен рад у кординацији са 

органима МУП на локалном 

нивоу. Коришћење система 

видео надзора је врло важан 

сегмент ФТО и заштите 

запослених.  

  

15  Нема других предузетих мера јер 

и нема преосталог ризика.  
  

53  Ефекат предузетих мера је врло 

видљив јер се искуства стечена у 

тренинзима и показним вежбама 

показују као врло значајна у 

стицању искуства у адекватном 

реаговању.  

  

17  Овај ризик може интерактивно 

деловати са ризиком од пожара 

или експлозија, али се у пракси 

ризици од ВС нису дешавали, 

тако да је то само искуствена 

норма.  

  

18  Ненаведене опасности (могући 

штетни догађаји) се једино могу 

огледати у повишеном стресу 
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свих запослених у привредном 

друштву, а да је свакако велики 

физички напор припадника 

запослених (као ФТО)  

 

Табела С.1 (2/5) 

Ред. 

број  

Карактеристика идентификованих 

ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКОВАНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – доле 

описати)  

  

Напомена  

1  2  3  4  5  

1  

 

1.4.2022.године  

ЕЛЕМЕНТАРНЕ 

НЕПОГОДЕ И 

ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ /   

  

Недовољна ангажованост 

појединих запослених у 

погледу стицања знања и 

искуства у 

погледу ванредних ситуација  

  

2   ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“    
  

3  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем 

припадајућим пољопривредним 

плацевима мање површине, плац 

комплекса школесе укршта са 

путевима локалног карактера и 

само једном важном 

саобраћајницом (магистрала), и 

постоји само једно привредно 

друштво које послује у 

непосредној близини.  

  

4  Сви објекти на плацу ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“ су описани у 

микролокацији школеу 

интерном контексту.  

  

  

  

5  Непосредна околина (све ставке 

побројане под 4) услед 

безбедносног инцидента, 

настанка пожара или експлозије 

или пак квара у радном поступку 

и настанак еколошког инцидента 

у неком од/до објеката друштва, 

чиме се може нанети 

материјална штета и повреде 

запосленим и смештеним лицима 

(чак и са мртвим исходом). 

Угрожени су запослени и МС 

услед дејства општих пословних 

активности (ванредних 

ситуација).  

  

  

  

6  Зависно од врсте безбедносног 

инцидента угрожени су 

запослени, МС и и објекти, 

делимично или у целини и 
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ангажовани су запослени (као 

ФТО), и државни органи (екипе 

за ВС).  

7   Нормативна акта ће бити тек 

израђена и норма у законском 

смислу (План заштите од удеса, 

Процена угрожености од 

елементаних непогода и 

др.несрећа, и сл.). Све предузете 

мере нису још увек покриле 

законску регулативу, а  било је и 

довољно тренинга и показних 

вежби, али је било недовољно 

координисаности са органима за 

ванредне ситуације на локалном 

нивоу. Привредно друштво мора 

установити стални фонд са 

материјалним средствима која су 

искључиво намењена за ту врсту 

пословних подухвата. 

Превентивне мере ће се тек 

предузети да покрију законску 

регулативу.  

  

  

8  Идентификована је вредност 

последица 3 (три)  

- Потребно је установити 

редовне састанке Руководиоца 

смене (као представника 

запослених у оквиру обавеза 

ФТО) са Руководиоцем друштва 

(Директором) и установљавање 

анализе догађајасценарија и 

адекватности одговора на ВС  

-Координирати показне вежбе са 

надлежним органима за 

безбедносне инциденте и 

стицати искуство у раду  

Координирањем 

са органима за 

ванредне 

ситуације је 

омогућен 

разноврстан 

сценарио 

ванредних 

ситуација и у 

показним 

вежбама се стиче 

искуство 

припадника 

тимова  

9  Непостојање планских аката за 

ВС са истима (План заштите од 

удеса, Процена угрожености од 

елементаних непогода и 

др.несрећа, и сл.).  

Организацијски део за финансије 

и администрацију ће направити 

реализацију планова (сви 

планскли акти за ВС, све врсте 

процене ризика, процена 

угрожености од елементарних 

непогода и осталих опасности и 

др.) и извршити основну обуку и 

тиме се стиче база основних 

знања без праксе. У оквиру ових 
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аката потребну улогу имају и 

технички системи заштите 

(систем видео надзора).  

10  

 

Штићене вредности нису биле до 

сада изложене ризику 

елементарних непогода и 

др.несрећа.  

  

11  Ниво ризика је 6 (шест).  

Вероватноћа ризика је 2 (два).  

Последице ризика су 3 (три).  

  

12   Погођене штићене вредности би 

били запослени, сировине, 

готови производи, МС и објекти, 

делимично или у целини.  

 

  

13   Последице на штићеним 

вредностима је представљен у 

могућим повредама запослених, 

оштећењима на објектима 

друштва. Вредност штете зависи 

од тога колики утицај штетни 

догађај има на друштво.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14  Установиће се програм са 

тренинзима запослених у 

координацији са запосленим (као 

ФТО) за употребу у 

безбедносним инцидентима, и 

договорен рад у кординацији са 

органима МУП на локалном 

нивоу. Коришћење система 

видео надзора је врло важан 

сегмент ФТО и заштите 

запослених.  

  

15  Нема других предузетих мера јер 

и нема преосталог ризика  
  

53  Ефекат предузетих мера је врло 

видљив јер се искуства стечена у 

тренинзима и показним вежбама 

показују као врло значајна у 

стицању искуства у адекватном 

реаговању.   

  

17  Овај ризик може интерактивно 

деловати – генерисати са 

ризиком од пожара, епидемијама 

али се у пракси ризици од ВС 

нису дешавали, тако да то може 

бити само искуствена норма.  

  

18  Ненаведене опасности (могући 

штетни догађаји) се једино могу 

огледати у повишеном стресу 

свих запослених у привредном 

друштву, а да је свакако велики 
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физички напор припадника 

тимова за ВС свакако висок  

 

Табела С.1 (3/5)  

Ред. 

број  
Карактеристика идентификованих ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКОВ

АНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – 

доле описати)  

  

Напомена  

1  2  3  4  5  

1  

 

1.4. 2022. године  

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ  

СРЕДИНЕ /   

  

Релативно 

 мале 

 материјалн

е резерве за фонд 

за улагање у 

набавку опреме за 

реаговање у 

ванредним 

 ситуацијам

а  или 

еколошким 

инцидентима  

  

2   ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“    
  

3  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем припадајућим 

пољопривредним плацевима мање површине, 

плац комплекса школесе укршта са путевима 

локалног карактера и само једном важном 

саобраћајницом ( магистрала), и постоји само 

једно привредно друштво које послује у 

непосредној близини.  

  

4  

Сви објекти  на плацу ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ су описани у 

микролокацији школеу интерном контексту.  

  

5  Непосредна околина (све ставке побројане 

под 4) услед безбедносног инцидента, 

настанка пожара или експлозије или пак 

квара опреме и настанак еколошког 

инцидента у неком од/до објеката друштва, 

чиме се може нанети материјална штета и 

повреде запосленим и смештеним лицима 

(чак и са мртвим исходом).  

Угрожени су запослени и МС услед дејства 

општих пословних активности (ванредних 

ситуација).  

  

  

  

  

  

6  Зависно од врсте безбедносног инцидента за 

животну средину, тим за ВС (5 + 1)  је увек 

ангажован а у случају потребне помоћи, 

актуелизирају се и други тимови и државни 

органи за ВС (екипе за безбедносне 

инциденте).  

  

7  Нормативна акта су израђена и испуњена је 

норма у законском смислу. Превентивне 

мере ће се предузимати и убудуће да покрију 

законску регулативу.  
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8   

Идентификована је вредност последица 2 

(два).  

-Утврдити материјалне резерве намењене 

искључиво за тематику заштите животне 

средине;  

-Координирати рад на пољу ЗЖС са 

надлежним органима за ванредне ситуације и 

стицати искуство у раду са истима.  

 Координирањем 

са органима за 

ванредне 

ситуације је 

омогућен 

разноврстан 

сценарио 

ванредних 

ситуација и у 

показним 

вежбама се стиче 

искуство 

припадника 

тимова  

9   Организацијски део за финансије и 

администрацију ће направити динамику и 

реализацију незавршених планова (за ВС, 

процену угрожености од елементарних 

непогода и осталих опасности и др.) а 

референт ЗЖС ће извршити основну обуку са 

запосленима и тиме се стиче база основних 

знања без праксе.  

  

  

10  

 

Штићене вредности нису биле изложене 

ризику ванредним ситуацијама.  
  

11  Ниво ризика је 6 (шест).  

Вероватноћа ризика је 3 (три).  

Последице ризика су 2 (два).  

  

12  Погођене штићене вредности би била 

животна средина и запослени од инцидента 

на делу објекта где се десио ванредни 

догађај.  

  

13  Последице на штићеним вредностима је 

представљен у могућим повредама (или 

тровањем) запослених (чак и са мртвим 

исходом),  оштећењима (уништавању) МС, 

дела објекта школе.  

  

14  Установљен је програм са тренинзима 

тимова за употребу у ВС, и договорен рад у 

кординацији са органима за ВС и подигнут 

превентивни надзор рада на објетима школеу 

сарадњи са ФТО.  

  

15  Нема других предузетих мера јер и нема 

преосталог ризика.  
  

53  Ефекат предузетих мера је видљив на самом 

плацу школе. Координација са државним 

органима за ВС добија на квалитету 

предузетих мера.  

  

17  Овај ризик може интерактивно деловати са 

ризиком од пожара, експлозије или тровања 

али се у пракси ризици од ВС у том смислу 

нису дешавали.  
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18   Ненаведене опасности (могући штетни 

догађаји) се једино могу огледати у 

повишеном стресу свих запослених у 

привредном друштву, а да је свакако велики 

физички напор припадника тимова за ВС 

свакако висок. Такође, дејство опасних 

материја на самом плацу изазива и потребне 

мере непосредне заштите од загађења или 

евентуалних повреда (од пожара/експлозија).  
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Табела С.1 (4/5)  

Ред. 

број  
Карактеристика идентификованих ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКО

ВАНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – 

доле описати)  

  

Напомена  

1  2      3  4  5  

1  

 

4.8.2022.године  

  

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ  

РЕСУРСИМА /   

  

Недовољна 

социјализација 

запосленог и 

поред постојања 

процедуре за 

адаптацију, 

развој и 

евалуацију 

запослених /  

  

  

  

  

  

2   ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“    
  

3  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем 

припадајућим пољопривредним плацевима 

мање површине, плац комплекса школесе 

укршта са путевима локалног карактера и 

само једном важном саобраћајницом 

(магистрала), и постоји само једно привредно 

друштво које послује у непосредној близини.  

  

4  

Сви објекти  на плацу ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ су описани у 

микролокацији школеу интерном контексту.  

  

5  Услед неадекватне прилагођености 

запосленог може доћи до поремећених стања 

менталних способности и погрешног рада у 

поступку и изазивање ванредног догађаја.  

Непосредна околина (све ставке побројане 

под 4) услед инцидента настанка пожара или 

експлозије или пак квара у технолошком 

поступку и настанак еколошког инцидента у 

неком од/до објеката школе, чиме се може 

нанети материјална штета и повреде 

запосленим и смештеним лицима (чак и са 

мртвим исходом).   

  

  

  

  

6   Сегмент друштва, односно сектор у који 

долази запослени и где је радно ангажован у 

погледу адаптације. Зависно од тога колико 

се прима запослених и у односу на то у ком 

се сектору запошљавају, као и колико 

атмосфера на радном месту утиче на 

свеукупни радни амбијент свих запослених, 

то су и позитивне, односно негативне појаве 

присутне као резултанта.  
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7   Нормативна акта су израђена и испуњене су 

све норме у законском смислу. Превентивне 

мере сачињавају планиране менторске 

активности руководилаца и 

др.оспособљених запослених  лица, 

упућивање на посебна упутства, ограничења, 

и сл.процедура. Овакве мере се обавезно 

спроводе  ради позитивних ефеката на 

адаптацију, развој и евалуацију 

новозапослених. Негативности се односе 

првенствено на неадекватан прихват од 

стране старијих запослених.  

  

  

8  Идентификована је вредност последица 3 

(три).  

-Стечена искуства у погледу пријема 

новозапослених треба имплементирати у 

програм за адаптацију и евалуацију 

запослених.   

Координиран рад 

са неким од 

унајмљених 

психолога или 

старијих 

искусних колега 

је јако битан у 

почетним кораку 

новозапосленог.  

9  Организацијски део за финансије и 

администрацију је дефинисао јасне и 

формализоване процедуре увођења у посао 

новозапосленог лица поред постојеће 

политике запошљавања.  

  

10  

 

Штићене вредности нису биле изложене 

ризику од недовољне социјализације 

запосленог и поред постојања процедуре за 

адаптацију, развој и евалуацију запослених.  

  

11  Ниво ризика је 6 (шест). Вероватноћа ризика 

је 2 (два) а последице ризика су 3 (три).    

12  Погођене штићене вредности односила би се 

на запослене у привредном друштву.    

13  Последице на штићеним вредностима су 

могући откази, као и стварање демотивације 

у погледу адаптације и стварања пријатне 

атмосфере на радном месту.  

  

14   Акценат је дат и на социјализацији 

новозапосленог, као и на процену евалуације 

од стране постављено ментора (руководиоца) 

након завршене обуке.  

 

  

15  Нема других предузетих мера јер и нема 

преосталог ризика.  
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53  Ефекат предузетих мера је видљив у 

организацијским сегментима.  

Руководиоци више посвећују пажње и на 

новозапослене и на рад установљених 

ментора за исте.   

  

17  Овај ризик може интерактивно деловати са 

ризиком од појаве демотивације и на осталим 

запосленим лицима и могућностима осипања 

квалитетног кадра.  

  

18   Ненаведене опасности (могући штетни 

догађаји) се једино могу огледати у 

повишеном стресу свих запослених у 

привредном друштву, а да је свакако велики 

физички напор ментора да упуте 

новозапослене на праве смернице. Такође, 

солидарна комуникација на почетку каријере 

од стране других запослених је врло важна за 

стицање самопоуздања.  
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Табела С.1 (5/5)  

Ред. 

број  

Карактеристика идентификованих 

ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКОВАНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – доле 

описати)  

  

Напомена  

1  2      3  4  5  

1  

 

1.4.2022. године  

ОБЛАСТ 

ИНФОРМАЦИОНО –  

КОМУНИКАЦИОНО – 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ  

СИСТЕМА /   

  

-Тренутно  непостојање 

резервне  (географски 

дислоциране  и 

инфраструктурно 

опремљене) локације (за 

систем-салу), за случај 

ванредних ситуација, 

односно  резервне 

 Disaster  

Recovery локације;  

-Непоштовање уговорних 

обавеза од стране 

''outsoursing'' пружаоца 

услуге; /  

  

2   ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“    
  

3  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем 

припадајућим пољопривредним 

плацевима мање површине, плац 

комплекса школесе укршта са 

путевима локалног карактера и 

само једном важном 

саобраћајницом (магистрала), и 

постоји само једно привредно 

друштво које послује у 

непосредној близини.  

  

4  Сви објекти  на плацу ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“   су описани у 

микролокацији школеу интерниом 

контексту.  

  

5  ИТ МС и информације (подаци и 

базе података) које чувају у себи та 

наведена МС.  

  

6  ИТ администратор.    

7  Предузете су све мере 

превентиве, уграђени заштитни 

програми, постављени 

''firewall’’, права приступа 

апликацијама, 

инсталација/деинсталација 

рачунара и друге рачунарске 

опреме, приступ дељеним 

фолдерима и sharepoint порталу, 

додавање корисника у 

дистрибутивне групе, права 

приступа WiFi / VPN / USB, 

права приступа кроз физичку 

контролу приступа, 

имплементирани су сви модули 

антивирусног софтвера.   
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8  Идентификована је вредност 

последица 2 (два).  

-Утврдити материјалне резерве 

намењене повећању даље 

заштите ИТ уређаја, мреже и 

појединих логичких јединица;  

-Координирати рад на пољу 

унапређења и перманентне 

едукације на пољу ИТ заштите.  

Координирањем 

са седиштем у 

Дирекцији, увек 

се унапређују 

системи заштите 

информационих 

података, у 

погледу 

превентивног 

деловања  

9   ИТ администратор  је установио 

Правилник о пословној тајни који 

између осталог подразумева и 

примену организационих, 

процедуралних и техничких мера 

заштите поверљивих пословних 

информација. Просторије у 

којима је смештена критична 

инфраструктура су обезбеђене 

контролом приступа захваљујући 

руководећем кадру, који својим 

директним активностима у 

непрекидном трајању од 24 часа, 

или закључаношћу објекта 

(Управне зграде) након 

завршетка радног времена 

појединих организационих 

делова.  

 

  

10  Штићене вредности нису биле 

изложене ризику ванредним 

ситуацијама и догађајима.  

  

11  Ниво ризика је 6 (шест).  

Вероватноћа ризика је 3 (три).   

Последице ризика су 2 (два).  

  

12  Погођене штићене вредности би 

била ИТ МС и информације 

(подаци и базе података)које 

чувају у себи та наведена МС.  

  

13  Последице на штићеним 

вредностима је представљен у 

могућим физичким оштећењима 

(уништавању) МС, односно ИТ 

уређаја и опреме, као и уништења 

информационих података на 

логичким уређајима привредном 

друштву.  
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14  

 

Установљена је физичка заштита 

са искључивим приступом 

руководећег кадра ИТ 

јединицама у непрекидном  

трајању од 24 часа, као и 

закључаношћу објекта (Управне 

зграде) након завршетка радног 

времена појединих 

организационих делова. Такође, 

за контролу приступа 

просторијама објеката на 

локацији комплекса ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“ се и користи присуство 

запослених који обављају своје 

радне обавезе у току свог радног 

времена и имају могућност 

непрестане контроле над ИТ 

јединице (у производњи на 

постројењима).  

  

15  Нема других предузетих мера јер 

и нема преосталог ризика.  
  

16   Ефекат предузетих мера је уочљив 

јер координација међусобних 

руководилаца је лакша у погледу 

квалитета предузетих мера јер није 

потребно велико кретање истих.  

 

  

17   Овај ризик може интерактивно 

деловати са ризиком од пожара или 

угрожености од елементарним 

непогодама, али се у пракси ризици 

од ВС у том смислу нису дешавали.  

 

 

18   Ненаведене опасности (могући 

штетни догађаји) се могу огледати 

у губитку информационих 

података, изгубљеној 

документацији чуваној на хард 

диску сервера, као и у оштећењу 

програмских апликација 

(оштећење софтвера) чиме би била 

нанета непоправљива штета. Добро 

обезбеђеном заштитом, 

унапређивањем и разрађеним 

свакодневним buck up-овањем се 

покушава не дозволити стварање 

услова за физичко оштећење и 

сајбер напад.  
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VII МИКРОЛОКАЦИЈА (МИКРОРЕОН) – издвојена јединица 

 

Издвојена јединица ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  лоцирано је на Виљуши. Издвојена 

јединица школе на локалитету који је урбанистичким планом предвиђен за неколицину објеката, у 

насељу Виљуша, у општини Чачак (привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  се 

налази на  9.12 км од седишта града и општине Чачак). Локација школеје у централном делу насеља 

Виљуша, које је опет у непосредној близини града и општине Чачак, и инфраструктурно је решена 

(прилаз овим објектима је инфраструктурно решен на адекватан начин). Урађена је саобраћајница са 

неопходним инсталацијама за стамбене објекте (постоји колосек кроз локацију, високи напон, 

водовод, канализација, регулација атмосферских вода). 

Микролокацијски положај објеката је повољан јер се сви потребни садржаји налазе у комплексу 

школе. Такође, непосредна близина Чачака од предметног школеи врло приступачан прилаз истом 

чини олакшавајућим. 

У насељу Виљуша постоји само пар привредних субјеката који се баве неком делатношћу, јер све 

остало представљају породичне куће са припадајућим плацевима и одређеним пољопривредним 

засадима. 

Основна делатност (шифра делатности 8520) школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  у Чачку 

је Основно образовање.  

Поједини објекти на плацу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  издвојене јединице 

испуњавају и обезбеђују следеће заштите: 

- Заштиту од атмосферских утицаја; 

- Загревање и проветравање простора; 

- Осветљеност просторија и места рада; 

- Заштиту од буке и вибрација; 

- Заштиту од хемијских и физичких штетности насталих у процесу рада; 

- Безбедност и кретање радника; 

- Заштиту од влаге; 

- Топлотну изолацију. 
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Сл.бр. 28 Виљуша   
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Сл.бр.29. Шема објеката на плацу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  издвојена 

јединица 

 

На плацу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  издвојена јединица постоје следећи обекти: 

 

1. Зграда школе 

2. Шупа 

3. Тоалет 

 

У својим просторијама, привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  издвојена 

једпоседују и: 

 

- Инсталацију водовода и канализације; 

- Инсталацију електроразвода; 

- Инсталацију телекомуникација; 

- Громобранску инсталацију; 

- Грејања; 

- Систем вентилације. 

 

У појединим објектима школеОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ издвојена јединица 

инсталиран је систем принудне вентилације са клима уређајима. Такође, када је систем осветљења у 

питању, постављени рефлектори (и у унутар објеката, као и на отвореном делу плаца) задовољавају 

законске захтеве на свим површинама друштва. 

 

Прилаз комплексу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  издвојена јединца је омогућен из 

улице Виљуши. На самом објекту не постоји портирница, рампа нити ФТО обезбеђење. Улаз људства 

и моторних возиласе врши слободним уласком на главну капију објекта. 
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На комплексу постоји главна двосмерна деоница ширине довољне за мимоилажење два возилана коју 

се наступа са главног улаза. Не постоје кружни токови. Камиони за превоз робе окрећу се на 

проширеном делу поплочане бетонске стазе код Објекта. Остали путеви су сервисни са посебним 

уређењем саобраћаја на њима. Обележене су линије кретања за возилаи пешаке, јер је саобраћај 

средставима интегралног транспорта релативно стално присутан (а осталим возилима минимизиран). 

Коловозни део представљају стазе под нагибом и не постоји могућност задржавања течности и 

амбијенталних вода на истом као и залеђивање. Једином саобраћајницом у комплексу се возилакрећу 

одмах укључује на улицу Виљуши, којим се запослени из школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“  и становници из насеља Виљуша крећу до Чачака. Кроз овај улаз улазе и запослени радници 

и трећа лица, а улази се и моторним возилима, приватним (од Руководиоца и службеним возилима) 

и доставним (достављачима).  

Не постоји посебно привредно друштво, односно специјализована агенција за ФТО у комплексу 

школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, већ ФТО обавља само привредно друштво ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ . 

Унутрашња саобраћајница у дворишту (приступни пут до самих објеката) задовољава одредбе 

Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за 

ватрогасна возилау близини објеката повећаног ризика од избијања пожара (сл. Лист СФРЈ 8/95). 

Прилаз ватрогасним возилима је могућ само из једног смера, односно са улазне покретне капије и 

Виљуши. Из школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  се директно излази на улицу Виљуши. 

На тај начин је омогућено спашавање као и гашење пожара са три стране сваког дела наведених 

објеката комплекса школеОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  (ватрогасцима је могућ пешалку 

прилаз са свих страна). Удаљеност од најближе ватрогасне јединице Ватрогасна Станица „Чачак“, у 

Чачаку, на растојању је од 17 км. 

Рад запослених у објекту се одвија у једној смене: прва смена у времену од од 07.00 до 13.00 часова.  

У смени нема запослених у служби ФТО. 

 

Опис конструкције и грађевинских материјала појединих објеката на локацији привредно друштво 

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  издвојена локација: 

 

Предметни објекти се налазе у кругу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ у Чачаку 

Виљуша Виљуши. Објекат П= 344 м2, на удаљености од око 17 км од Ватрогасно-спасилачке 

јединице у Чачку. Сва коловозна конструкција противпожарног пута је пројектована за тежак 

саобраћај тако да може да прими оптерећење од 10т на 1м2. Парцели може да се приступа, са 

локалног, пута ширине око 4.5 м. Парцела је неправилног облика и унутар ње је обезбеђено 

паркирање. 

Објекат површине 344 м2,  у канцеларијама не постоје клима уређаји, као и природна вентилација. 

Обезбеђено је загревање  и проветравање просторија за рад као и добра осветљеност.  

У непосредној близини не постоје други објекти у којима се користе, производе или складиште 

експлозивни материјали, запаљиве течности, гасови и друге опасне материје. 

 

Највише температуре у летњем периоду крећу се између 30 - 40 0Ц док у зимском период 

температуре може достићи до (- 25 0Ц). Најизраженији ветрови су североистоцни и југозападни. 

Подручје на коме је лоцирано привредно друштво и град припадају зони сеизмицког интензитета од 

9 степени МКС. 

У складу са чланом бр.1 Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од 

пожара ( Службени лист СФРЈ, број. 7/84), предметни објекти спадају у ниске објекте јер се под 
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просторија за боравак људи на највишој етажи у односу на најнижу коту терена на којој је могућ 

приступ налази на висини нижој од 22 метра. 

  

У оквиру плаца не постоји трафостаница. У оквиру школе не постоје електроагрегати нити 

заштитници пада напона у канцеларијама. 

 

Објекти комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  у којима обитавају запослени и 

изводе пословне и радне активности се напајају топлотном енергијом. 

 

Објекат је прикључен на телекомуникациону везу према условима добијеним од оператера. Све 

канцеларије административног дела имају телефоне који добијају везу преко телефонске централе. 

Телефонска централа за цео комплекс се налази у канцеларији. Мобилне телефоне користе сви 

запослени. 

Конструкције, пролази и прилази, као и положај излаза, решени су на начин којим је обезбеђен 

сигуран приступ предметним објектима и евакуација у случају евентуалне потребе. 

 

Саобраћајно-технолошка инфраструктура 
 

Друмски саобраћај 
 

Једином саобраћајницом у комплексу се возила крећу и преко покретне металне решеткасте 

капије излази на мали површински део испред комплекса и одмах укључује на улицу Виљуша која 

води до Чачка, којим се запослени из школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  и становници 

из насеља Прслоница крећу до Чачка. Сав друмски саобраћај на територији града Чачка се одвија 

несметано. То су све локалне саобраћајнице, односно магистрални путеви задовољавајућег 

квалитета. Најважнија саобраћајница која пролази кроз територију општине Чачак је ауто-пут А2, 

тзв. коридор XI, (део европског пута Е763). Деоница ауто-пута Љиг-Заблаће, укупне дужине 40,3 km, 

отворена је 2053 а цела дужина од Обреновца до Прељине 2019.године. Чачак је повезан са ауто-

путем преко петље у Прељини, која се налази на око 9 km од града. За саобраћај општине посебан 

значај има и Улицу која води до школе која преко територије Чачка пролази у дужини од 38 км. На 

територију општине долази из правца северозапада, прелази преко Рудника и даље на југ до Чачка, 

даље пролази кроз Брђанску клисуру. Магистрала има велики значај за Чачак због веза са Чачаком, 

ауто-путом на западу и са југом земље. Веома је значајан и регионални пут који повезује Чачак са 

Рудником и даље, преко Тополе, са Чачаком. Сва насељена места општине повезана су локалним 

асфалтним путевима за регионалне путеве и Улицу Виљуши. 

 

Пешачки саобраћај 

 

У зони комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ пешачке стазе нису 
лоциране у регулационим профилима градских саобраћајница (примарних и секундарних). 

Диспозиција пешачких прелаза у Заблаћема није добро конципирана у уличној мрежи насеља, тако 
да је честа појава неконтролисаног преласка пешака преко сужених насељских коловоза, што је 

могућ узрок већег броја саобраћајних незгода. 
 

Стационарни саобраћај 
 

Стационарни саобраћај за путничке аутомобиле запослених у привредном друштву ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ организован је у склопу површина паркиралишта испред плаца 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/Evropska_mre%C5%BEa_me%C4%91unarodnih_puteva
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82_%D0%95763&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D0%B8%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82_I%D0%91_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_22
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0)


             

  Страна 152 oд 269 

комплекса, поред металне покретне решеткасте капије. На површини тог предвиђеног паркинга, 
паркинг места су уредно и видно означена (фарбом), на постављеним плочама на паркинг простору. 
 

Код паркинга у унутрашњости комплекса су уредно означене линије кретања возила и пешака 

(бојом). На паркингу у унутрашњости постоје уредно означена паркинг места, и то, на уласку у плац 

са десне стране објекта оставе (паркинг места за клијенте), као и испред школске зграде (са једне и  

са друге стране) за службене аутомобиле овог наведеног школе. 
 

Железнички саобраћај 
 

Просторним планом Републике Србије планирана је изградња регионалне једноколосечне 

железничке пруге нормалног колосека Чачак - Горњи Милановац - Топола - Аранђеловац - 

Младеновац за обављање путничког и теретног саобраћаја. На подручју Плана генералне регулације 

налази се траса раније коришћене железничке пруге уског колосека, чија траса не испуњава услове 

за развој савременог железничког саобраћаја. Нова траса планиране регионалне једноколосечне 

железничке пруге нормалног колосека Чачак-Горњи Милановац-Топола-Аранђеловац-Младеновац 

биће дефинисана тек по изради Генералног пројекта и Просторног плана подручја посебне намене 

предметне железничке пруге. 
 

Ваздушни саобраћај 
 

Подручје Чачка према мрежи мањих и средњих аеродрома предвиђених Просторним планом 
Републике Србије, оријентисано је на аеродроме у Лађевцима и Прељини. Међутим, у погледу 

праваца ваздушног саобраћаја ван земље, аеродром “Никола Тесла“ у непосредној близини града 
Чачака и аеродром у Лађевцима су главни саобраћајни центри. То и није ништа изненађујуће, 

обзиром на то што погодује њиховом коришћењу у оперативне сврхе, посебно ако се има у виду 
повезаност добром друмском саобраћајном инфраструктуром (из унутрашњости). Аеродром 

“Морава“ у Лађевцима се налази на 45 км од Чачка а аеродром “Никола Тесла“ у Чачаку на 130 км. 
 

Канализација и систем за пречишћавање отпадних вода 
 

Свим просторијама школе обезбеђен је директан одвод у канализацију отпадних вода, тако да 

се отпадне воде не разливају по подној површини.  

Фекална канализација је директно везана за градску канализацију. Атмосферске површинске 
воде са платоа и манипулативних површина, након преласка кроз сепаратор - таложник за одвајање 

грубих механичких нечистоћа, евакуишу се у мрежу атмосферске кишне канализације. 
 

Комплекс школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ користи канализациону мрежу. 
 

Прилаз објекту 
 

Прилаз комплексу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ је омогућен из улице 

Виљуша Чачак.  
 

Тај улаз представља једини функционални прилаз објекту (други улаз/излаз се користи 

искључиво по потреби), односно кроз овај улаз одвија се флуктуација лица и робе. Фреквенција 

саобраћаја испред наведеног улаза је релативно умањена. Такође, гравитација локалног 

становништва из насеља Виљуша према Чачку јесте стално присутна. Свакако није потребна никаква 

промена режима саобраћаја, односно одвајање теретног од путничког и пешачког саобраћаја, јер је 
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проходност државног пута стално присутна (изузев у отежаним метео условима као и на осталим 

местима).  

 

 
 

Сл.бр. 30. ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  
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Сл.бр.31., 32., 33., 34., 35.,  и 36., ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ издвојена јединица 

 

КОНКУРЕНЦИЈА 
 

У самом граду Чачаку као и ближој околини тј округу, постоји већи број привредних друштава која 

се баве трговином возилаи иста представљају већу или мању конкуренцију школи ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“. Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се 

до сада успешно носила са конкуренцијом и сваке године је повећавало обим продаје, број нових 

купаца, а број запослених у последње 3-4 године повећан. 

У школи ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  нема предвиђено радно место за запосленог који 

би се бавио маркетингом, већ школа ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  за маркетиншке услуге 

ангажује специјализоване школе преко којих се оглашава, врши израду флајера, одржава званични 

сајт школе. 
  

ИСТОРИЈА ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА 
 

На подручју нису регистровани значајнији штетни догађаји проузроковани утицајима више силе 
(екстремна хладноћа, земљотреси, пожари, епидемије и томе слично) који би се негативно одразили 
на функционисање привредних ресурса, изузев у зимским периодима услед екстремних хладних 
таласа, када је угрожавање појединих локација општине Чачак (и насеља Виљуша) у појединим 
деловима због велике количине снега, мраза и навејавања снежних падавина и те како видно, али у 



             

  Страна 155 oд 269 

суштини се све на том нивоу и завршило, то јест, није било великих материјалних штета и није било 
великих угрожавања на функционисање локалног становништва. Тада није било угрожено 
становништво, али су начињене штете појединим локацијским рубним деловима, где су били 
угрожени поједини објекти старије градње, пољопривредно земљиште и усеви. 

 

3) ИНТЕРНИ КОНТЕКСТ (историја штетних догађаја, величина 

организације, начин организовања, начин и степен заштите, 

деловање запослених и деловање заинтересованихстрана) 
 
 

ИСТОРИЈА ШТЕТНИХ ДОГАЂАЈА 

 

Управљачка структурa и седиште школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ издвојена 

јединица су стационирани на адреси Виљуша бб, насеље Виљуша, 32 000 Чачак, где се налази 

продајни објекат. Самим тим, процена ризика наведене локације у добром делу представља и 

процену ризика комплекса целог школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“. Са друге стране, 

безбедносни инциденти који се односе на саму локацију евидентирају се, прате и анализирају на 

основу чега би се предузимале превентивне и корективне мере. 
 

У евиденцијама безбедносних догађаја, није било регистрованих проблема везано за 

дисциплинске грешке у погледу општег реда и дисциплине унутар комплекса школе ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“. То су инциденти који су најчешће изазвани непажњом клијената 

и сарадника. Кршење појединих правила понашања унутар круга и објеката од стране придошлих 

лица, или евентуално запослених лица, као и на неисправности појединих система техничке заштите 

на објектима нису симптоматични догађаји а на основу кога би се извлачиле посебне превентивне 

мере и спровођење појединих изнуђених решења. Што се тиче запослених унутар комплекса школе 

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, на интерном плану није било никаквих безбедносних 

инцидената, као ни било каквих штетних догађаја нанетих МС, имовини или запосленим у 

привредном друштву. Уколико има регистрованих штетних догађаја од стране запослених из 

контролне собе (праћење видео надзора), онда су то могли бити једино инциденти везани за непажњу 

придошлих лица који управљају теретним возилима и могућих оштећења МС или инфраструктуре 

на отвореном. И то су свакако ретки догађаји јер се у комплексу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“, спроводи политика изузетности, односно основна поставка је да се улазак 

теретних возилапрати од стране запосленог од улаза до излаза са плаца школе(у трајању од 24 часа, 

из електрокомандне собе, то јест из собе у којој се врши контрола видео надзора и непосредном 

физичком контролом круга плаца школе). У том погледу су инциденти врло ретки а и када се тако 

нешто и деси, онда последице таквих догађаја су такве да нема „ланчане реакције“ и нису догађаји 

који иницирају наставак таквих сродних дешавања. 
 

Нису ангажовали ФТО у објекту  

Захваљујући сталном улагању, праћењу савремених безбедносних трендова у области 

информацине безбедности у целом привредном друштву, па самим тим и у издвојеној јединици  

истог, нису регистровани безбедносни догађаји који би се негативно одразили на несметано 

функционисање информационих система. Обзиром да је сервер на коме су смештене базе података 

школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ једино место на коме су смештени подаци, то 

представља велики ризик за угрожавање сигурности истих. Управни менаџмент школе ОШ 
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„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ће у након установљавања овакве врсте ризика у најскорије време 

обезбедити резервно место за чување података и ’’disaster recovery’’. 
 

Без обзира на стално преиспитивање постојећих процедура и примену додатних мера, када је 

у питању процена ризика пословног партнерства (по било ком основу), још увек су присутни 
проблеми наплате реализованих услуга или динамике наплате истих. За наведене проблеме се може 

рећи да су у границама очекиваних имајући у виду пословно окружење и свеукупну економску 
ситуацију у земљи и окружењу. 

 

НАЧИН И СТЕПЕН ЗАШТИТЕ 
 
 

 

Грађевински објекти са радним просторијама који се користе за складиштење и обављање 
административне делатности, обезбеђују: 
 

- Заштиту од атмосферских утицаја; 

- Загревање и проветравање простора; 

- Осветљеност просторија и места рада; 

- Заштиту од буке и вибрација; 

- Заштиту од хемијских и физичких штетности насталих у прцесу рада; 

- Безбедност и кретање радника; 

- Заштиту од влаге; 

- Топлотну изолацију. 
 

У објекту су следеће инсталације у радним и помоћним просторијама: 
 

- Електроинсталација 

- ПТТ 

- Водовод 

- Канализација 

- Инсталација грејања и вентилације 

- Противпожарни системи 

- Громобранска инсталација; 
 

Вентилација је природна и принудна, отварањем прозора, врата и вентилаторима и локална 
вентилација са појединих клима уређаја. Осветлење је дневно-природно и путем електро расвете 
(неонско, односно флуо светиљке). 
 

За загревање објекта централно грејање. 
 

За непосредно гашење почетних пожара предвиђена је мобилна противпожарна опрема чија 
је количина и врста средстава за гашење усклађена са врстом пожара према JUS-у Z.C2.020 и 
величини простора и пожарног оптерећења.  

Према чл. 32 Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара, за електроенергетска постројења називне снаге до 5300 кВА без 
особља, постављање мобилних апарата за гашење пожара у постројење није обавезно. 
 

Према SRPS U.J. 1.030, за Објекат 1, површине до 344 м
2
 и средње пожарно оптерећење се 

препоручује 2 апарата. 
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Када су у питању ПП апарати, у оквиру комплекса школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 
ДИС“ од ручних варогасних апарата у објекту не постоји тачан распоред и број ПП апарата по 

појединим објектима и појединим платформама (спратовима) а који је дат у горњој Табели бр.1. 
 

Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ спроводи све потребне мере да 

се ризик од настанка повреда на раду или оштећења здравља и смештајних лица и запослених на 
радном месту спречи, отклони или смањи на најмању могућу меру. У складу са наведеним мерама и 

захтевом да се оспособљеност запосленог кадра са аспекта заштите и спасавања подигне на виши 

ниво, предузет је низ следећих свеобухватних мера и то: 
 

1) пројектовање одговарајућих процеса рада и контроле техничких система заштите, као  
и употреба одговарајуће опреме и материјала, како би се избегло или у највећој могућој мери 

смањило ослобађање опасних хемијских материја које могу представљати ризик од повреда на раду 

или оштећења здравља и смештајних лица и запослених на радном месту (у објекту је повремено 

складиштена одређена количина готових производа, осим прехрамбених артикала који запослени 

доносе и користе у чајној кухињи зграде школеОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“); 
 
2) примену колективних мера безбедности и здравља на раду на извору ризика, као што су 
одговарајућа вентилација и одговарајуће организационе мере; 
 
3) тамо где изложеност не може бити спречена другим средствима, примењују се појединачне мере 
за безбедност и здравље на раду, укључујући и средства и опрему за личну заштиту на раду. 
 

На основу процене ризика привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

предузима све техничке и организационе мере које одговарају врсти активности, укључујући 
запосленима заштиту од опасности које настају услед природних или физичко-хемијских својстава 

догађаја у непосредном окружењу (првенствено у оквиру технолошког поступка производње, као и 
опасности које настају услед близине Ибарске магистрале и околног насеља). 
 

Наведене мере привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ предузима према 
приоритету тако да: 
 

1) спречи присуство опасних концентрација запаљивих супстанци или опасних количина 
нестабилних супстанци на радном месту, или где природа посла то не дозвољава; 

 
2) избегава присуство извора паљења који могу да изазову пожар и експлозију, или неповољне 

услове који могу да доведу до штетних физичких ефеката хемијски нестабилних супстанци 
или смеша супстанци; 

 
3) ублажи штетне утицаје по здравље и безбедност запослених у случају пожара или експлозије 

узрокованих паљењем запаљивих супстанци, или штетних физичких утицаја хемијски 
нестабилних супстанци или смеша супстанци. 

 

Опрема за рад и системи за безбедност које привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ 
ПЕТКОВИЋ ДИС“ обезбеђује за заштиту запослених у складу је са прописима о безбедности 
производа, и иста обезбеђује потпуну безбедност и здравље запослених. 
 

Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се обезбеђује средствима 
физичке и техничке заштите планира организацију по принципу организације обезбеђења у оквиру 
својих ресурса (запослених лица), у складу са Законом о приватном обезбеђењу. 
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Пријем запослених у привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

условљен је, између осталог, и лекарским уверењем о психофизичкој и здравственој подобности 

запослених за живот и рад у колективу. С обзиром на окружење у погледу популације и непосредно 

окружење, запослени се на послу и у својим породичним домовима не крећу у кругу великог броја 

локалног становништва и других лица, те не постоји стална могућност преношења инфективних 

болести. То су разлози за редовну али не и појачану бригу о здравственом стању сваког запосленика 

у области опште и личне хигијене, бригу о здравој исхрани и изграђивању одговорног односа 

запослених према сопственом здрављу. 
 

Превентивни рад у области здравствене заштите уско је повезан са васпитним радом.  
У оквиру превентивне заштите планира се стално усмеравање запослених у правилном развоју 
хигијенских навика, као и навика правилне исхране (од стране малобројних Руководилаца). 

 

ДЕЛОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЛОВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 

СТРАНА 
 

Унутрашња организација живота и рада у привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ 
ПЕТКОВИЋ ДИС“  прилагођена је потребама свих њених запослених и корисника и у складу је са 

перманентним настојањем да се обезбеди такав пословни амбијент где ће се интереси свих 
запослених и корисника непрекидно и узајамно преплитати и употпуњавати. 
 

Поред основне делатности школеОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ подразумева се и 
организовање инфраструктуре, исхрана запослених (у чајној кухињи), стручни тематски рад, 

хигијенски, здравствени, безбедносни, као и радни и технички услове. 
 

У функцији обављања основне делатности су сви објекти смештени на укупној површини   
458 м2 квадратних метара комплекса. Објекти изграђени на комплексу школе ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ намењени су заокруживању целокупног радног амбијента који не треба да 
додатно отежава радне услове, већ напротив, да омогући олакшан рад у од 8 часова. 

 

Овој професији најтананија је нит између онога што запослени јесте као личност и онога што јесте 

као професионалац. Зато је та професија на неки начин узвишена и обавезује запосленог да стално 
ради на себи и сопственом стручном оспособљавању, да преиспитује свој систем вредности и 

одговорности, као и начин понашања. Одговорност је велика и у складу са тиме се запослени морају 
и понашати. 
 

Пословни успех, односно стабилност и раст привредно друштва ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ у досадашњем периоду указује да је препозната важност запослених и да је 

схваћено да само задовољан, стручан и растерећен радник може постићи врхунске резултате. Добром 

селекцијом кадрова, правилним вођењем у каријери, сталним усавршавањем и едукацијом стиче се 

препознатљив профил запосленог који има поверење у управни менаџмент и поседује развијен осећај 

припадности истом привредном субјекту. Такви односи на релацији запослени-послодавац погодују 

одржавању континуитета пословања и пружају предност у односу на конкуренцију, без обзира на 

константан дефицит поједине категорије радника на тржишту рада (инжењери различитог профила, 

али првенствено електроинжењери, итд.). Такав профил запосленог се наметнуо као образац којем се 

тежи кроз све фазе управљања кадровима и на свим нивоима, на чему се посебно инсистира. 
 

Промена свести и одвикавање од понашања које није у складу са интересима овог привредног 
субјекта представља прави изазов, посебно ако се има у виду да радни процеси морају 
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функционисати са одличним резултатима (перформансама). Као мера за умањење наведених ризика 
је било ангажовање најстручнијих кадрова који су подигли радне процесе надзора над постројењима 

и применом различитих мера створили повољну радну атмосферу. 
 

Поред тога, присутни су били и ризици током ангажовања радника (на пример, преко локалне 
самоуправе, односно незапослене са бироа рада) на радним процесима који имају веома изражен 
сензоналитет и захтевају флексибилност организацијске целине у том погледу.  
У тим ситуацијама проблем представља ангажовање немотивисаних радника, који немају амбиције 
за дугорочно ангажовање и немогућност квалитетније селекције и провере истих. 
 

Пословна политика коју ово привредно друштво примењује се показала као повољна и за 
велики број правних лица који се ангажују на пословима набавке, административних и безбедносних 
тематика, као и помоћи развијања свести запослених лица у припадању заједници и друштву. Развој 
овог привредног субјекта су пратиле и настанак осталих правних лица (у Чачку и Крагујевцу), који 
су од малих организационих облика пословањем развиле на ниво успешних и стабилних субјеката за 

ову делатност. Паралелно са тим, константно се ангажују и нови подизвођачи који своје пословање 
успостављају и развијају на сарадњи са привредним друштвом ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 
ДИС“  Пословну сарадњу успостављену на тај начин карактеришу значајно мањи пословни ризици 
који су углавном сведени на могућност појединачних преступа ангажованих возача и погрешних 
количина достављеног материјала. Са друге стране, много су већи ризици при ангажовању мање 
познатих привредних друштава чему се прибегава само у случајевима када другачија организација 
није могућа. Недостатак појединих стручних лица (ИТ стручњаци, електроинжињери, итд. у подручју 
непосредног окружења локације где је изразито смањен наталитет) на тржишту рада и смањен избор 
доприноси појављивању повремених проблема који се односе на квалитет услуге (и безбедности 
производа) која је предмет манипулације у оквиру обуке запослених лица а које се пружају у 
вантематским облицима у самом привредном друштву (на пример обука у ИТ, усавршавање својих 
вештина у стручном погледу, и др.). 
 

Тренутно, привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  не поседује стандарде. 
 

Деловање и утицај запослених 
 

Људски фактор као једна од четири кључна критеријума (људски фактор, технологија, 
окружење и пословни процеси) у таксономији ризика у ланцима снабдевања потребних МС у 

привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се огледа кроз доступност стручног 
кадра, понашање запослених, односа појединих заједница, то јест организација унутар установе, 

здравље и безбедност, и комуникацију међу запосленим и по нивоима. 
 

Основна тематика у деловању запослених јесте појединачно и свеукупно задовољство 
запослених у привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ Први постулат добрих 

пословних одлука јесте правилан одабир руководећег кадра. У привредном друштву ОШ 
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ је до сада то био правилан избор који је давао повољне, 

ефективне и позитивне резултате. Правилан одабир руководећег кадра код потчињених запослених 

оставља правилну комуникацију и консултацију током радног процеса. Такође је тај правилан избор 
руководећег кадра довео до тога да су извештавања о извршеним и неизвршеним задацима постали 

уобичајени контекст. Узимајући људске и културне елементе у обзир, затим систематичност, 
структурираност и правовременост, транспарентност и инклузивност, динамичност, итерактивност и 

одговоре на промене, омогућава се стално унапређење и побољшање рада у овој установи у сваком 
смислу. Руководиоци, односно овлашћена лица, одговорни за пословање и реализацију постављених 
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циљева, истовремено су и кључне особе одговорне за управљање ризицима и то би требало да схвате 
као саставни део свог пословања, посебно приликом доношења одлука. Све активности 

школеукључују неизвесност и могућност појаве будућих, намерних или ненамерних догађаја и 
околности и њихових утицаја на постављене циљеве. 

Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  свој успех и чврсту позицију на 
нивоу локалне самоуправе града Горњег Милановца гради захваљујући поузданим, стручним и 

лојалним кадровима. Релативно не тако дуги низ година током раста и развоја школе, плански су 
грађени кадрови и читави нараштаји, који ће дугорочно носити „бреме“ успеха, иновативности и 

регионалног значаја. 
 

Управљање људским ресурсима и усаглашавање са тенденцијама пословања се најчешће 
укрштају са тематикама као што су:  
• неусклађеност потреба радног места са образовним захтевима, 

• неадекватно образовање/вештине/способности, 

• низак ниво знања и одговорности, 

• непостојање претходног радног искуства, 

• рад под притиском, 

• отпуштање кадрова,  
• ангажовање кадрова (претходно отпуштених) посредством агенције за привремено 

запошљавање,  
• неизвесност међу радницима у погледу стабилности радног места, 

• неадекватна (или непостојање) комуникација, 

• неодговарајућа репутација школеу јавности због поремећених међуљудских 

односа, и сл. 
 

привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ су у глобалу избегнуте све негативне 

конотације наведених ситуација и као што је стална дијалектика кретања у привредним друштвима 
оваквих установа, које се баве сличном тематиком, тако се и у привредном друштву ОШ 
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  успешно прилагођавају сталним променама на тржишту услова 
и радне снаге. 
 

Пословни морал запослених се огледа кроз следеће елементе: 

• неморално понашање запослених, 

• одавање пословних тајни, 

• мито и корупција, 

• крађа информација/материјалних добара, 

• мобинг, 

• непотизам; 
 

Због свега наведеног, у привредном друштву ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  спроводе 

следеће поступке у изградњи менаџерског, то јест руководећег духа и стабилизацији односа међу 

нивоима: редовно врше праћење пословних трендова у оквиру делатности којом се установа бави, 

врше рационализацију производних процеса, обављају стално спровођење контроле квалитета 

целокупног процеса, врше предузимање превентивних мера, подижу углед школекроз културне 

манифестације, могућности спонзорисања за давање стипендија талентованим ученицима, обављају 

креирање стратегије и плана комуникације како вертикалне, тако и хоризонталне унутар 

организације, врше организовање редовних састанака пројектног тима са циљем размене 

информација, ’’online’’ дискусиони форум где чланови тима могу да постављају питања и добијају 
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одговоре са резултатима, али и креирање базе података пословне документације и њено 

претраживање ради лакшег коришћења, укључујући и процес управљања. 
 

Деловање заинтересованих страна 
 

Привредно друштво ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ гаји партнерске односе са 
властима на локалном нивоу и покушава се увек адаптирати новим условима, новим технологијама 

и новим захтевима у погледу јединствене технологије производње електричне енергије и 
испуњавању основних задатака који јој се намећу током времена. У Чачку постоји још само једно 

привредно друштво са истом тематиком продаје, али зато у Моравичком округу, као и у региону, 

постоји већ солидан број привредних субјеката који се бави истом делатношћу, што на приватном 
плану ствара услове конкуренције, јер ова тематика још увек није толико раширена, тако да се не 

могу ни створити, некакви назови, квалитетни ’’комерцијални’’ услови тржишта за пружањем 
оваквих услуга. Својим капацитетима, технологијом рада и квалитетом, привредно друштво ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ је данас у могућности да одговори на све захтеве савременог 
тржишта. 
 

Различити нивои одговорности запослених морају да буду узети у обзир. Фокус управљања 

ризиком нужно се премешта са управљачке инстанце на перспективе ланца координације поступака. 

Овакав развој јасно има утицај на обим и функционалност школефокусираног на оставрење циљева 

и на систем управљања ризицима. Концепт управљања ризиком мора да буде активан дуж целог 

ланца процеса рада запослених. То омогућава свим запосленима који доприносе ланцу процеса рада 

да ограниче негативне ризике ланцу. 
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VIII ПРОЦЕНА РИЗИКА 

 
 

1) Критеријуми за идентификацију ризика – Прилози од В до Л 
 

2) Идентификација ризика – Прилог Љ 
 

3) Анализа ризика – Прилог М 
 

4) Оцена ризика – Прилог М 
 

5) Критеријуми за одређивање вероватноће, учесталости, изложености и 

рањивости – Прилог Н 
 

6) Критеријуми за одређивање последица, штете и критичности - 

Прилог Њ 
 

7) Критеријуми за одређивање нивоа ризика – Прилог О 
 

8) Критеријуми за одређивање категорије и прихватљивости ризика - 

Прилог П  
9) Ризици који су неприхватљиви у оквиру група захтева који се односе на 

процену ризика 
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1) Критеријуми за идентификацију ризика – Прилози од В до Л 
 

Табела В.1 – Критеријуми за идентификацију ризика општих пословних активности (1/1) 
 

Ред. Захтев за процену      ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална Велика Средња 
 

Мала Минимална 
број ризика 

 

          

1.1 
Скоринг – оцена бонитета Е или Пс Д (Д+, Д–) Ц (Ц+, Ц–) или  Б (Б+, Б–) 

АилиН 
или ознака статуса  или Пл или Тн Мп или Мд  или Псп     

 Евидентиране последице 
> 100.000 € 

од 10.001 € од 5.001 €    
 техничких ризика – до 100.000 € до 10.000 €  

од 501 € до 
 

 или прекид  

≤500€ 1.2 квар и лом машина и или прекид или прекид  

пословања  5.000 €  материјала, као и квар пословања пословања   
 

> 3 месеца 
   

 робе на залихама и сл. до 3 месеца до 1 месеца    
         

 Евидентиране последице           

 финансијских ризика – 
> 100.000 € 

од 10.001 € од 5.001 €    
 лоши пословни уговори,    

 до 100.000 € до 10.000 €  

од 501 € до 
 

 погрешне калкулације и или прекид  

≤500€ 1.3 или прекид или прекид  

обрачуни, финансијске пословања  5.000 €  пословања пословања   

 мере у земљи и иностран- > 3 месеца    

 

до 3 месеца до 1 месеца 
   

 ству, варијабилни курсеви         
           

 и каматне стопе           
 Евидентиране последице      

од 10.001 € од 5.001 € до 
   

 физичких ризика – 
> 100.000 €    

 везани су за дејства која до 100.000 € 10.000 €  

од 501 € до 
 

 или прекид   

1.4 доводе до пропадања или или прекид или прекид  ≤500€ 
пословања  5.000 €  нестајања имовине услед пословања пословања   

 

> 3 месеца  

  

   

 елементарних непогода и до 3 месеца до 1 месеца    
         

 других несрећа           
 Усаглашеност са      Има Има  Има 

Има       имплементиран имплементиран имплементиран  СРПС ИСО   

Нема 
  имплементиран      стандард стандард  стандард  22301,      стандард и 

1.5 имплементиран и води и води  и води 
Друштвена безбедност –  води све   стандард  < 50 посто ≥ 50 посто  ≥ 80 посто  Системи менаџмента    записе којима       записа којима записа којима  записа којима  континуитетом       то доказује       

то доказује то доказује 
 

то доказује  
пословања – Захтеви 

       

           

       Има Има  Има 
Има        имплементиран имплементиран  имплементиран  Усаглашеност са       имплементиран    Нем

а стандард стандард 

 

стандард  СРПС ИСО    стандард и 
1.6 имплементиран и води и води  и води 

9001,  води све   стандар
д < 50 посто ≥ 50 посто 

 

≥ 80 посто  Системи менаџмента   записе којима       записа којима записа којима  записа којима  

квалитетом – Захтеви 
      

то доказује       
то доказује то доказује 

 
то доказује          
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   Табела Г.1 – Критеријуми за идентификацију ризика по безбедност и здравље на раду (1/2) 
                

  
Ред. 

Захтев за     ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ      
  процену Максимална   Велика   Средња  Мала Минимална   број      
  

ризика 
               

    

5 
  

4 
  

3 
 

2 
 

1 
  

             
                

  2.1. Постојање  1. Послодавац није 1. Послодавац није 1. Послодавац је 1. Послодавац је 1. Послодавац је 
   правне,  колективним  колективним  уредио права уредио права, уредио права, 
   организа‐  уговором,  уговором,  обавезе и одго- обавезе и одго- обавезе и одго- 
   цијске и  правилником о  правилником о  ворности у вези ворности у ворности у 
   планске  БЗР, уговором  БЗР, уговором  са БЗР-ом, вези са БЗР-ом, вези са БЗР-ом, 
   регулативе  о раду ближе  о раду ближе  колективним колективним колективним 
   из области  уредио права,  уредио права,  уговором, уговором, уговором, 
   безбедности обавезе и одго-  обавезе и одго-  правилником правилником правилником 

   и здравља на ворности у вези  ворности у вези  о БЗР-у. о БЗР-у. о БЗР-у. 

   радном месту са БЗР-ом.  са БЗР-ом. 2. Одређено је 2. Одређено је 2. Одређено је 
   и у радној  2. Није одређено 2. Није одређено  лице за послове лице за послове лице за послове 
   

околини 
 

лице за послове 
 

лице за послове 
 

безбедности и безбедности и 
 

      безбедности и 
       безбедности и  безбедности и  здравља на раду, здравља на раду, здравља на раду, 
       здравља на раду.  здравља на раду.  без положеног са положеним са положеним 
       3 Организација 3. Организација  стручног испита, стручним стручним 
        

у складу са испитом, у испитом, у        не поседује:  не поседује:  
         

законом. складу са складу са        
– акт о процени 

 
– акт о процени 

 
        

3. Организација законом. законом.         

ризика; 
  

ризика;           

3. Организација 
    

           

поседује: 3. Организација        
– правилник о 

 
– правилник о 

 
         

– акт о поседује: поседује:         безбедности   безбедности  
           

– акт о – акт о процени         и здрављу   и здрављу   процени 
        на раду;   на раду;   ризика,  процени  ризика; 
            

израђен; 
 

ризика, – правилник        – план спа-  – план спа-    
         

– правилник 
 

израђен, 
 

о безбедности         савања и   савања и    
           

– правилник 
 

            

о безбедности 
 

и здрављу         евакуације   евакуације    

        у случају   у случају   и здрављу  о безбедности  на раду; 
        опасности.   опасности.   на раду.  и здрављу – план 
          

4. Делимично 
 

на раду,        
4. Уопште се не 4. Организација 

  спасавања 
       

– план 
 

        

се примењују 
 

и евакуације        посвећује пажња  има поједи-   
         

у радном и 
 

спасавања 
 

у случају        заштити живо-  начна доку-    
         

технолошком 
 

и евакуације 
 

опасности.        та и здравља  мента у виду    
         

процесу. 
 

у случају 
    

       запослених.  упутстава за   4. Документи 
         

Запослени 
 

опасности.           рад на поједи-   су потпуно 
           

су делимично 4. Делимично           ним радним  усклађени 
          местима.  упознати са се примењују са важећим 

          Запосленима  свим наведеним у радном и законом и 

          се повремено  документима. технолошком потпуно се 
          скреће пажња    процесу. примењује 
          на примену    Запослени у радном и 
          мера безбед-    су делимично технолошком 
          ности на раду.    упознати са процесу. 
               свим наведеним Запослени су 

               документима. у потпуности 
                 упознати са 
                 свим наведеним 

                 документима. 
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  Табела Г.1 (2/2)          
            

  
Ред. 

Захтев за   ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ    
  

процену Максимална 
 

Велика Средња Мала Минимална   број  
  

ризика 
         

   

5 
 

4 3 2 1 
  

       
          

 2.2 Опремљеност 1. Запослени нису 1. Запослени су 1. Запослени су 1. Запослени су 1. Запослени су 
   

   одговарајућом оспособљени  делимично оспособљени оспособљени оспособљени 

   заштитном  за безбедан и  оспособљени за безбедан за безбедан за безбедан 

   опремом и  здрав рад, ни  за безбедан и и здрав рад, и здрав рад, и здрав рад, 

   оспособљеност теоријски, ни  здрав рад, теоријски и теоријски и теоријски и 

   људских  практично.  теоријски и практично. практично. практично. 

   ресурса за  2. Не спроводе  практично. 2. Не спроводе 2. Спроводе се 2. Спроводе се 
   

спровођење 
  

   се периодичне 2. Не спроводе се периодичне периодичне периодичне 
   правне  провере оспо-  се периодичне провере оспо- провере оспо- провере оспо- 

   регулативе  собљености,  провере оспо- собљености, собљености, собљености, 
   

из области 
 

посебно за 
 

собљености, 
  

посебно за      посебно за посебно за 
   безбедности и радна  места  посебно за радна  места радна места радна места 

   здравља на  са повећаним  радна  места са повећаним са повећаним са повећаним 

   радном месту ризиком.  са повећаним ризиком. ризиком. ризиком. 

   и у радној  
3. Потпуна је 

 ризиком. 
3. Делимична је 3. Делимична је 3. Потпуна је    околини    

    неопремљеност 3. Слаба је опремљеност опремљеност опремљеност        

       одговарајућом  опремљеност одговарајућом одговарајућом одговарајућом 

       заштитном  одговарајућом заштитном заштитном заштитном 

       опремом.  заштитном опремом (опрем- опремом опремом. 

         опремом (опрем- љеност до 50 % (опремљеност    

         љеност до 1/3 од потребног). већа од 50 %    

         од потребног).  од потребног).    
  2.3 Обавезно  1. Послодавац 1. Послодавац 1. Послодавац је 1. Послодавац је 1. Послодавац 

   социјално  није пријавио  није пријавио пријавио преко пријавио преко је пријавио 

   осигурање,  запослене за  запослене за 50 % запослених 75 % запослених запослене за 

   колективно обавезно соци-  обавезно соци- за обавезно за обавезно обавезно 

   осигурање  јално осигу-  јално осигу- социјално осигу- социјално осигу- социјално 

   од последица рање, нема  рање, нема рање, има колек- рање, има колек- осигурање, 

   повреда на  колективно  колективно тивно осигурање тивно осигурање колективно 

   раду и про-  осигурање  осигурање од последица од последица је осигурао 

   фесионалних од последица  од последица повреда на раду повреда на раду запослене од 

   обољења,  повреда на  повреда на и професионал- и професионал- последица 

   добровољно раду и про-  раду и про- них обољења за них обољења за повреда на раду 

   додатно  фесионалних  фесионалних 50 % запослених. 75 % запослених. и професионал- 

   осигурање  обољења и  обољења. Има додатно Има додатно них обољења. 
       

нема додатно 
 

Има додатно 
   

        осигурање у осигурање у Послодавац 
       

осигурање. 
 

        осигурање у појединачним појединачним је обезбедио 

       2. Мимо  појединачним случајевима за случајевима за запосленима 

       општег акта  случајевима. 50 % запослених. 75 % запослених. додатно 

       не исплаћује 2. Мимо 2. Мимо 2. Мимо осигурање. 
       

накнаду штете 
   

        општег акта општег акта општег акта 2. Послодавац 
       због повреда  не исплаћује не исплаћује не исплаћује у складу са 

       на раду и про-  накнаду штете накнаду штете накнаду штете општима 

       фесионалних  због повреда због повреда због повреда актом исплаћује 

       обољења.  на раду и про- на раду и про- на раду и про- накнаду штете 

         фесионалних фесионалних фесионалних због  повреда 

         обољења. обољења. обољења. на раду и про- 
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Tабела Д.1 – Критеријуми за идентификацију правних ризика (1/5) 

 

Ред. 

број  

Захтев за 

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.1  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

интерне 

нормативне 

регулативе 

којом се штите 

подаци и 

документа 

(пословне 

тајне, тајни 

подаци, подаци 

о личчности и 

други 

осетљиви и 

поверљиви 

подаци)  

Непостојање 

интерне 

регулативе у 

области заштите 

података  

Постојање 

недовољно 

адекватне, непот- 

пуне, нејасне или 

непрецизне 

интерне регула- 

тиве или регула- 

тиве која је 

непри- мењива 

или се не 

примењује из 

других разлога  

Постојање 

адекватне и 

потпуне интерне 

регулативе само 

у односу на 

одређене кате- 

горије података; 

селективна или 

нередовна при- 

мена регулативе  

Постојање 

адекватне и 

потпуне 

интерне 

регулативе, али 

без дефини- 

саних и јасних 

интерних мера, 

процедура и 

контрола за 

примену 

регулативе  

 

 

 

 

Постојање 

адекватне и пот- 

пуне интерне 

регулативе, 

доследна 

примена, уз 

постојање  јасних 

и прецизних 

интерних мера, 

процедура и кон- 

трола за примену 

регулативе  

 

 

 

3.2  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

равноправних 

и органи- 

зационих 

механизама 

заштите 

безбедности 

пословања од 

запослених 

и/или трећих 

лица  

1. Непостојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и других 

на закону засно- 

ваних мера за 

заштиту од 

нелојалне 

конкуренције и 

нелојалности 

запослених. 2. 

Непостојање 

адекватних 

органзационих 

механизама.  

1. Постојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и других 

мера за заштиту 

од нелојалне 

конкуренције и 

нелојалности 

запослених, који 

се не 

имплементирају, 

непри- 

менљивљиви су, 

противречни или 

неусагла- шени са 

вишим 

прописима. 2. 

Непостојање 

адекватних 

организационих 

механизама.  

1. Постојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и 

других мера за 

заштиту од 

нелојалне 

конкуренције 

и 

нелојалности 

запослених,  
 који се импле- 

ментирају 

селективно и 

нередовно.  

2. Непостојање 

адекватних 

организационих 

механизама.  

 

 

1. Постојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и других 

мера за заштиту 

од нелојалне 

конкуренције и 

нелојалности 

запослених, који 

се импле- 

ментирају 

редовно и 

неселективно. 2. 

Непостојање 

адекватних 

организационих 

механизама.  

1. Постојање 

равноправних 

механизама 

забране конку- 

ренције и других 

мера за заштиту 

од нелојалне 

конкуренције и 

нелојалности 

запослених, који 

се импле- 

ментирају 

редовно и 

неселективно. 2. 

Постојање 

адекватних 

организационих 

механизама.  
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Табела Д.1 (2/5)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.3  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

интерне 

регула- тиве 

којом се 

предвиђа над- 

лежност у об- 

ласти надзора 

и контроле 

законитости 

пословања, 

поштовање 

интерних про- 

цедура од 

стране 

запослених и 

одговорних 

лица и спрово- 

ђења мера за 

превенцију и 

поступање са 

ризиком  

1. Непостојање 
интерне регу- лативе 
којом се предвиђа 
надлежност у 
области надзора и 
контроле 
законитости 
пословања. 2. 
Поштовање 
интерних процедура 
од стране запо-  

  слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера 

за превенцију и 

поступање са 

ризиком, уз 

непостојање 

праксе фактич- 

ког вршења 

контроле од 

стране посло- 

водних органа  

1. Непостојање 

интерне регу- 

лативе којом се 

предвиђа 

надлежност у 

области надзора и 

контроле 

законитости 

пословања.  

2. Поштовање 

интерних процедура 

од стране запо- 

слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера за 

превенцију и 

поступање са 

ризиком, уз 

постојање не- 

адекватне, 

нередовне и 

недоследне 

фактичке контроле 

од стране посло- 

водних органа  

 

 

 

 

1. Постојање интерне 

регу- лативе  којом се 

предвиђа надлежност 

у области надзора и 

контроле 

законитости 

пословања. 2. 

Поштовање интерних 

процедура од стране 

запо- слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера за 

превенцију и 

поступање са 

ризиком која се не 

примењује редовно и 

доследно, или 

непостојање интерне 

регула- тиве, уз 

посто- јање редовне и 

доследне фак- тичке 

контроле  

1. Постојање 

интерне регулативе  

којом се предвиђа 

надлежност у 

области надзора и 

контроле 

законитости 

пословања.  

2. Поштовање 

интерних процедура 

од стране запо- 

слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера за 

превенцију и 

поступање са 

ризиком која се 

примењује редовно 

и доследно, али уз 

непостојање свести 

(међу запосленима) 

о значају и 

оправданости 

контролног процеса  

 

 

 

 

 

3. Постојање 
интерне регу- 
лативе којом се 
предвиђа 
надлежност у 
области надзора и 
контроле 
законитости 
пословања.  

4. Поштовање 

интерних 

процедура од 

стране запо- 

слених и одго- 

ворних лица и 

спровођење мера 

за превенцију и 

поступање са 

ризиком која се 

примењује 

редовно и 

доследно, уз 

постојање свести 

(међу 

запосленима) о 

значају и 

оправданости 

контролног 

процеса  

3.4  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

интерних 

процедура и 

процедура за 

мониторинг, 

закључивање 

и реализацију 

домаћих и 

међународних 

уговора и 

превенцију 

настанка 

имовинске 

штете услед 

закључења 

неповољних 

пословних 

аранжмана  

1. Непостојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са кон- тролом 

закљу- чивања и 

реа- лизацијом 

уговора. 2. 

Непостојање 

одговарајућих 

заштитних клаузула 

у домаћим и 

међународним 

уговорима  

1. Непостојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са кон- тролом 

закљу- чивања и реа- 

лизацијом уговора, 

али уз постојање 

праксе вршења 

фактичке контроле 

над закључивањем и 

реализацијом 

уговора која се 

показала неаде- 

кватном, нере- 

довном или 

недоследном. 2. 

Непостојање 

одговарајућих 

заштитних клаузула 

у домаћим и 

међународним 

уговорима  

1. Постојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са кон- тролом 

закљу- чивања и реа- 

лизацијом уговора, 

али уз њихову нере- 

довну или недо- 

следну примену или 

њихово непостојање, 

уз фактичку 

контролу која се 

показала као 

релативно редовна и 

доследна. 2. 

Постојање 

заштитних клаузула 

само у великим 

домаћим и 

међународним 

уговорима  

1. Постојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са кон- тролом 

закљу- чивања и реа- 

лизације уговора,  

али уз извесне 

недоследности у 

примени које нису 

оставиле значајније 

последице, уз 

фактичку контролу 

која се показала као 

адекватна, редовна и 

доследна. 2. 

Постојање заш- 

титних клаузула у 

домаћим и 

међународним 

уговорима, али уз 

недоследност у 

њиховој примени  

1. Постојање 

интерних про- 

цедура којима се 

додељују 

надлежности 

запосленима у вези 

са контролом закљу- 

чивања и реа- 

лизацијом уговора 

које се примењују 

редовно и доследно. 

2. Постојање 

заштитних клаузула 

у домаћим и 

међународним 

уговорима и њихова 

доследна примена  
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Табела Д.1 (3/5)  

  
Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.5  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

унутрашњих 

механизама 

за праћење 

судских, 

управних и 

других 

спорова и 

поступака 

које 

корисник 

води  

3. Непостојање 

јасне поделе 

радних дуж- 

ности везаних за 

праћење спорова 

и поступака у 

којима се 

организација 

налази.  

4. Непостојање 

праксе анга- 

жовања прав- них 

стручњака ван 

органи- зације или 

запошљавања 

стручњака који ће 

адекватно 

пратити све 

правне процесе од 

интереса за 

организацију. 3. 

Недовољна 

информисаност 

послодаваца и 

запослених о 

правним 

последицама 

нежељених 

исхода посту- 

пака у којима 

организација 

учествује. 4. 

Непостојање 

иницијативе за 

вансудско 

решавање спорова  

1. Постојање 

поделе радних 

дужности веза- 

них за праћење 

спорова и 

поступака у 

којима се орга- 

низација налази, 

која није јасна и 

доследна и није 

се показала 

адекватном. 2. 

Повремено 

ангажовање 

стручњака ван 

организације. 3. 

Делимична 

информисаност о 

правним 

последицама 

нежељених 

исхода посту- 

пака у којима 

организација 

учествује. 4. 

Повремено и 

углавном 

неуспешно 

предузимање 

иницијатива за 

вансудско 

решавање 

спорова  

1. Постојање 

поделе радних 

дужности веза- 

них за праћење 

спорова и 

поступака у 

којима се орга- 

низација налази, 

која је јасна и 

доследно 

спроведена, али 

се није показала 

аде- кватном у 

свим 

случајевима. 2. 

Ангажовање 

стручњака који 

су са промен- 

љивим успехом 

заступали инте- 

ресе органи- 

зације или њених 

послов- них 

партнера.  

3. Добра инфор- 

мисаност посл- 

одаваца, али не и 

запослених о 

правним после- 

дицама неже- 

љених исхода 

поступака у 

којима органи- 

зација учествује. 

4. Повремено 

предузимање 

иницијатива за 

вансудско 

решавање 

спорова  

1. Постојање 

поделе радних 

дужности веза- 

них за праћење 

спорова и 

поступака у 

којима се орга- 

низација налази, 

која је јасна, 

адекватна и 

доследно 

спроведена. 2. 

Ангажовање 

проверених 

стручњака ван 

организације 

који су и раније 

успешно засту- 

пали интересе 

организације или 

њених партнера. 

3. Добра инфор- 

мисаност 

послодаваца и 

запослених о 

правним 

последицама 

нежељених 

исхода судских 

поступака, али уз 

пропусте у 

процесу праћења 

посту- пака и 

спорова који 

нису оста- вили 

озбиљније 

последице по 

интересе 

организације. 4. 

Недовољно честа 

пракса 

вансудског 

решавања 

спорова  

1. Постојање 

поделе радних 

дужности 

везаних за 

праћење 

спорова и 

поступака у 

којима се 

организација 

налази,  
која је јасна, 

адекватна и 

доследно 

спроведена.  

2. Ангажовање 

проверених 

стручњака ван 

организације 

који су и раније 

успешно засту- 

пали интересе 

организације или 

њених партнера. 

3. Добра инфор- 

мисаност 

послодаваца и 

запослених о 

правним 

последицама 

нежељених 

исхода посту- 

пака у којима 

организација 

учествује.  

4. Успешно 

ипредузи- 

мање иници-  
јатива за 

вансудско 

решавање 

спорова, онда  
када је то у 

интересу 

организације  
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Табела Д.1 (4/5)  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.6  Постојање, 

потпуност и 

адекватност 

интерне 

регулативе 

којом се 

конституише 

адекватан 

систем 

унутрашње 

контроле  над 

радом 

запослених и 

ангажованих 

лица/орга- 

низација 

задужених за 

физичку и 

техничку 

заштиту 

лица, 

имовине и 

континуитета 

пословања  

1. Непостојање 

регулативе 

којом се 

консти- туише 

адекватан и 

законит систем 

унутрашње 

кон- троле над 

радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине 

и пословања. 2. 

Уводи се оба- 

веза 

подношења 

редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима  који 

су угрозили 

пословање, 

лица или имо- 

вину органи- 

зације, уз 

непостојање 

фактичке 

контроле над 

радом запосле- 

них и ангажо- 

ваних лица/ 

/организација  

1. Непостојање 

регулативе 

којом се конс- 

титуише адек- 

ватан и законит 

систем унутра- 

шње контроле 

над радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине и 

пословања. 2. 

Уводи се оба- 

веза подношења 

редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима  који су 

угрозили 

пословање, 

лица или имо- 

вину органи- 

зације, уз 

постојање 

фактичке конт- 

роле над радом 

запослених и 

ангажованих 

лица/организа- 

ција, која се 

није показала 

као адекватна, 

редовна и 

доследна  

3. Постојање 

регулативе 

којом се конс- 

титуише адек- 

ватан и законит 

систем уну- 

трашње конт- 

роле над радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине и 

пословања.  

4. Уводи се 

обавеза подно- 

шења редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима који су 

угрозили посло- 

вање, лица или 

имовину 

организације, 

али уз посто- 

јање значај- 

нијих пропуста 

у спровођењу 

контролног 

процеса или 

њено непосто- 

јање, уз присут- 

ност фактичке 

контроле над 

радом запосле- 

них и ангажо- 

ваних лица/ор- 

ганизација, која 

се показала као 

релативно 

адекватна, 

редовна и 

доследна  

 

3. Постојање 

регулативе 

којом се конс- 

титуише адек- 

ватан и законит 

систем уну- 

трашње конт- 

роле над радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине и 

пословања.  

4. Уводи се 

обавеза подно- 

шења редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима који су 

угрозили посло- 

вање, лица или 

имовину 

организације, 

али уз посто- 

јање ситнијих 

пропуста у 

спровођењу 

контролног 

процеса који 

нису оставили 

озбиљније 

последице, уз 

присутност 

фактичке кон- 

троле над радом 

запослених и 

ангажованих 

лица/органи- 

зација, сектора, 

која се показала 

као веома 

ефикасна, 

редовна и 

доследна  

3. Постојање 

регулативе 

којом се конс- 

титуише адек- 

ватан и законит 

систем уну- 

трашње конт- 

роле над радом 

запослених 

задужених за 

безбедност 

лица, имовине и 

пословања.  

4. Уводи се 

обавеза подно- 

шења редовних 

извештаја о 

свим инци- 

дентима који су 

угрозили посло- 

вање, лица или 

имовину 

организације, 

која се показала 

као веома 

ефикасна у 

ранијим 

случајевима  
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Табела Д.1 (5/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

3.7  Постојање  Постојање  Постојање  Постојање  Постојање  Постојање  

  неадекватних,  прописа који,  прописа који,  прописа који,  прописа који,  прописа који,  

  непотпуних  због међусобне  због међусобне  због међусобне  због међусобне  због међусобне  

  или против-  противречности  противречности  противречности  противречности  противречности  

  речних закона  или сами по  или сами по  или сами по  или сами по  или сами по  

  и других про-  себи, намећу  себи, намећу  себи, намећу  себи, намећу  себи, намећу  

  писа који,  несразмерне  несразмерне  несразмерне  несразмерне  несразмерне  

  сами по себи  или неоствариве  или неоствариве  или неоствариве  или неоствариве  или неоствариве  

  или у вези  или противречне  или противречне  или противречне  или противречне  или противречне  

  један са 

другим,  
обавезе за органи-  обавезе за органи-  обавезе за органи-  обавезе за органи-  обавезе за органи-  

  проузрокују  зацију, које могу  зацију, које могу  зацију, које могу  зацију, које могу  зацију, које могу  

  тешкоће у  изазвати неоткло-  изазвати тешку  изазвати штету  изазвати мање  изазвати мини-  

  погледу зако-  њиву тешку штету  штету по  по пословање  поремећаје у  малне поремећаје  

  нитог функци-  по пословање  пословање    процесу рада  у процесу рада  

  онисања          или не изазивају  

  организације          никакве 

поремећаје  

  

  

  

и безбедности 

њеног 

пословања  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у процесу рада  
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Табела Ђ.1 – Критеријуми за идентификацију ризика од противправног деловања (1/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

4.1  Могућност да 

организација 

постане објекат 

имовинског 

криминалитета  

1. Непостојање система физичко-техничке заштите лица, 

имовине и пословања, нити одговарајућих лиценци; 

неиспуњавање других законских захтева.  

1. Постојање система физичко- -

техничке заштите лица, 

имовине и пословања, са 

одговарајућим лиценцама и 

испуњавање других законских 

захтева.  

2. 

Непредузимање 

редовних и 

прописаних 

мера за заштиту 

запослених, 

инфраструктуре 

и имовине од 

извршења дела 

имовинског 

криминалитета. 

3. Запослени 

нису обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања дела 

имовин- ског 

кримина- 

литета, нити за 

правилно 

реаговање које 

би могло 

ублажити или 

спречити 

последице  

2. Предузимање 

мера заштите 

запослених, 

инфраструктуре 

и имовине од 

извршења дела 

имовинског 

криминалитета 

које се нису 

показале аде- 

кватним или се 

примењују 

селективно и 

нередовно. 3. 

Запослени нису 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела, 

нити за 

правилно 

реаговање које 

би могло 

ублажити или 

спречити после- 

дице, али је у 

ранијим 

случајевима 

забележена 

правилна 

реакција 

запослених као 

резултат њихове 

личне 

иницијативе  

4. Предузимање 

редовних и 

неселективних 

мера заштите 

запослених, 

инфраструктуре и 

имовине од 

извршења дела 

имовинског 

криминалитета.  

5. Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних  дела и 

правилно 

реаговање које би 

могло ублажити 

или спречити 

после- дице, али 

без системске и 

сталне обуке 

запослених и 

израђених планова 

реаговања по 

групама деликата  

2. Предузимање 

мера заштите 

запослених, 

инфраструктуре 

и имовине у 

односу на 

претње од 

извршења 

имовинског 

криминалитета. 

3. Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела 

и правилно 

реаговање које 

би могло 

ублажити или 

спречити 

последице, уз 

постојање 

сталне обуке 

запослених, али 

без планова 

реаговања по 

групама 

деликата и 

редовних 

анализа стања 

безбедности и 

ризика од 

противправног 

деловања  

2. Предузимање 

мера заштите 

запослених, 

инфраструкту- 

ре и имовине у 

односу на 

претње од 

извршења 

имовинског 

криминалитета. 

3. Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела 

и правилно 

реаговање које 

би могло 

ублажити или 

спречити 

последице, уз 

постојање 

сталне обуке 

запослених, 

постојање 

планова реа- 

говања по 

групама дели- 

ката и израде 

анализа стања 

безбедности и 

ризика од 

противправног 

деловања  
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Табела Ђ.1 (2/5)  

  

Ред. 

број  
Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

4.2  Могућност да 

организација 

постане објекат 

насилничког 

криминалитета 

и тежих 

прекршаја 

против јавног 

реда и мира  

1. Непостојање система физичко-техничке 

заштите лица, укључујући непостојање 

одговарајучих лиценци; неиспуњавање 

других законских захтева.  

1. Постојање система физичко- -

техничке заштите лица, укључу- 

јући постојање одговарајућих 

лиценци и испуњавање других 

законских захтева.  

2. 

Непредузимање 

редовних и 

прописаних мера 

за заштиту 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца од 

извршења дела 

насилничког 

криминалитета. 3. 

Запослени нису 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања дела 

имовин- ског 

крими- налитета, 

нити за правилно 

реаговање које би 

могло ублажити 

или спречити 

последице  

2. Предузимање 

мера заштите 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца од 

извршења дела 

насилничког 

криминалитета, 

које се нису 

показале аде- 

кватним  или се 

примењују 

селективно и 

нередовно. 3. 

Запослени нису 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела, 

нитиза правилно 

реаговање које би 

могло убла- жити 

или спре- чити 

последице, али је 

у ранијим 

случајевима 

забележена 

правилна 

реакција запо- 

слених као 

резултат њи- хове 

личне 

иницијативе  

2. Предузимање 

редовних и 

неселективних 

мера заштите 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца од 

извршења дела 

насилничког 

криминалитета. 3. 

Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела и 

правилно 

реаговање које би 

могло убла- жити 

или спре- чити 

после- дице, али 

без системске и 

сталне обуке 

запослених и 

израђених 

планова реаго- 

вања по гру- пама 

деликата  

2. Предузимање 

редовних и 

прописаних мера 

заштите 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца у 

односу на претње 

од извршења 

насилничких 

деликата. 3. 

Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од 

наступања 

кривичних дела и 

правилно 

реаговање које би 

могло ублажити 

или спречити 

последице, уз 

постојање 

системске и 

сталне обуке 

запослених, али 

без планова 

реаговања по 

групама деликата 

и редовних 

анализа стања 

безбедности и 

ризика од 

противправног 

деловања  

2. Предузимање 

редовних и 

прописаних мера 

заштите 

запослених, 

клијената, 

партнера и 

посетилаца у 

односу на претње 

од извршења 

насилничких 

деликата. 3. 

Запослени су 

обучени за 

правовремено 

препознавање 

претњи од нас- 

тупања кривич- 

них дела и 

правилно 

реаговање које би 

могло ублажити 

или спречити 

последице, уз 

постојање 

системске и 

сталне обуке 

запослених, 

постојање пла- 

нова реаговања по 

групама деликата 

и израде редовних 

анализа стања 

безбедности и 

ризика од 

противправног 

деловања  
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Табела Ђ.1 (3/5)  

  

Ред. 

број  
Захтев за 

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  
5  4  3  2  1  

4.3  Могућност да 

организација 

постане објекат 

политичког 

криминалитета  

1. Организација поседује, држи или користи објекте (државне, јавне, од значаја за одбрану 

земље) или/и саобраћајна средства или/и елементе критичне инфраструктуре, укључујући 

енергетску, информациону инфраструктуру и/или складишта опасних материја или друге 

складиштене објекте или објекте за чување робних или других резерви, који могу бити 

потенцијална мета извршилаца политичких деликата због политичког, економског или 

општедруштвеног значаја или значаја за снабдевање грађана и привреде.  
2. Не постоји 

посебан систем 

физичке и 

техничке заш- 

тите угрожених 

лица, имовине и 

инфраструктуре и 

одговарајућа 

сарадња са 

надлежним 

државним 

органима. 3. 

Запослени на 

пословима 

физичко- -

техничке заштите 

угрожених лица, 

имовине и 

инфраструктуре 

нису посебно 

обучени нити 

безбедносно 

проверени  

4. Не постоји 
посе- бан систем 
физи- чке и 
техничке 
заштите угро- 
жених лица, 
имовине и 
инфраструктуре, 
али се спроводе 
посебне мере 
заштите, мада 
нередовно и 
селективно и 
постоји сарад- 
ња са 
надлежним 
државним орга- 
нима која није 
увек адекватна и 
оптимална.  

5. Запослени 

на пословима 

фи- зичко-

техничке 

заштите угроже- 

них лица, имо- 

вине и инфра- 

структуре нису 

посебно 

обучени нити 

безбедносно 

проверени  

2. Постоји 

посебан систем 

физичке и 

техничке заштите 

угро- жених лица, 

имовине и 

инфраструктуре и 

одговарајућа 

сарадња са 

надлежним 

државним 

органима. 3. 

Запослени на 

пословима 

физичко- -

техничке заштите 

угрожених лица, 

имовине и 

инфраструктуре 

нису посебно 

обучени нити 

безбедносно 

проверени  

2. Постоји 

посебан систем 

физичке и 

техничке заштите 

угро- жених лица, 

имовине и 

инфраструктуре и 

одговарајућа 

сарадња са 

надлежним 

државним 

органима. 3. 

Запослени на 

пословима 

физичко- -

техничке заштите 

угрожених лица, 

имовине и 

инфраструктуре 

су посебно 

обучени и 

безбедносно 

проверени  

2. Постоји 

посебан систем 

физичке и 

техничке заштите 

угро– жених 

лица, имовине и 

инфраструктуре и 

одговарајућа 

сарадња са 

надлежним 

државним 

органима. 3. 

Запослени на 

пословима 

физичко- -

техничке заштите 

угрожених лица, 

имовине и 

инфраструктуре 

су посебно 

обучени и 

безбедносно 

проверени  
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Табела Ђ.1 (4/5)  

 

4.4  Могућност да 

организација 

постане објекат 

привредног 

криминалитета 

и привредних 

преступа и 

прекршаја 

везаних за 

привредно и 

финансијско 

пословање  

1. Организација 

не поседује 

интерну регула- 

тиву у области 

заштите и обра- 

де података од 

значаја за 

пословање и 

превенцију 

комерцијалне 

шпијунаже и 

других облика 

нелојалне кон- 

куренције, као 

ни за заштиту 

интелектуалне 

својине. 2. 

Организација не 

поседује 

развијене 

механизме 

надзора над 

законитошћу 

рада одговор- 

них лица у 

области прив- 

редног и фи- 

нансијског 

пословања  

1. Организација поседује интерну регулативу у области заштите и обраде 

података од значаја за пословање и превенцију комерцијалне шпијунаже 

и других облика нелојалне конкуренције и заштиту предмета 

интелектуалне својине  

али регулатива 
није адекватна 
или потпуна и 
не постоји њена 
правилна и пот- 
пуна имплемен- 
тација.  

2. Постоје дели- 

мично 

развијени 

механизми 

надзора над 

законитошћу 

рада 

одговорних 

лица у области 

привредног и 

финансијског 

пословања, али 

са приметним 

пропустима у 

имплементацији  

која је 
адекватна и 
потпуна, али не 
постоји њена 
правилна и пот- 
пуна имплемен- 
тација.  

2. Постоје разви- 

јени механизми 

надзора над 

законитошћу 

рада 

одговорних 

лица у области 

привредног и 

финансијског 

пословања, али 

са извесним 

пропустима у 

имплементацији  

која је 

адекватна и 

потпуна и по- 

стоји њена пра- 

вилна и потпуна 

примена.  

2. Постоје 

развијени 

механизми 

надзора над зако- 

нитошћу рада 

одговорних лица 

у области прив- 

редног и 

финансијског 

пословања, уз 

редовну 

имплементацију, 

али не постоји 

континуирна и 

системска 

едукација запо- 

слених за препо- 

знавање опас- 

ности и преду- 

зимање мера 

контроле ризика у 

овој области  

која је 
адекватна и 
потпуна и постоји 
њена правилна и 
потпуна 
имплементација. 
2. Постоје разви- 
јени механизми 
надзора над 
законитошћу 
рада одговорних  

лица у области  
  привредног и 

финансијског 

пословања, уз 

редовну 

импле- 

ментацију, по- 

стоји 

системска и 

стална обука 

запослених за 

препознавање 

опасности и 

предузимање 

мера контроле 

ризика у овој 

области  
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Табела Ђ.1 (5/5)  
4.5  Могућност да 

организација 

постане објекат 

корупције и 

других облика 

злоупотребе 

службеног 

положаја или 

положаја 

одговорног лица  

1. Организација не поседује ефикасне 

механизме заштите узбуњивача  

1. Организација поседује механизме заштите узбуњивача  

и нема изра ђене 

планове интегритета. 

2. Код запослених не 

постоји развијена 

свест о потреби и 

могућностима борбе 

против корупције. 3. 

Нема ефиканих 

механизама надзора 

над радом одговор- 

них или служ- бених 

лица  

и има израђене 
планове интег- 
ритета који се не 
имплементирају.  

2. Код запослених не 

постоји развијена 

свест о потреби и 

могућностима борбе 

против корупције.  

3. Постоје дели- 

мично развијени 

механизми надзора 

над радом одговор- 

них или службених 

лица, али су 

приметни значајни 

пропу- сти у њиховој 

имплементацији  

али њихова 
ефикасност није 
потврђена и има 
израђене планове 
интегри- тета који се 
имплементирају. 2. 
Код запослених не 
постоји развијена 
свест о потреби борбе 
против корупције.  

3. Постоје разви- јени 

механизми 

надзора над радом 

одговор- них или 

службе- них лица, 

али су приметни 

извес- ни 

пропусти у 

њиховој импле- 

ментацији  

чија је ефикасност 

потврђена или веома 

вероватна и има 

израђене планове 

интег- ритета који се 

имплементирају. 2. Код 

запослених постоји 

свест о потреби и 

могућ- ностима борбе 

против корупције, али 

она није на потребном 

нивоу. 3. Постоје 

разви- јени механизми 

надзора над радом 

одговор- них или служ- 

бених лица, али не 

постоји сис- темска и 

стална обука за борбу 

против коруп- ције и 

кориш- ћење законских 

механизама заштите.  

 чија је ефикас- ност 
потврђена или 
веома веро- ватна и 
има израђене 
планове 
интегритета који се 
импле- ментирају.  

2. Код запослених 

постоји разви- јена 

свест о по- треби и 

могућ- ностима борбе 

против корупције. 3. 

Постоје разви- јени 

механизми надзора над 

радом одговорних или 

службених лица, и 

постоји системска и 

стална обука за борбу 

против ко- рупције и 

коришћење законских 

механизама заштите.  

4.6  Могућност да 

организација 

постане објекат 

незаконитог 

деловања у 

области радних 

односа и заштите 

безбедности и 

здравља на раду  

1. Организација не 

поседује одговара- 

јуће акте из обла- 

сти БЗР-а сходно 

законским 

захтевма.  

1. Организација поседује одговарајуће акте из области БЗР-а сходно законским захтевима.  

и не предузима на 
закону засноване мере 
заштите БЗР-а. 2. Не 
постоји јасна 
расподела 
одговорности и 
послова у области БЗР-
а.  

 

али они нису 

потпуни, адек- ватни 

или ажу- рни и иако 

пре- дузима на за- 

кону засноване мере 

заштите БЗР-а, оне су 

нередовне и 

селективне. 2. Не 

постоји јасна 

расподела 

одговорности и 

послова у области 

БЗР-а 3. Не постоје 

ефикасни меха- 

низми надзора над 

радом одго- ворних 

лица за остваривање 

права по основу рада 

и соци- јалног осигу- 

рања 

који су потпуни, 
адекватни и ажурни и 
иако предузима на 
закону засно- ване 
мере заштите БЗР-а, 
постоје извесни 
пропусти у им- 
плементацији. 2. Не 
постоји јасна 
расподела 
одговорности и 
послова у области 
БЗР-а. 3. Постоје меха- 
низми надзора над 
радом одго- ворних 
лица за остваривање 
права по основу рада и 
социјал- ног 
осигурања, али они 
нису по- тпуни и 
адеква- тни и 
приметни су значајни 
про- пусти у њиховој 
имплементацији 

 

који су потпуни, 
адекватни и 
ажурни и преду- 
зима на закону 
засноване мере 
заштите БЗР-а.  

2. Постоји јасна 

расподела одго- 

ворности и пос- лова у 

области БЗР-а, али није 

доследно спро- ведена 

кроз систематизациј у 

радних места. 3. 

Постоје меха- низми 

надзора над радом 

одго- ворних лица за 

остваривање права по 

основу рада и 

социјалног осигурања 

који су адекватни и 

потпуни, али су 

приметни изве- сни 

пропусти у њиховој 

импле- ментацији 

који су потпуни, 
адекватни и 
ажурни; предузима 
на закону засноване 
мере заштите БЗР-
а.  

3. Постоји 
јасна расподела 
одговорности и по- 
слова у области 
БЗР-а која је дос- 
ледно спроведена 
кроз системати- 
зацију радних 
места. Постоје 
механизми надзора 
над радом 
одговорних лица за 
остваривање права 
по основу рада и 
социјалног 
осигурања који су 
адекватни и 
потпуни, постоји 
квалитетна 
комуникација и 
сарадња између 
представника 
послодавца и 
запослених 
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Табела Е.1 – Критеријуми за идентификацију ризика од пожара (1/2)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

5.1  Постојање 

нормативних 

аката у складу 

са правном 

регулативом 

(правилник о 

заштити од 

пожара, односно 

правила 

заштите од 

пожара, план 

заштите од 

пожара објекта 

или подручја)  

Организација не 

поседује норма- 

тивна акта и не 

примењује их у 

пословању  

1. Организација 

поседује план 

заштите од пожара 

који је израдило нес- 

тручно лице и није га 

оверио надлежни 

орган. Остала 

документа не 

поседује. 2. 

Превентивне мере и 

мере заштите од 

пожара се повремено 

и појединачно 

примењују. 3. 

Заштита од пожара 

није уграђена у 

пословање 

организације  

1. Организација 
поседује норма- 
тивна акта која 
није одобрио 
надлежни орган у 
складу са законом 
о заш- тити од 
пожара. 2. 
Организација у 
раду предузима 
интерне превен- 
тивне мере и мере 
заштите од 
пожара.  

3. Заштита од 

пожара је угра- 

ђена у посло- 

вање органи- 

зације  

1. Организација 

поседује норма- 

тивна акта која је 

оверио надлежни 

орган, али их у раду 

не примењује. 2. 

Организација у 

раду предузима 

интерне превен- 

тивне мере и мере 

заштите од пожара. 

3. Заштита од 

пожа- ра је 

уграђена у 

пословање орга- 

низације  

1. Организација 
поседује сва 
нормативна 
акта у складу 
са законом о 
заштити од 
пожара и 
потпуно их 
примењује у 
пословању.  

2.Организација у 
раду 
предузима 
превентивне 
мере и мере 
заштите од 
пожара.  

3. Заштита од 

пожара је 

уграђена у 

пословање 

организације  

5.2  Категоризација 
правног  лица и 
организовање  
у складу са 

проценом 

угрожености у 

складу са 

правном 

регулативом  

1. Организација 

нема доказ о 

извршеној 

категоризацији. 2. 

Није извршена 

организација у 

складу са 

проценом 

угрожености  

 

 

3. Организација 
нема доказ о 
извршеној 
категоризацији.  

4. Извршена је 

интерна про- цена 

угроже- ности и у 

складу са њом 

успостављена 

заштита од пожара  

1. Организација 

има доказ о 

извршеној 

категоризацији. 2. 

Организација није 

потпуно усклађена 

са проценом угро- 

жености, већ само 

у важним 

сегментима 

пословања  

1. Организација 

има доказ о 

извршеној 

категоризацији. 2. 

Организација је 

усклађена са 

проценом угро- 

жености у најве- 

ћем броју случа- 

јева. Има мањи 

број пропуста  

1. Организација 

има доказ о 

извршеној 

категоризацији.  

2. Организација је у 

потпуности 

усклађена са 

проценом 

угрожености  

 

 

5.3  Кадровска и 

техничка 

попуњеност и 

квалификова- 

ност људи који 

раде на 

пословима 

заштите од 

пожара у складу 

са правном 

регулативом  

Организација није 

кадровски и тех- 

нички попуњена у 

складу са проценом 

угрожености и у 

свом саставу нема 

квалификоване 

запослене за обав- 

љање послова из 

области заштите од 

пожара. Није 

ангажовано 

екстерно овлаш- 

ћено правно лице  

Организација је 

кадровски и технички 

попу- њена у складу са 

проценом угро- 

жености, са мање од 50 

% људског и техничног 

потенцијала. Повремено 

се ангажује екстерно 

овлашћено лице, велики 

су пропусти у раду на 

пословима заштите од 

пожара  

Организација је 
кадровски и тех- 
нички попуњена у 
складу са про- 
ценом угроже- 
ности, са око 50 % 
људског и технич- 
ког потенцијала. 
Повремено се 
ангажује екстерно 
овлашћено лице  

  

Организација је 

кадровски и тех- 

нички попуњена у 

складу са 

проценом 

угрожености, са 

око 90 % људског и 

техничног потен- 

цијала. Системати- 

зацијом су дефини- 

сана радна места за 

обављање пос- 

лова из области 

заштите од пожара. 

Ангажовано је 

екстерно 

овлашћено правно 

лице, са мањим 

пропустима у раду 

на посло- вима 

заштите од пожара  

  

Организација је 

кадровски и тех- 

нички попуњена у 

складу са проце- 

ном угрожености. 

Систематизацијом 

су дефинисана 

радна места и 

квалификовано 

људство за обав- 

љање послова из 

области заштите од 

пожара. Ангажо- 

вано је овлашћено 

екстерно правно 

лице  
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Табела Е.1 (2/2)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

5.4  Постојање и  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  одржавање  не поседује  не поседује све  поседује све  поседује све  поседује све  

  уређаја, опреме,  уређаје, опрему,  прописане  прописане  прописане  прописане  

  инсталација и  инсталације и  уређаје, опрему,  уређаје, опрему,  уређаје, опрему,  уређаје, опрему,  

  средстава за  средства за  инсталације и  инсталације и  инсталације и  инсталације и  

  заштиту од  заштиту од  средства за  средства за  средства за  средства за  

  пожара према  пожара у складу  заштиту од  заштиту од  заштиту од  заштиту од  

  Закону о  са Законом или  пожара у складу  пожара у складу  пожара у складу  пожара у складу  

  заштити од  су постојећа  са Законом.  са Законом.  са Законом.  са Законом. Сва  

  пожара,  потпуно  Већи део није  Око 50 % није  Мањи део није  су комплетна,  

  техничким  неисправна и  комплетан,  комплетно,  комплетан,  исправна и  

  прописима,  неупотребљива  исправан и  исправно и  исправан и  употребљива.  

  упутству    употребљив.  употребљиво.  употребљив.  Врше се редовни  

  произвођача    Повремене  Прегледе и  Врше се  прегледи и  

  опреме    прегледе и  одржавање врше  нередовни  одржавање  

      одржавање врше  нестручна лица  прегледи и    

      нестручна лица    одржавање    

5.5  Програм  Организација не  Организација  Организација  Организација  Организација  

  основне обуке  поседује програм  поседује  поседује  поседује  поседује  

  и евиденција  основне обуке  интерни програм  интерни програм  верификован  верификован  

  обуке  запослених из  основне обуке  основне обуке  програм основне  програм основне  

  запослених из  области заштите  запослених из  запослених из  обуке запослених  обуке запослених  

  области  од пожара.  области заштите  области заштите  из области  из области  

  заштите од  Обука се  од пожара који  од пожара који  заштите од  заштите од  

  пожара  не изводи.  није оверио  није оверио  пожара. Обука  пожара. Обука  

    Не постоје  надлежни орган.  надлежни орган.  се изводи редовно,  се изводи редовно,  

    евиденције о  Обуку изводе  Обука се изводи  у складу са  у складу са  

    обучености  нередовно  редовно, у складу  програмом.  програмом.  

    запослених  нестручна лица.  са програмом.  Постоје ажурне  Постоје ажурне  

    за заштиту  Постоје неажурне  Постоје ажурне  евиденције о  евиденције о  

    од пожара  евиденције о  евиденције о  обучености  обучености  

      обучености  обучености  запослених  запослених  

      запослених  запослених  за заштиту  за заштиту  

      за заштиту  за заштиту  од пожара  од пожара  

      од пожара  од пожара      

5.6  Сагласност  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  надлежног  нема и није  поседује  поседује  поседује  поседује  

  органа  поднела захтев  сагласност  сагласност  сагласност  сагласност  

  Министарства  за сагласност  МУП-а. Постоје  МУП-а. Постоје  МУП-а.  МУП-а за све  

  унутрашњих  МУП-у  одступања у  одступања у  Постоје  објекте  

  послова на    смислу адаптације  смислу адаптације  одступања у    

  инвестиционо-    и изградње нових  и изградње нових  смислу адаптације    

  техничку доку-    делова објеката  делова објеката  објеката после    

  ментацију,    или објеката  или објеката  добијања    

  изведено стање    после добијања  после добијања  сагласности    

  
  
  

и употребу објекта 

или дела објекта  

  
  

сагласности  сагласности    
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Табела Ж.1 — Критеријуми за идентификацију ризика од елементарних непогода и других 

несрећа (1/2)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

6.1  Постојање  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  планских  није спровела  има појединачна  поседује план  поседује план  поседује план  

  докумената  процену угро-  документа у виду  заштите и  заштите и  заштите и  

  у области  жености, не  упутстава за рад  спасавања и план  спасавања у  спасавања у  

  смањења  поседује план  на појединим  заштите од удеса,  ванредним  ванредним  

  ризика и  заштите и  радним местима  израђен у складу  ситуацијама и  ситуацијама и  

  управљања  спасавања у  о поступању у  са важећим  план заштите  план заштите од  

  ванредним  ванредним  случају  законом. Са  од удеса, израђен  удеса, потпуно  

  сутуацијама,  ситуацијама, не  елементарних  планом нису  у складу са  усклађен са  

  тј. плана  поседује план  непогода и  упознати његови  важећим Законом  важећим Законом  

  заштите и  заштите од удеса  других несрећа.  носиоци и  о ванредним  о ванредним  

  спасавања у    Запосленима се  извршиоци. План  ситуацијама. Са  ситуацијама.  

  ванредним    повремено скреће  није усклађен са  планом су у  Са планом су у  

  ситуацијама и    пажња на потребу  планом заштите  потпуности  потпуности  

  плана заштите    да примене та  и спасавања у  упознати његови  упознати његови  

  од удеса,    упутства  ванредним  носиоци, али не  носиоци и  

  усклађеног      ситуацијама  и извршиоци.  извршиоци. План  

  са планом      јединице локалне  План заштите  је усклађен са  

  заштите и      самоуправе,  и спасавања у  планом заштите  

  спасавања у      односно  ванредним  и спасавања у  

  ванредним      Републике. План  ситуацијама  ванредним  

  ситуацијама      заштите и  је делимично  ситуацијама  

  надлежних      спасавања у  усклађен са  јединице локалне  

  органа      ванредним  планом заштите  самоуправе,  

  локалне      ситуацијама није  и спасавања у  односно  

  самоуправе      усклађен са  ванредним  Републике.  

  који је оверио      суседним  ситуацијама  План је усклађен  

  надлежни      прекограничним  јединице локалне  са суседним  

  орган      субјектима  самоуправе,  прекограничним  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

односно  

Републике. План 

је делимично 

усклађен са 

суседним 

прекограничним 

субјектима  

субјектима  
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Табела Ж.1 (2/2)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

6.2  Постојање  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  плана и  уопште не  нема план и  има план и  има план и  има план и  

  евиденције  планира и не  евиденцију  евиденцију  евиденцију  евиденцију  

  оспособљеност  оспособљава  оспособљености  оспособљености  оспособљености  оспособљености  

  и запослених  запослене за  запослених за  запослених за  запослених за  запослених за  

  за поступање  поступање у  поступање у  поступање у  поступање у  поступање у  

  у ванредним  ванредним  ванредним  ванредним  ванредним  ванредним  

  ситуацијама  ситуацијама  ситуацијама.  ситуацијама.  ситуацијама.  ситуацијама.  

      Постоје  Повремено  Оспособљавање  Оспособљавање  

      појединачни  оспособљавање  носиоца, али не  врше овлашћена  

      покушаји  врше 

неовлашћена  
и извршиоца  лица. Евиденција  

      припремања за  лица. Евиденција  плана врше  је ажурна.  

      поступање у  је неажурна  овлашћена лица.  Организација  

      ванредним    Евиденција је  учествује у  

      ситуацијама    делимично  провери  

          ажурна.  властитог плана  

          Организација  заштите и  

          делимично  спасавања у  

          учествује у  ванредним  

          провери  ситуацијама  

          властитог плана  кроз вежбе са  

          заштите и  органима локалне  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

спасавања у 

ванредним 

ситуацијама кроз 

вежбе са 

органима 

локалне 

самоуправе  

самоуправе  
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Табела З.1 – Критеријуми за идентификацију ризика од експлозија (1/4)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

7.1  Постојање  Организација не  Организација не  Организација  Организација  Организација  

  нормативних  поседује дозволу  поседује план  поседује план  поседује план  поседује план  

  аката и  за рад или  заштите од  заштите од  заштите од  заштите од  

  дозвола за рад  поседује  експлозије, али  експлозије, али  експлозије и има  експлозије и има  

  са одређеним  привремену  има физичко  нема физичко  физичко  физичко  

  врстама  дозволу за  раздвајање  раздвајање  раздвајање  раздвајање  

  експлозивних  употребу  експлозивних  експлозивних  експлозивних  експлозивних  

  материјала  експлозивних  материја по  материја по  материја по  материја по  

  (течним,  и бурно  нормативима  нормативима  нормативима на  нормативима на  

  чврстим,  реагујућих  на бази  на бази  бази  бази  

  гасовитим),  запаљивих  категоризације  категоризације  категоризације  категоризације  

  у складу са  материја  нормираних  нормираних  нормираних  нормираних  

  
  
  
  

прописима  

  
  
  

  
  
  
  

врста, количина и 

дистанци  

  
  

врста, количина  врста, количина и 

дистанци, али нису 

га одобрили 

надлежни органи  

врста, количина и 

дистанци, и одобрио 

га је надлежни 

орган  

и дистанци  

  

  

7.2  Постојање  Организација  Организација  Организација  Организација  Организација  

  нормативних  поседује дозволу  поседује план  поседује  поседује  поседује сва  

  аката у складу  за рад, али не  заштите од  нормативна акта  нормативна акта  нормативна акта  

  са правном  поседује  експлозије који  која није одобрио  у складу са  у складу са  

  регулативом за  нормативна акта  је израдило  надлежни орган  Законом о  Законом о  

  заштиту од    нестручно лице и  у складу са  заштити од  заштити од  

  пожара објекта    није га оверио  Законом о  пожара, која је  пожара и потпуно  

  и/или подручја    надлежни орган.  заштити од  оверио надлежни  их примењује.  

  (и другим    Остала документа  пожара.  орган. Не    

  нормативима    не поседује.  Организација у  примењује их у    

  којима се    Превентивне мере  раду предузима  потпуности.    

  уређује ова    и мере заштите  мере превенције      

  област)    од експлозије се  и заштите од      

      повремено и  експлозије по      

      појединачно  локалним      

      примењују.  прописима или      

      Заштита од  међународним      

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

експлозије није 

уграђена у 

пословање 

организације  

стандардима  

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

7.3  Категоризација  Организација нема  Организација нема  Организација има  Организација има  Организација има  

  правног лица и  доказ о извршеној  доказ о извршеној  доказ о извршеној  доказ о извршеној  доказ о извршеној  

  организовање  категоризацији  категоризацији.  категоризацији.  категоризацији.  категоризацији.  

  у складу са  по степену  Извршена је  Организовање  Организовање  Извршено је у  

  проценом  угрожености и  интерна процена  није потпуно  је извршено  потпуности  

  угрожености  није извршено  угрожености и  усклађено са  у складу са  организовање  

  у складу са  раздвајање  организована  проценом  проценом  у складу са  

  правном  технолошког  је заштита од  угрожености, већ  угрожености у  проценом  

  регулативом  поступка у складу  експозије у  само у важним  највећем броју  угрожености  

    са проценом  складу са њом  сегментима  случајева. Има    

  
  

  
  

угрожености     
  

пословања  

  

мањи број пропуста    
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Табела З.1 (2/4)  

Ред. 

број  

Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

7.4  Кадровска и 

техничка 

испуњеност и 

квалификова- 

ност запослених 

који раде на 

пословима 

заштите од 

експлозије и 

руковања 

експлозивним 

материјама у 

складу са 

правном 

регулативом  

3. Организација 

није кадровски и 

технички попуњена 

у складу са 

проценом 

угрожености и у 

свом саставу нема 

квали- фиковане  

запослене за обављање 

послова из области 

заштите од пожара.  

4. Није 

ангажовано 

екстерно 

овлашћено правно 

лице. 3. Велики 

пропусти  у раду на 

пословима заштите 

од експлозије  

1. Организација 

је  кадровски и 

технички 

попуњена у 

складу са 

проценом 

угрожености са 

испод 50 % 

људског и 

техничног 

потенцијала. 2. 

Повремено 

ангажовање 

екстерног 

овлашћеног 

лица. 3. Велики 

пропусти  у раду 

на пословима 

заштите од 

експлозије  

1. Организација 

је кадровски и 

технички 

попуњена у 

складу са 

проценом 

угрожености са 

око 50 % 

људског и 

техничног 

потенцијала.  

2. Повремено 

ангажовање 

екстерног 

овлашћеног 

правног лица.  

3. Велики 

пропусти  у раду 

на пословима 

заштите од 

експлозије  

1. Организација 

је кадровски и 

технички 

попуњена са око 

90 % 

потенцијала. 

Системати- 

зацијом су 

дефинисана 

радна места за 

обављање 

послова из 

области заштите 

од пожара. 2. 

Ангажовано је 

екстерно 

овлашћено 

правно лице. 3. 

Мањи пропусти  

у раду на 

пословима 

заштите од 

пожара  

1. Организација је  

кадровски и 

технички 

попуњена у 

складу са 

проценом 

угрожености, 

системати- 

зацијом радних 

места је 

дефинисана 

потреба за 

квалификованим 

запосленим за 

обављање 

послова из 

области заштите 

од пожара.  

2.Ангажовано је 

екстерно 

овлашћено 

правно лице.  

3.Нема пропуста у 

раду на 

пословима из 

области 

заштите од 

пожара  

7.5  Постојање и 

одржавање 

уређаја, опреме, 

инсталација и 

средстава за 

заштиту од 

експлозија 

према 

релевантним 

законима, 

техничким 

прописима, 

нормативима и 

упутством 

произвођача 

опреме  

Организација не 

поседује уређаје, 

опрему, инсталације и 

средства за заштиту од 

експлозије у складу са 

прописима или 

усвојеним стандардима, 

или су постојећи 

потпуно неисправни и 

неупотребљиви  

Организација не 

поседује све 

прописане 

уређаје, опрему, 

инсталације и 

средства за 

заштиту од 

експлозија у 

складу са 

прописима или 

усвојеним 

стандардима, 

већи део није 

комплетан, 

исправан и 

употребљив. 

Повремене 

прегледе и 

одржавање врше 

нестручна лица  

Организација 

поседује све 

прописане уређаје, 

опрему, 

инсталације и 

средства за 

заштиту од 

експлозије у 

складу са 

прописима или 

усвојеним 

стандардима, а око 

50 % није 

комплетно, 

исправно и 

употребљиво. 

Прегледе и 

одржавање врше 

нестручна лица  

Организација 

поседује све 

прописане уређаје, 

опрему, 

инсталације и 

средства за 

заштиту од 

експлозије у 

складу са 

прописима или 

усвојеним 

стандардима, а 

мањи део није 

комплетан, 

исправан и 

употребљив. Врше 

се редовни 

прегледи и 

одржавање  

Организација 

поседује све 

прописане уређаје, 

опрему, 

инсталације и 

средства за 

заштиту од пожара 

у складу са 

прописима или 

усвојеним 

стандардима, све је 

исправно и 

употребљиво. 

Врше се редовни 

прегледи и 

одржавање  
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Табела З.1 (3/4)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

7.6  Програм 

основне обуке 

и евиденција 

обуке 

запослених из 

области 

заштите од 

експлозија и 

руковања 

експлозивним 

материјама  

1. Организација 

не поседује 

програм основне 

обуке 

запослених из 

области заштите 

од експлозије.  

2. Обука за 

заштиту од 

експлозија се не 

изводи.  

3. Не постоје 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозија и 

руковање 

експлозивним 

материјама  

1. Организација 

поседује 

интерни 

програм основне 

обуке 

запослених из 

области заштите 

од експлозије, 

али програм 

није оверио 

надлежни орган. 

2. Обуку 

нередовно 

изводе 

нестручна лица. 

3. Постоје 

неажурне 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозије и 

руковање 

експлозивним 

материјама  

1. Организација 

поседује интерни 

програм основне 

обуке запослених 

из области 

заштите од 

експлозија. 

Програм није 

оверио надлежни 

орган. 2. Обука се 

изводи редовно, у 

складу са 

програмом. 3. 

Постоје ажурне 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозија  

1. Организација 

поседује 

верификован 

програм основне 

обуке 

запослених из 

области заштите 

од експлозија и 

руковања 

експлозивним 

материјама. 2. 

Обука  се не 

изводи редовно, 

у складу са 

програмом. 3. 

Постоје 

неажурне 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозија  

1. Организација 

поседује 

верификован 

програм основне 

обуке 

запослених из 

области заштите 

од експлозија и 

руковања 

експлозивним 

материјама. 2. 

Обука се изводи 

редовно, у 

складу са 

програмом. 3. 

Постоје ажурне 

евиденције о 

обучености 

запослених за 

заштиту од 

експлозија  

7.7  Сагласност 

надлежног 

органа 

Министарства 

унутрашњих 

послова на 

инвестиционо- 

техничку 

документацију, 

изведено стање 

и употребу 

објекта или 

дела објекта  

Организација не 

поседује саглас- 

ност МУП-а и 

није поднела 

захтев  

  

 

 

 

 

 

 

 

Организација 

поседује 

сагласност МУП-

а. Постоје 

спроведене 

адаптације и 

изградња нових 

делова објеката 

или објеката у 

целини, после 

добијања 

сагласности, за 

које није добијена  
сагласност за 

коришћење  

Организација 

поседује 

сагласност МУП-

а. Постоје 

спроведене 

адаптације и 

изградња нових 

делова објеката 

или објеката у 

целини, после 

добијања 

сагласности, за 

које је добијено 

привремено 

решење и 

сагласност за 

коришћење  

Организација 

поседује 

сагласност МУП-

а. Постоје 

спроведене 

адаптације и 

изградња нових 

делова објеката 

или објеката у 

целини после 

добијања 

сагласности, за 

које је добијена 

сагласност за 

коришћење и рок 

за санацију 

нерегуларности  

Организација 

поседује 

сагласност 

МУП-а за све 

објекте  
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Табела З.1 (4/4)  

  

7.8  Надзор 

инспекције и 

постојање 

наложених 

мера заштите 

од експлозије  

Организација не 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору 

инспекције  

 

 

 

Организација 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору 

инспекције. Не 

врши се импле- 

ментација 

наложених мера  

Организација 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору 

инспекције. Врши 

се нередовна и 

непотпуна импле- 

ментација 

наложених мера  

Организација 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору 

инспекције. Врши 

се делимична 

имплементација 

наложених мера  

Организација 

поседује доказ о 

извршеном 

надзору државне 

инспекције. Врши 

се потпуна 

имплементација 

наложених мера  
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Табела И.1 – Критеријуми за идентификацију ризика од неусаглашености са стандардима (1/2) 

Ред. 

број  
Захтев за 

процену ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

8.1  СРПС ИСО  Нема  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  Друштвена  имплементиран  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  

  безбедност –  стандард  води < 50 посто  води ≥ 50 посто  води ≥ 80 посто  води све записе  

  Системи    записа којима то  записа којима  записа којима  којима то  

  

  

  

  

менаџмента 

континуите- 

том пословања 

– 
Захтеви  

   
   

  

доказује  

  

  

  

то доказује  

  

  

  

то доказује  

  

  

  

доказује  

  

  

  

8.2  СРПС А.Л2.002,  Нема имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  Друштвена  тиран стандард  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  

  

  

  

  

  

  

  

безбедност – 

Услуге приват- 

ног обезбеђења – 

Захтеви и 

упутство за 

оцењивање 

усаглашености  

  

  

  

  

  

  

  

води < 50 посто 

записа којима то 

доказује  

  

  

  

  

води ≥ 50 посто 

записа којима 

то доказује  

  

  

  

  

води ≥ 80 посто  води све записе 

којима то 

доказује  

  

  

  

  

записа којима  
то доказује  

  

  

  

  

8.3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

СРПС  
27001,  
Информационе 

технологије – 

Технике 

безбедности – 

Системи 

менаџмента 

безбедношћу 

информација –  
Захтеви  

Нема имплемен- 

тиран стандард  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Има имплемен- 

тиран стандард и 

води < 50 посто 

записа којима то 

доказује  

  

  

  

  

  

  

Има имплемен- 

тиран стандард 

и води ≥ 50 

посто записа 

којима то 

доказује  

  

  

  

  

  

  

Има имплемен-  Има имплемен- 

тиран стандард и 

води све записе 

којима то 

доказује  

  

  

  

  

  

  

тиран стандард и  
води ≥ 80 посто  
записа којима  
то доказује  

  

  

  

  

  

  

8.4  СРПС ИСО  Нема имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  Друштвена  тиран стандард  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  

  безбедност –    води <50 посто  води ≥50 посто  води ≥80 посто  води све записе  

  Менаџмент    записа којим  записа којима  записа којима то  којима то  

  

  

  

  

ванредним 

ситуацијама – 

Захтеви за 

одговор на 

инцидент  

  

  

  

  

то доказује  

  

  

  

то доказује  

  

  

 

доказује  

  

  

  

доказује  
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Табела И.1 (2/2)  

  

Ред. 

број  
Захтев за 

процену ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

8.5  СРПС ЕН 53082,  Нема имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  Аеродромске и  тиран стандард  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  тиран стандард и  

  ваздухопловне    води < 50 посто  води ≥ 50 посто  води ≥ 80 посто  води све записе  

  службе    записа којима  записа којима  записа којима  којима то  

  безбедности    то доказује  то доказује  то доказује  доказује  

8.6  СРПС ЕН 53747, 

Услуге  
Нема имплемен- 

тиран стандард  
Има имплемен- 

тиран стандард и  
Има имплемен- 

тиран стандард и  
Има имплемен- 

тиран стандард и  
Има имплемен- 

тиран стандард и  

  безбедности    води < 50 посто  води ≥ 50 посто  води ≥ 80 посто  води све записе  

  у поморству    записа којима  записа којима  записа којима  којима то  

  и лукама    то доказује  то доказује  то доказује  доказује  

8.7  ИСО 18788,  Нема имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  Има имплемен-  

  

  

  

  

  

Систем 

менаџмента 

пословима 

приватног 

обезбеђења  

тиран стандард  

  

  

  

  

тиран стандард и  тиран стандард 

и води ≥ 50 

посто записа 

којима то 

доказује  

  

тиран стандард и  тиран стандард и 

води све записе 

којима то  
доказује  

  

води < 50 посто  води ≥ 80 посто  
записа којима  записа којима  
то доказује  то доказује  

    

8.8  

  

  

  

  

  

  

СРПС ИСО  
Спецификација 

за системе 

менаџмента 

обезбеђењем у 

ланцу 

снабдевања  

Нема имплемен- 

тиран стандард  

  

  

  

  

  

Има имплемен-  Има имплемен- 

тиран стандард и 

води ≥ 50 посто 

записа којима  
то доказује  

  

  

Има имплемен-  Има имплемен- 

тиран стандард и 

води све записе 

којима то 

доказује  

  

  

тиран стандард и  тиран стандард и  
води < 50 посто  води ≥ 80 посто  
записа којима  записа којима  
то доказује  то доказује  
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Табела Ј.1 – Критеријуми за идентификацију ризика по животну средину (1/2)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

9.1  Постојање 

правне, 

органи- 

зацијске и 

планске 

регулативе 

из области 

заштите 

животне 

средине  

1. Не постоји 

извештај о 

безбедности. 2. 

Не постоји 

план заштите 

од удеса. 3. 

Према 

животној 

средини се не 

поступа на 

одговоран 

начин  

3. Извештај 

о безбедности 

не садржи све 

неопходне 

елементе.  

4. Не 

постоји план 

заштите од 

удеса. 3. 

Према 

животној 

средини се не 

поступа на 

одговоран 

начин  

1.  Извештај о 

безбедности не 

садржи све 

неопходне 

елементе. 2.  

План заштите 

од удеса је 

непотпун. 3.  

Према животној 

средини се 

поступа 

делимично на 

одговоран 

начин  

1. Извештај о 

безбедности 

садржи све 

неопходне 

елементе.  

2. План заштите 

од удеса је 

непотпун.  

3. Одговорно се 

поступа према 

животној 

средини  

1. Извештај о 

безбедности 

садржи све 

неопходне 

елементе. 2. План 

заштите од удеса је 

потпун. 3. 

Одговорно се 

поступа према 

животној средини  

9.2  Опремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

или 

еколошким 

инцидентима и 

оспособљеност 

људских 

ресурса за  
реаговање у 

њима  

1. Запослени 

нису ни 

теоријски, ни 

практично, 

оспособљени за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима. 2. 

Не спроводе се 

периодичне 

провере оспо- 

собљености, 

запослених. 3. 

Потпуна је 

неопремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима.  

1. Запослени су 

оспособљени за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима 

теоријски, али не и 

практично. 2. Не 

спроводе се 

периодичне 

провере оспо- 

собљености, 

посебно за радна 

места са 

повећаним 

ризиком. 3. 

Потпуна је 

неопремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима.  

1. Запослени су 

оспособљени за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, 

теоријски и 

практично. 2. 

Периодичне 

провере 

оспособљеност и 

се спроводе 

делимично. 3. 

Делимична је 

опремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима  

3. Запослени су 

оспособљени 

за реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

или 

еколошким 

инцидентима, 

и теоријски и 

практично.  

4. Периодичне 

провере оспо- 

собљености се 

спроводе за 

део 

запослених. 3. 

Потпуна је 

опремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

или 

еколошким 

инцидентима  

3. Запослени 

су оспособљени 

за реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, и 

теоријски и 

практично.  

4. Периодичне 

провере оспо- 

собљености се 

спроводе за све 

запослене. 3. 

Потпуна је 

опремљеност 

одговарајућом 

опремом за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима  
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Табела Ј.1 (2/2)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

 ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

9.3  Одговорна 

особа за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

и еколошким 

инцидентима  

Није 

делегирана 

одговорност за 

ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте  

Није 

делегирана 

одговорност за 

ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте  

Одговорност 

за ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте је 

регулисана 

уговором са 

трећим лицем  

Одговорност 

за ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте је 

регулисана 

постављењем  

Одговорност за 

ванредне 

ситуације или 

еколошке 

инциденте је 

регулисана 

планом 

заштите од 

удеса  

9.4  Биохазардни 

потенцијал 

коришћене 

технологије  

Веома висок  Висок  Умерено/средње 

висок  
Благо изражен  Минималан  

9.5  Постојање 

екстерне 

организације 

која врши 

надзор и 

директне 

комуникације 

са одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама 

или 

еколошким 

инцидентима  

1. Не постоји 

екстерна 

супервизорска 

организација. 2. 

Не постоји 

директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима  

1. Не постоји 

екстерна 

супервизорска 

организација. 2. 

Постоји директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, али 

без перио- дичних 

провера  

1. Постоји 

екстерна супер- 

визорска орга- 

низација, без 

периодичних 

провера. 2. 

Постоји директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, али 

без перио- дичних 

провера  

1. Постоји 

екстерна супер- 

визорска орга- 

низација без 

периодичних 

провера.  

2. Постоји 

директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, са 

перио- дичним 

проверама  

1. Постоји 

екстерна супер- 

визорска орга- 

низација са 

периодичним 

проверама. 2. 

Постоји директна 

комуникација са 

одговорним 

особама у 

државним 

службама за 

реаговање у 

ванредним 

ситуацијама или 

еколошким 

инцидентима, са 

перио- дичним 

проверама  
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Табела К.1 – Критеријуми за идентификацију ризика у управљању људским ресурсима 
  

(1/7)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.1  Постојање 

политике 

управљања 

људским 

ресурсима 

(ХР) и 

интерне 

нормативне 

регулативе  

3. Политику 

ХР није 

формали- 

зовало, доку- 

ментовало 

нити одобрило 

највише 

руководство и 

није део 

стратешке 

политике 

организације.  

4. Политика 

ХР није усагла- 

шена са 

интересима 

запослених, 

безбедношћу и 

заштитом на 

раду, нити 

осталим 

повезаним и 

значајним 

документима 

из области 

пословања 

организације. 

3. Политика ХР 

није доступна 

запосленима  

3. Политику 

ХР је формали- 

зовало, доку- 

ментовало и 

одобрило 

највише руко- 

водство и део је 

стратешке 

политике 

организације, 

али се не 

спроводи у 

потпуности.  

4. Политика 

ХР није усагла- 

шена са инте- 

ресима запо- 

слених, безбед- 

ношћу и зашти- 

том на раду, 

нити осталим 

повезаним и 

значајним 

документима 

из области 

пословања 

организације. 

3. Политика ХР 

није прегледна, 

доступна 

запосленима, 

нити подложна 

променама 

онда када су 

оне неопходне  

1. Политику ХР 

је формали- 

зовало, доку- 

ментовало и 

одобрило 

највише руко- 

водство и део је 

стратешке 

политике 

организације. 2. 

Политика ХР је 

усаглашена са 

интересима 

запослених, 

безбедношћу и 

заштитом на 

раду и осталим 

повезаним и 

значајним 

документима из 

области 

пословања 

организације, 

али нису у 

потпуности 

обезбеђена 

средства и 

услови за њено 

спровођење. 3. 

Политика ХР је 

прегледна, 

доступна запо- 

сленима, али 

није у потпу- 

ности подлож- 

на променама 

онда када су оне 

неопходне  

1. Политику ХР 

је формали- 

зовало, доку- 

ментовало и 

одобрило 

највише 

руководство и 

део је стратешке 

политике 

организације. 2. 

Политика ХР је 

усаглашена са 

интересима 

запослених, 

безбедношћу и 

заштитом на 

раду и осталим 

повезаним и 

значајним 

документима из 

области 

пословања 

организације. 3. 

Политика ХР је 

прегледна, 

доступна 

запосленима и 

подложна 

променама онда 

када су оне 

неопходне, али 

могу да постоје 

одла- гања у 

спрово- ђењу  

1. Политику ХР је 

формализовало 

и 

документовало 

највише 

руководство и  
део је 

стратешке 

политике 

организације.  

2. Политика ХР 

је усаглашена са 

интересима 

запослених, 

безбедношћу и 

заштитом на раду 

и осталим 

повезаним и 

значајним 

документима из 

области 

пословања 

организације.  

3. Политика ХР 

је прегледна, 

доступна 

запосленима и 

подложна 

променама онда 

када су оне 

неопходне  
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Табела К.1 (2/7)  

Ред. 

број  
Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.2  Постојање 

стандардизо- 

ваних крите- 

ријума и 

интерних 

процедура о 

регрутацији, 

селекцији и 

класификацији 

запослених  

1. Није урађена 

анализа радних 

места и задатака 

за позиције у 

организацији. 2. 

Систем 

регрутовања није 

успос- тављен као 

стални/контину -

ирани процес 

заснован на 

циљевима 

организације.  

3. Нису утврђени 

нити докумен- 

товани крите- 

ријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције  

1. Није урађена 

анализа радних 

позиција/места и 

задатака за 

позиције у 

организацији. 2. 

Систем 

регрутовања није 

успос- тављен као 

стални/конти- 

нуирани процес 

заснован на 

циљевима. 3. 

Нису утврђени 

нити 

документовани 

критеријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције  

4. Урађена је и 

одобрена 

анализа радних 

позиција/места 

и задатака за 

позиције у 

организацији.  
5. Систем регру- 

товања није 

успостављен 

као стал- 

ни/континуира- 

ни процес 

заснован на 

циљевима, већ 

се спроводи ад 

хоц.  

6. Критеријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције 

су утврђени и 

документовани, 

али су непот- 

пуни и нису у 

складу са ана- 

лизом радних 

позиција/места  

3. Урађена је и 

одобрена 

анализа радних 

позиција/места 

и задатака за 

позиције у 

организацији.  
4. Систем регру- 

товања је 

успостављен 

као стал- 

ни/континуира 

ни процес 

заснован на 

циљевима. 3. 

Критеријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције 

су докумен- 

товани, али 

постоје повре- 

мена 

одступања од 

критеријума  

3. Урађена 

је и одобрена 

анализа радних 

позиција/места 

и задатака за 

све позиције у 

организацији.  
4. Систем 

регрутовања је 

успостављен 

као стал- 

ни/континуи- 

рани процес 

заснован на 

циљевима. 3. 

Утврђени су и 

документовани 

критеријуми за 

селекцију 

кандидата за 

радне позиције  

4. Кандидати за 

посао не 

потписују 

документ(а) 

којима се упо- 

знају са свим 

релевантним 

информацијама 

везаним за 

будући посао и 

међусобним 

правима и 

обавезама 

између органи- 

зације и поје- 

динца  

4. Кандидати за 

посао 

потписују 

документ(а) 

којима се 

упознају са 

информацијама 

везаним за 

будући посао, 

које нису у 

потупности 

релевантне и 

јасне, као ни 

међусобна 

права и обавезе 

између органи- 

зације и поје- 

динца  

4. Кандидати за 

посао 

потписују 

документ(а) 

којима се 

упознају са 

информацијама 

везаним за 

будући посао, 

које нису у 

потупности 

релевантне и  
јасне, као ни 

међусобна 

права и обавезе 

између органи- 

зације и поје- 

динца  

4. Кандидати за 

посао 

потписују 

документ(а) 

којима се 

упознају са 

информацијама 

везаним за 

будући посао, 

које нису у 

потупности 

релевантне и 

јасне, као ни 

међусобна 

права и обавезе 

између органи- 

зације и поје- 

динца  

4. Сви кандидати 

за посао у 

компанији 

потписују 

документ(а) 

којима се 

упознају са 

свим реле- 

вантним 

информацијама 

везаним за 

будући посао, 

као и међусо- 

бним правима и 

обавезама 

између органи- 

зације и поје- 

динца  
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Табела К.1 (3/7)  

Ред. 

број  
Захтев за  

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.3  Постојање 

процедура за 

адаптацију, 

развој и 

евалуацију 

запослених  

1. Новозапослени 

нису усмерени на 

позицију и 

организацију – 

није обезбеђена 

адекватна радна 

адаптација 

запослених 

(професионал- на 

и социјална). 2. 

Менаџерима и 

супервизорима/  
надзорницима 

који су 

одговорни за 

управљање 

запосленима 

нису обезбеђени 

адекватна обука 

и могућност за 

развој њихових 

управљачких и 

надзорних 

вештина. 3. 

Запослени немају 

план рада и нор- 

му/циљеве који 

одређују зада- 

тке/активности и 

очекиване 

резултате за 

будуће задатке  

1. Новозапослени 

су усмерени на 

позицију и 

организацију – 

радна адап- 

тација запо- 

слених (профе- 

сионална и 

социјална) није 

адекватна или је 

непотпуна или 

кратка. 2. 

Менаџерима и 

супервизорима/  
надзорницима 

који су 

одговорни за 

управљање 

запосленима 

нису обезбеђени 

адекватна обу- ка 

и могућност за 

развој њихових 

управљачких и 

надзорних 

вештина, или не 

постоји подршка 

за примену. 3. 

Запослени немају 

план рада и нор- 

му/циљеве који 

одређују зада- 

тке/активности и 

очекиване 

резултате за 

будуће задатке, 

или су они 

неусклађени, 

нереални и/или 

нејасни  

1. Новозапослени 

су усмерени на 

позицију и 

организацију – 

радна адап- 

тација запо- 

слених (профе- 

сионална и 

социјална) је 

кратка. 2. 

Менаџерима и 

супервизорима/  
надзорницима 

који су 

одговорни за 

управљање 

запосленима је 

обезбеђена 

адекватна обука 

и могућност за 

развој њихових 

управљачких и 

надзорних 

вештина, али је 

ад хоц. 3. 

Запослени имају 

план рада и 

норму/ /циљеве 

који одређују 

зада- 

тке/активности и 

очекиване 

резултате за 

будуће задатке, 

али се они 

примењују 

повремено и на 

поједине 

запослене  

1. Новозапослени 

су усмерени на 

позицију и 

организацију – 

обезбеђена је 

адекватна радна 

адап- тација запо- 

слених (профе- 

сионална и 

социјална). 2. 

Менаџерима и 

супервизорима/  
надзорницима 

који су 

одговорни за 

управљање 

запосленима је 

обезбеђена 

адекватна обука 

и могућност за 

развој њихових 

управљачких и 

надзорних 

вештина. 3. Сви 

запослени имају 

план рада и 

норму/ /циљеве 

који одређују 

зада- 

тке/активности и 

очекиване 

резултате за 

будуће задатке, 

али их понекад не 

примењују сви 

запослени;  

4. Сви новоза- 

послени су 

усмерени на 

позицију и 

организацију – 

обезбеђена је 

адекватна радна 

адап- тација запо- 

слених (профе- 

сионална и 

социјална).  
5. Менаџерима 

и супервизорима 
/ надзорницима који 

су одго- ворни за 

управљање 

запосленима 

обезбеђени су 

адекватна обука и 

могућност за развој 

њихових 

управљачких и 

надзорних вештина.  
6. Сви 

запослени имају 

план рада и 

норму/циљеве који 

одређују 

задатке/активности 

и очекиване 

резултате за 

будуће задатке  
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Табела К.1 (4/7)  

Ред. 

број  
Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

    4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог није 

праведно 

процењен на 

крају плана рада 

или рад- ног 

циклуса. 5. 

Организација 

нема развијене 

методе одржа- 

вања бриге за 

запослене и нема 

развијену свест о 

значају 

запослених. 6. 

Организација не 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене 

засноване  
на успеху у 

обављању 

посла  

4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог није 

праведно 

процењен на 

крају плана рада 

или рад- ног 

циклуса или 

изостаје 

адекватна 

накнада. 5. 

Организација 

нема развијене 

методе одржа- 

вања бриге за 

запослене и нема 

развијену свест о 

значају 

запослених. 6. 

Организација не 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене, 

засноване  
на успеху у 

обављању 

посла, или 

обезбеђује, али 

су неадекватне 

и/или немају 

сви запослени 

једнаке шансе 

за њихово 

остварење  

4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог је 

праведно 

процењен на 

крају плана рада 

или рад- ног 

циклуса, али 

повремено 

изостаје адек- 

ватна накнада. 5. 

Организација 

има развијене 

методе одржа- 

вања бриге за 

запослене и свест 

о значају 

запослених, али 

их спроводи 

повремено и/или 

само према делу 

запослених. 6. 

Организација 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене, али 

они нису 

засновани на 

успеху у 

обављању посла 

и/или немају сви 

запослени 

једнаке шансе за 

њихово 

остварење  

4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог је 

праведно 

процењен на 

крају плана рада 

или рад- ног 

циклуса, али 

повремено 

изостаје адек- 

ватна накнада. 5. 

Организација има 

развијене методе 

одржа- вања 

бриге за 

запослене и свест 

о значају 

запослених, али 

понекад није у 

стању да их 

спроведе. 6. 

Организација 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене, 

засноване  
на успеху у 

обављању 

посла (конку- 

рентност и 

такмичење)  

4. Радни учинак 

сваког запо- 

сленог је 

праведно 

процењен, 

најмање једном 

годишње, на крају 

плана рада или 

радног циклуса. 

5. Организација 

има развијене 

методе одржа- 

вања бриге за 

запослене и свест 

о значају 

запослених. 6. 

Организација 

обезбеђује 

компензације, 

награде и 

бенефите за 

запослене, 

засноване на 

успеху у обав- 

љању посла 

(конкурентност и 

такмичење)  
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Табела К.1 (5/7)  

Ред

. 

бро

ј  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.

4  
Обезбеђење 

функционално

г, безбедног и 

инклузивног 

радног места и 

окружења  

1. Организација не 

обезбеђује безбедно 

радно окружење. 2. 

Организација не 

подржава 

усклађеност/ /баланс 

послов- 

ног/професио- 

налног и приватног 

живота запослених. 

3. Организација не 

осигурава радно 

окруже- ње од 

злостав- љања, 

узнеми- равања и 

мобинга.  

6. Организаци

ја не осигурава/ 

/промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

/доступно радно 

окружење.  

7. Организаци

ја нема дефини- 

сану политику 

решавања 

конфликата  

1. Организација 

обезбеђује сигурно/ 

/безбедно  радно 

окружење само када 

је реч о физичком 

здрављу. 2. 

Организација не 

подржава 

усклађеност/ баланс 

послов- 

ног/професио- налног 

и приватног живота 

запослених.  
6. Организаци

ја не осигурава 

радно окру- жење 

од злостављања, 

узнемиравања и 

мобинга.  

7. Организаци

ја не осигурава/ 

/промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

доступно радно 

окружење.  

8. Организаци

ја нема дефини- 

сану политику 

решавања 

конфликата  

1.Организациј

а 

обезбеђује 

сигурно/ 

/безбедно 

радно 

окружење  

када је реч о 

физичком 

здрављу. 2. 

Организација 

подржава 

усклађеност/ 

/баланс 

послов- 

ног/професио- 

налног и 

приватног 

живота 

запослених, 

али га 

спроводи 

делимично и 

само за 

поједине радне 

позиције/ 

/појединце. 3. 

Организација 

осигурава 

радно 

окружење, без 

злостављања, 

узнемиравања 

и мобинга.  

4.Организациј 

не осигурава/ 

/не промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

/доступно 

радно 

окружење. 5. 

Организација 

нема 

дефинисану 

политику 

решавања 

конфликата  

1. 

Организација 

обезбеђује 

сигурно/ 

/безбедно  

радно 

окружење. 2. 

Организација 

подржава 

усклађеност/ 

/баланс 

пословног/ 

/професио- 

налног и 

приватног 

живота 

запослених. 3. 

Организација 

осигурава 

радно 

окружење, без 

злостављања, 

узнемиравања 

и мобинга.  

4.Организациј

а осигурава/ 

/промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

/доступно 

радно 

окружење. 5. 

Организација 

има 

дефинисану 

политику 

решавања 

конфликата, 

али је не 

примењује 

потпуно и у 

односу на све 

запослене  

1. Организација 

обезбеђује сигурно/ 

безбедно радно 

окружење.  

2. Организација 

подржава 

усклађеност/баланс 

пословног/професио- 

налног и приватног 

живота запослених. 

3. Организација 

осигурава радно 

окружење, без 

злостављања, 

узнемиравања и 

мобинга.  

6. Организаци

ја осигурава/ 

/промовише 

инклузивно/ 

/отворено/ 

/доступно радно 

окружење.  

7. Организаци

ја има дефини- 

сану политику 

решавања 

конфликата  
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Табела К.1 (6/7)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.5  Постојање 

планова за 

обуку, 

стицање 

знања и 

развој 

запослених  

3. Не постоје 

планови за обуку и 

развој запослених, 

нити планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака.  
4. Организација 

не планира у 

оквиру годишњег 

буџета средства за 

обуку и развој 

запослених. 3. Не 

постоји евиденција 

запослених  
који су завршили 

обуку на годишњем 

нивоу  

1. Постоје 

планови за обуку 

и развој 

запослених, али 

не и планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака. 2. 

Организација 

планира у 

оквиру 

годишњег 

буџета средства 

за обуку и развој 

запослених, али 

су та средства 

недовољна или 

се не издвајају. 

3. Не постоји 

евиденција 

запослених који 

су завршили 

обуку на 

годишњем нивоу  

1. Постоје 

планови за 

обуку и развој 

запослених и 

планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака, али 

нису временски 

одређени. 2. 

Организација 

планира у 

оквиру годиш- 

њег буџета 

средства за 

обуку и развој 

запослених, али 

се она не 

издвајају. 3. 

Постоји 

евиденција 

запослених  
који су 

завршили 

обуку на 

годишњем  
нивоу, али је 

непотпуна 

и/или 

недоступна 

запосленима  

1. Постоје 

планови за 

обуку и 

развој 

запослених,  
барем на 

годишњем  
нивоу, као и 

планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака. 2. 

Организација 

планира у 

оквиру 

годишњег 

буџета средства 

за обуку и развој 

запослених, али 

су могућа 

повремена 

кашњења у 

издвајању. 3. 

Постоји 

евиденција 

запослених који 

су завршили 

обуку на 

годишњем нивоу  

1. Постоје 

планови за 

обуку и 

развој 

запослених, 

барем на 

годишњем  
нивоу, као и 

планови за 

превазилажење 

уочених 

недостатака.  

2. 

Организација 

планира у 

оквиру годиш- 

њег буџета 

средства за 

обуку и развој 

запослених.  

3. Постоји 

евиденција 

запослених  
који су 

завршили 

обуку на 

годишњем 

нивоу  
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Табела К.1 (7/7)  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

10.6  Планирање 

људских 

ресурса и 

организаци- 

оних промена, 

као и иденти‐ 

фикација 

кључних 

запослених  

4. Организација 

нема дефини- 

сан систем за 

утврђивање 

организацио- 

них циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

нити техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај на 

регрутовање и 

задржавање 

талената  

4. Организација 

нема дефини- 

сан систем за 

утврђивање 

организацио- 

них циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

нити техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај 

на регрутовање 

и задржавање 

талената, или 

постоје само 

поједини/  

4. Организација 

има дефинисан 

систем за 

утврђивање 

организацио- 

них циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

као и техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај 

на регрутовање 

и задржавање 

талената, али 

се не спроводе 

у потпуности  

4. Организација 

има дефинисан 

систем за 

утврђивање 

организацио- 

них циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

као и техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај 

на регрутовање 

и задржавање 

талената  

4. Организација 

има дефинисан 

систем за 

утврђивање 

организаци- 

оних циљева, 

упутстава и 

процедура, 

промена/крета- 

ња/трендова 

социјалних и 

економских 

услова, општих 

и специфичних 

услова на 

тржишту рада, 

законодавства, 

као и техно- 

лошког развоја 

који може 

имати утицај 

на регрутовање 

и задржавање 

талената  

  5. Нису утврђене 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације, 

нити утврђени 

планови обнав- 

љања и насле- 

ђивања. 6. Не 

постоје 

планови за 

замену 

кључних 

запослених  у 

случају 

њиховог 

одсуства или 

губитка 

5. Утврђене су 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације, али 

нису утврђени 

планови обнав- 

љања и насле- 

ђивања. 6. Не 

постоје резервни 

планови за 

кључне запослене  
у случају њиховог 

одсуства или 

губитка 

5. Утврђене су 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације и 

утврђени 

планови 

обнављања и 

наслеђивања, али 

нису у 

потпуности 

обезбеђена 

средства и/или 

услови за 

спровођење. 6. 

Не постоје 

резервни 

планови за 

кључне 

запослене у 

њиховог губитка  

5. Утврђене су 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације и 

утврђени планови 

обнављања и 

наслеђивања. 6. 

Постоје резервни 

планови за 

кључне запослене  

у случају 

њиховог 

одсуства или 

губитка, али 

су могући 

проблеми у 

обезбеђивању 

интерних или 

екстерних 

кадрова  

5. Утврђене су 

критичне 

позиције за 

функционисање 

организације и 

утврђени 

планови 

обнављања и 

наслеђивања.  

6. Постоје 

резервни 

планови за 

кључне 

запослене  

у случају 

њиховог 

одсуства 

или губитка  
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Табела Л.1 –Критеријуми за идентификацију ризика у области информационокомуникационо-

телекомуникационих система (1/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

11.1  Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике у 

ИКТ  сектору 

и интерне 

регулативе 

која прописује 

овлашћења, 

надлежности 

и процедуру 

приступа 

главним 

компонентама 

ИКТ система 

и регулисање 

значајних 

аспеката 

заштите 

података  

1. Непостојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике. 2. 

Непостојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима. 3. 

Бацкуп система и 

важних садржаја 

се не спроводи 

или се спроводи 

ад хоц  

1. Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике која се 

периодично не 

преиспитује нити 

усклађује са 

новим стан- 

дардизованим 

трендовима у 

области ИКТ 

безбедности. 2. 

Непостојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима. 3. 

Бацкуп система и 

важних садржаја 

се не спроводи 

или се спроводи 

ад хоц  

1. Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике која се 

периодично не 

преиспитује нити 

усклађује са 

новим стан- 

дардизованим 

трендовима у 

области ИКТ 

безбедности. 2. 

Постојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима, али се 

не примењује у 

пракси. 3. Бацкуп 

система и важних 

садржаја се 

редовно спроводи  

1. Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике која се 

периодично не 

преиспитује нити 

усклађује са 

новим стан- 

дардизованим 

трендовима у 

области ИКТ 

безбедности.  

2. Постојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима који се 

примењује, али уз 

недо- вољну 

строгост и 

принципијелност 

у свим 

случајевима.  

3. Бацкуп система 

и важних садржаја 

се редовно 

спроводи  

1. Постојање 

дефинисане 

безбедносне 

политике која се 

периодично 

преиспитује и 

усклађује са 

новим стандар- 

дизованим 

трендовима у 

области ИКТ 

безбедности. 2. 

Постојање 

правилника или 

другог интерног 

акта који 

дефинише 

овлашћења, 

надлежности и 

процедуру 

приступа 

рачунарском 

центру, серверу 

или другим 

важним ИКТ 

системима који се 

доследно 

примењује. 3. 

Бацкуп система и 

важних садржаја 

се редовно 

спроводи  
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Ред. 

број  

Захтев за 

процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  

5  4  3  2  1  

11.2  Постојање 

техничких, 

физичких и/или 

логичких 

средстава 

заштите главних 

компонената 

ИКТ система и 

електронских 

података  

Техничка 

средстава 

контроле приступа 

штићеном 

простору не 

постоје, средства 

физичке заштите 

опреме не постоје 

и/или средства 

логичке заштите 

нису имплемен- 

тирана  

Техничка средства 

контроле приступа 

штићеном 

простору нису у 

функцији, 

средства физичке 

заштите опреме 

нису у функцији 

и/или средства 

логичке заштите 

нису 

имплементирана  

Техничка, физичка 

и логичка 

средства постоје, у 

функцији су, али 

се контрола 

њихове исправ- 

ности не спроводи 

редовно или нису 

дефинисане 

проце- дура и 

периодика њихове 

контроле  

Техничка, 

физичка и логичка 

средства постоје, 

у функцији су, 

контрола њихове 

исправности се 

спроводи редовно. 

Дефини- сане су 

процедура и 

периодика њи- 

хове контроле, али 

уговорно није 

дефинисано 

питање њиховог 

одржавања и 

дугорочног 

снабдевања резер- 

вним деловима и 

сервисирања. 

Стратегијом 

организације није 

предвиђено 

периодично 

улагање у обнав- 

љање и 

модерниза-  

Техничка, 

физичка и логичка 

средства постоје, 

у функцији су, 

контрола њихове 

исправ- ности се 

спроводи редовно. 

Дефини- сане су 

процедура и 

периодика њихове 

контроле, 

уговорно је дефи- 

нисано питање 

њиховог одржа- 

вања и дугорочног 

снабдевања ре- 

зервним деловима 

и сервисирања. 

Стратегијом орга- 

низације је 

предви- ђено 

периодично 

улагање у 

обнавља- ње и 

модернизацију  

11.3  Адекватна 

кадровска 

попуњеност 

ИКТ сектора и 

постојање 

рационалне 

организације 

послова.  

ИКТ сектор не 

располаже довољ- 

ним бројем 

особља (и/или 

квалифи- кованог 

особља) и радни 

процес није 

дефинисан  

ИКТ сектор не 

располаже довољ- 

ним бројем 

особља (и/или 

квалифи- кованог 

особља) или радни 

процес није 

дефинисан  

ИКТ сектор не 

располаже довољ- 

ним бројем 

особља (и/или 

квалифи- кованог 

особља) или радни 

процес није 

прецизно и 

економично 

дефинисан  

цију ових 

средстава ИКТ 

сектор располаже 

довољним бројем 

особља (и 

квалифи- кованог 

особља), али 

радни процес није 

прецизно и 

економично 

дефинисан  

ових средстава  - 

ИКТ сектор распо 

лаже довољним 

бројем особља (и 

квалификованог 

особља) и радни 

процес је 

прецизно и 

економично 

дефинисан  

11.4  Оспособљеност 

ИКТ сектора за 

континуирано 

функционисање 

у кризним 

ситуацијама.  

Организација има  

потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом, али 

односи између 

уговор- них страна 

(права и дужно- 

сти у случају 

ванредних 

ситуација) нису 

прецизно 

одређени.  

Континуитет 

функционисања 

ИКТ-а у 

ванредним 

ситуацијама није 

обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним  

Организација има  

потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом, али 

односи између 

уговор- них страна 

(права и дужно- 

сти у случају 

ванредних 

ситуација) нису 

прецизно 

одређени.  

Континуитет 

функциониса- ња 

ИКТ-а у 

ванредним 

ситуацијама није 

обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним  

Организација има  

потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом и 

односи између 

уговорних страна 

(права и дужности 

у случају ванре- 

дних ситуација) су 

прецизно 

одређени.  

Континуитет 

функциониса- ња 

ИКТ-а у 

ванредним 

ситуацијама је 

обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним 

процедурама.  

Организација 

нема потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом.  

Континуитет 

функционисања 

ИКТ-а у ванре- 

дним ситуација- 

ма је обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним 

процедурама.  

Организација 

нема потребу за 

хостингом и 

аутсорсингом.  

Континуитет 

функционисања 

ИКТ-а у ванре- 

дним ситуација- 

ма је обезбеђен 

правилницима и 

дефинисаним 

процедурама.  
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Табела Л.1 (3/5)  

  

Ред. 

број  

Захтев за  
процену 

ризика  

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

Максимална  Велика  Средња  Мала  Минимална  
5  4  3  2  1  

    3. Не постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, за 

случај 

ванредних 

ситуација  

3. Не постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, 

за случај 

ванредних 

ситуација  

3. Не постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, 

за случај 

ванредних 

ситуација  

3. Не постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, 

за случај 

ванредних 

ситуација  

3. Постоји 

резервна 

(географски 

дислоцирана и 

инфрастру- 

ктурно опре- 

мљена) 

локација за 

систем-салу, 

за случај 

ванредних 

ситуација  
11.5  Овлашћења 

запослених за 

коришћење 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе 

(приступ 

приватним 

налозима 

електронске 

поште, 

друштвеним 

мрежама  итд) и 

приватних 

преносних 

медијума у 

корпоративним 

просторијама  

Организација 

нема 

дефинисану 

политику 

коришћења 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе и 

приватних 

преносних 

медијума  

Организација 

нема прецизно 

дефинисану 

политику 

коришћења 

приватних 

медијума и/или 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе и 

није предвиђена 

физичка или 

логичка контрола 

понашања 

запослених  

Организација има 

прецизно дефини- 

сану политику ко- 

ришћења 

приватних 

медијума и/или 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе, 

али не постоје 

техничке 

могућности за 

ограничавање 

приступа 

непожељ- ним 

интернет адре- 

сама и физички 

није онемогућено 

прикључивање 

преносних меди- 

јума у корпора- 

тивне рачунаре  

Организација има 

прецизно дефини- 

сану политику ко- 

ришћења 

приватних 

медијума и/или 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе, 

постоје техничке 

могућности за 

ограничавање 

приступа 

непожељ- ним 

интернет адре- 

сама, али физички 

није онемогућено 

прикључивање 

преносних меди- 

јума у корпора- 

тивне рачунаре  

Организација има 

прецизно дефини- 

сану политику ко- 

ришћења 

приватних 

медијума и/или 

корпоративних 

ИКТ ресурса у 

приватне сврхе, 

физички је оне- 

могућено 

прикључивање 

преносних 

медијума у корпо- 

ративне рачунаре 

и постоје 

техничке 

могућности за 

спречавање 

приступа 

непожељним 

интер- нет 

адресама  
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Табела Л.1 (4/5)  

11.6  Оспособље- 

ност 

руководства и 

запослених за 

примерено 

реаговање у 

случају сајбер-

напада или 

других облика 

високотехно- 

лошког 

криминала  

1. Низак ниво 

безбедносне 

културе запо- 

слених у свим 

секторима и 

изражена 

подложност 

социјалном 

инжењерингу. 2. 

Није дефини- 

сана политика 

перманентне 

едукације запо- 

слених о без- 

бедносним 

ризицима и 

претњама. 3. 

Постоји историја 

сајбер-напада, 

али је реакција 

менаџмента 

изостала или 

није била 

адекватна  

1. Низак ниво 

безбедносне 

културе запо- 

слених у свим 

секторима и 

изражена 

подложност 

социјалном 

инжењерингу. 2. 

Политика 

перманентне 

едукације запо- 

слених о безбед- 

носним ризи- 

цима и прет- 

њама постоји, 

али није пре- 

цизно дефини- 

сана и/или се не 

спроводи. 3. 

Постоји историја 

сајбер-напада, 

али реакција 

менаџмента није 

била 

правовремена 

или адекватна  

3. Осредњи 

ниво безбедносне 

културе запо- 

слених у свим 

секторима.  

4. Организација 
има прецизно 
дефинисану 
политику 
перманентне 
едукације 
запослених о 
безбедносним 
ризицима и 
претњама, али се 
она не спроводи 
редовно.  
Политиком 

перманентне едукације 

нису обухваћени сви 

запослени.  

3. Постоји историја 

сајбер-напада, а 

реакција менаџмента је 

била адекватна  

1. Висок ниво 

безбедносне 

културе запо- 

слених у ИКТ 

сектору, а 

осредњи ниво у 

другим 

секторима. 2. 

Организација 

има прецизно 

дефинисану 

политику 

перманентне 

едукације. 

Политиком 

перманентне 

едукације су 

обухваћени сви 

запослени, у 

свим секторима. 

3. Постоји 

историја сајбер-

напада,  
али је 

реакција 

менаџмента 

била 

адекватна  

1. Висок ниво 

безбедносне 

културе запо- 

слених у свим 

секторима. 2. 

Организација 

има прецизно 

дефинисану 

политику 

перманентне 

едукације. 

Политиком 

перманентне 

едукације су 

обухваћени сви 

запослени, у 

свим секторима. 

3. Не постоји 

историја сајбер-

напада  
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5  4  3  2  1  

11.7  Зависност 

пословања 

од ИКТ 

инфра- 

структуре  

1. Пословање 

организације је 

потпуно 

зависно од 

исправног 

функционисања 

ИКТ инфра- 

структуре.  

1. Пословање 

организације у 

веома великој 

мери  зависи 

од исправног 

функционисањ 

а ИКТ инфра- 

структуре.  

1. Пословање 

организације је 

у великој мери 

зависно од 

исправног 

функционисања 

ИКТ инфра- 

структуре.  

1. Пословање 

организације у 

значајној мери 

зависи од  
исправног  

  функционисања 

ИКТ инфра- 

структуре.  

1. Пословање 

организације у 

мањој мери 

зависи од 

исправног  
  функционисања 

ИКТ инфра- 

структуре.  

2. Уколико насту- 

пи прекид у 

функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

организација није 

у могућ- ности да 

спро- води 

процесе 

реализације 

производа/услуге 

из домена своје 

делатности, 

односно да 

задовољи потребе 

комите- 

ната/клијената. 3. 

Уколико наступи 

дисфункција ИКТ 

система, 

организација 

осим веома 

велике финан- 

сијске штете, 

трпи и штету која 

се мани- фестује 

наруша- вањем 

њеног 

угледа/репутаци- 

је/кредибилитета  

2. Уколико насту- 

пи прекид у 

функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

организација није 

у могућ- ности да 

спро- води 

процесе 

реализације 

производа/услуге 

из домена своје 

делатности, 

односно да 

задовољи потребе 

комите- 

ната/клијената. 3. 

Уколико наступи 

дисфункција ИКТ 

система, 

организација трпи 

веома велику 

финан- сијску 

штету  

2. Уколико насту- 

пи прекид у 

функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

организација није 

у могућности да 

спроводи све 

процесе 

реализације 

производа/услуге 

из домена своје 

делатности, 

односно да у 

потпуности 

задовољи потребе 

комите- 

ната/клијената. 3. 

Уколико наступи 

дисфункција ИКТ 

система, 

организација трпи 

велику 

финансијску 

штету  

2. Уколико насту- пи 

прекид у 

функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

организација није у 

могућ- ности да 

спро- води све 

процесе реализације 

производа/услуге из 

домена своје 

делатности, односно 

да у потпуности 

задовољи потребе 

комите- 

ната/клијената. 3. 

Уколико наступи 

дисфункција ИКТ 

система, 

организација трпи 

малу финансијску 

штету  

4. Уколико 

насту- пи прекид 

у функционисању 

ИКТ инфра- 

структуре, 

континуитет 

пословања није 

угрожен, јер је 

организација у 

стању да у 

потпуности 

обавља своју 

делатност.  

5. Штета која 

том приликом 

може настати је 

занемарљива  
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2)  Идентификација ризика – Прилог Љ  

Табела Љ.1 – Образац за евиденцију идентификованих ризика и величина опасности (1/9)  

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

1  ОПШТИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  Величина опасности – 3 (средња опасност)  

1.1  Скоринг – оцена бонитета или ознака статуса  -Промене у стабилности тржишта услуга и стабилности 

домаће валуте;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

1.2  

Евидентиране последице техничких ризика 

– квар и лом опреме за рад и сл.  

-Непоштовање успостављених процедура рада са 

средствима;  

-Неажурна евиденција периодичних прегледа на 

уређајима и опреми на МС и непокретностима; -

Неадекватно имплементирање система техничке 

заштите на објектима комплекса друштва према 

идејном решењу процедуре којом се регулише контрола 

пословног процеса и основне делатности;  

     Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

1.3  

Евидентиране последице финансијских 

ризика –лоши пословни уговори, погрешне 

калкулације и обрачуни, финансијске мере у 

земљи и иностранству, варијабилни курсеви и 

каматне стопе  

-Недовољна заштита интереса друштва у уговорима са 

комитентима у погледу ненаданог и непредвиђеног 

случаја неликвидности наведеног комитента;  

-Лоша калкулација цене услуга при давању понуда 

услед занемаривања појединих утицајних фактора;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

1.4  

Евидентиране последице физичких 

ризика – везани су за дејства која доводе до 

пропадања или нестајања имовине услед 

елементарних непогода и других несрећа  

-Недовољна заштита од земљотреса, наглог стварања и 

дејства града и јаких олујних ветрова на сировине и 

производе на отвореном, односно под покривачима;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

1.5  

Усаглашеност са СРПС ИСО 22301,   

Друштвена безбедност – Системи менаџмента 

континуитетом пословања – Захтеви  

-Мањкавости у погледу обавезе преношења знања на 

рачун искуства (''кnоw hоw'') у оквиру мањих 

организационих целина (недовољна међусобна 

комуникација због недовољног броја стручних лица на 

тржишту рада и у самом друштву);  

-Непостојање свих планова заштите и планова 

угрожености друштва;  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

  

1.6  

Усаглашеност са СРПС ИСО  

9001,  

Системи менаџмента квалитетом – Захтеви  

-Неутврђивање у процедури рада обавезе за 

подизвођача о достављању пуне информације о својим 

пословним активностима који се тичу школе;  

-Непоштовање имплементираних процедура рада; -

Неусаглашеност координације у погледу система 

техничке заштите и процедура рада запослених у 

погледу обављања паралелене дужности обезбеђења;  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

2  ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

2.1  

Постојање правне, организацијске и 

планске регулативе из области 

безбедности и здравља на радном месту 

и у радној  

-Непоштовање  прописаних  процедура  управљања 

поступцима у области БЗнР, као и њихових рокова;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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Табела Љ.1 (2/9)  

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

  

2.3  

Обавезно социјално осигурање, колективно 

осигурање од последица повреда на раду и 

професионалних обољења, добровољно додатно 

осигурање  

-Приликом реосигурања се не обавља редукција ризика који 

су сведени на изузетно минималну меру;  

-Недовољно публиковање и обзњањивање предузетих мера и 

бриге о запосленом након штетног догађаја (повреде на раду);  

-Непредузимање корака у задовољавајућој мери праћења 

здравственог стања запослених од 

професионалних обољења;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

3  ПРАВНИ РИЗИЦИ  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

3.1  

Постојање, потпуност и адекватност интерне 

нормативне регулативе којом се штите подаци и 

документа (пословне тајне, тајни подаци, подаци 

о личности и други осетљиви и поверљиви 

подаци)  

-Недефинисање степена пословне тајне и непознавање нивоа 

употребе исте;  

-Неприлагођеност европским стандардима о заштити 

података о личности када је у питању обрада података за лица 

са простора ЕУ (ГДПР);   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

3.2  

Постојање, потпуност и адекватност 

равноправних и организационих механизама 

заштите безбедности пословања од запослених 

и/или трећих лица  

-Неспровођење прописаних интерних процедура безбедности 

пословања у целини у раду са трећим лицима;  

-Неселективно спровођење кажњавања услед кршења радне 

дисциплине;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

  

3.3  

Постојање, потпуност и адекватност интерне 

регулативе којом се предвиђа надлежност у 

области надзора и контроле законитости 

пословања, поштовање интерних процедура од 

стране запослених и одговорних лица и 

спровођења мера за превенцију и поступање са 

ризиком  

-Недовољна ангажованост органа надзора и контроле на 

привременим активностима контроле пословања у раду са 

трећим лицима;  

-Непоседовање одговарајућих лиценци потребне за 

имплементирање техничких система заштите;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

  

3.4  

Постојање, потпуност и адекватност интерних 

процедура и процедура за мониторинг, 

закључивање и реализацију домаћих и 

међународних уговора и превенција настанка 

имовинске штете услед закључења неповољних  

 -Непостојање процедуром предвиђене контроле 

хијерархијског процеса приликом одобравања уговора;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

3.5  

Постојање, потпуност  и адекватност унутрашњих 

механизама за праћење судских, управних и других 

спорова и поступака које корисник води  

-Непостојање процедуром предвиђеног адекватног поступка и 

одговорног лица за праћење судских и других управних 

спорова школе, њихових рокова и поступањем по њима;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

  

3.6  

Постојање, потпуност и адекватност интерне 

регулативе којом се конституише адекватан 

систем унутрашње контроле над радом запослених 

и ангажованих лица/организација задужених за 

физичку и техничку заштиту лица, имовине  

-Недовољно изграђен механизам за праћење рада запослених 

на локацији ван Управне зграде;   

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

  

3.7  

Постојање неадекватних, непотпуних или 

противречних закона и других прописа који, сами 

по себи или у вези један са другим, проузрокују 

тешкоће у погледу законитог функционисања 

организације и безбедности њеног пословања  

  

-Непостојање процедуром предвиђених поступака за праћење 

измена законске и подзаконске регулативе 

(поготово када је у питању однос Републичког и 

локалног нивоа);   

-Погрешно тумачење појединих законских празнина и 

недоречености без прибављања мишљења надлежног 

министарства);   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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(3/9) 

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

4  ОД ПРОТИВПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА  Величина опасности – 2 (мала опасност)  

4.1  

Могућност да организација постане објекат 

имовинског криминалитета  
-Постојећи систем рада и праћења ангажовања радника 

ангажованих преко редовоног начина запошљавања не 

пружа могућност апсолутне контроле током радног 

времена и стицања чињеничног утиска о новом 
запосленом;  
-Неспровођење казнених мера (као пример) у случају 

откривања појединих отуђења робе из саме установе 

или других МС у смислу нарастања свести о 
поштовању радне дисциплине;   

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

4.2  

Могућност да организација постане објекат 

насилничког криминалитета и тежих 

прекршаја против јавног реда и мира  

-Непоштовање процедура система обезбеђења од 
стране запослених;  
-Настанак тежих прекршаја против јавног реда и мира 
због најавног отказног рока запосленим;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

4.3  

Могућност да организација постане објекат 

политичког криминалитета  
-Нелојална конкуренција и промене власти и политике 

у држави, региону или у ЕУ;  
-Успоравање или потпуно обустављање појединих 

радних процеса услед одређених спољнополитичких 

несугласица са земљама из ближег или даљег 
окружења;   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

4.4  

Могућност да организација постане објекат 

привредног криминалитета и привредних 

преступа и прекршаја везаних за привредно и 

финансијско пословање  

-Неадекватно или непотпуно праћење референтних 

листа подизвођача на годишњем нивоу у оквиру листа 

система квалитета менаџментом;   

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

4.5  

Могућност да организација постане објекат 

корупције и других облика злоупотребе 

службеног положаја или положаја одговорног 

лица  

-Непридржавање стриктних поступака у погледу 

безбедносних процедура у раду са пословном 

документацијом и праћењем исте након уручења 

другим запосленим без мера сигурности;  
-Изостављање обуке и свих мера превенције у погледу 

сталног наглашавања мера безбедносних политика о 

придржавању социјалних регулатива;    

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

4.6  

Могућност да организација постане објекат 

незаконитог деловања у области радних 

односа и заштите безбедности и здравља на 

раду  

-Неадекватна обука новозапослених у погледу БЗнР 
(због оптерећености запослених у сменама и 

немогућности да се референт БЗнР одазове свим 

обавезама на више запослених без укрупњавања 

наставе);  

  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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(4/9) 

 
ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

5  ОД ПОЖАРА  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
5.1  

Постојање нормативних аката у складу са 

правном регулативом (правилник о заштити 

од пожара, односно правила заштите од 

пожара, план заштите од пожара објекта или 

подручја)  

-Неадекватан систем ЗОП у привредном друштву 

(недовољна пропорционална заступљеност ПП апарата 

и осталих уређаја у односу на просторије);   Величина 

опасности – 3 (средња опасност)  

 5.2  Категоризација правног лица и 

организовање у складу са проценом 

угрожености у складу са правном  
регулативом  

-Изостанак промене категоризације објекта у случају 

промене утицајних елемената;   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
5.3  

Кадровска и техничка попуњеност и 

квалификованост људи који раде на 

пословима заштите од пожара у складу са 

правном регулативом  

-Недостатак искуства појединих запослених у руковању 

са системима, уређајима, опремом, инструментима, 

инсталацијама и средствима за заштиту од пожара 

школеу погледу угрожености од пожара;   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
5.4  

Постојање и одржавање уређаја, опреме, 

инсталација и средстава за заштиту од 

пожара према Закону о заштити од пожара, 

техничким прописима, упутству произвођача 

опреме  

-Неспровођење редовне контроле напуњености, 

провере рада и поузданости  уређаја, опреме, 

инсталација и средстава за заштиту од пожара након 

сервисирања-ремонтовања од стране сертификованог 

школе;  
-Недостатак контроле моторних возилаод стране 

пословних партнера на паркингу школеу погледу 

угрожености од пожара и опремљености потребних 

уређаја и опреме у погледу ПП заштите;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

5.5  Програм основне обуке и евиденција обуке 

запослених из области заштите од пожара  
-Недовољна константна наглашеност спровођења мера 

ЗОП ради стицања свести о озбиљности превентиве и 

предупређења ванредних догађаја  након спроведене 

основне и остале обуке;   
-Недовољан број тренинга тимова за ЗОП услед 

преоптерећености радних обавеза појединих 
руководилаца;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
5.6  

Сагласност надлежног органа Министарства 

унутрашњих послова на 

инвестиционотехничку документацију, 

изведено стање и употребу објекта или дела 

објекта  

-Недовољне или неадекватне мере ЗОП;  

  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

5.7  Надзор противпожарне инспекције и 

спровођење наложених мера заштите од 

пожара  

-Непоштовање законом предвиђеним мера ЗОП у 

допунским актима;  
-Казне и одговорности због неспровођења мера ЗОП 

према допунским актима;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И ВЕЛИЧИНА 

ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

6  
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 

ДРУГИХ НЕСРЕЋА  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

  

  

6.1  

Постојање планских докумената у области 

смањења ризика и управљања ванредним 

сутуацијама, тј. плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама и плана заштите од 

удеса, усклађеног са планом заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама 

надлежних органа локалне самоуправе,  

-Недовољно квалитетна сарадња са органима јединице 

локалне самоуправе за ванредне ситуације у погледу 

координације при елементарним непогодама;  

-Непостојање планова у области смањења ризика и планова 

ЗиС, плана заштите од удеса за опасне 

материје;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

  

6.2  

Постојање плана и евиденције  

оспособљености запослених за поступање у 

ванредним ситуацијама  

-Недостатак показних вежби за увежвавање и рад тимова у 

ванредним ситуацијама (запослених и 

ученика);  

-Недовољна ангажованост у погледу стицања знања и 

искуства у погледу ванредних ситуација;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

7  ОД ЕКСПЛОЗИЈА  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

7.1  
Постојање нормативних аката и дозвола за 

рад са одређеним врстама експлозивних 

материјала (течним, чврстим, гасовитим), у 

складу са правном регулативом  

-Присуство експлозивних материја и манипулација без 

надзора стручних-лиценцираних лица (нестручно руковање 

приликом рада уређаја и инструмената који управљају 

екплозивним материјама у објектима школе);  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

7.2  
Постојање нормативних аката у складу са правном 

регулативом за заштиту од пожара објекта и/или 

подручја (и другим нормативима којима се уређује 

ова област)  

-Нередовно ажурирање нормативних аката система заштите 

од експлозија у привредном друштву;       

    Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

 7.3  Категоризација правног лица и организовање у 

складу са проценом угрожености у складу  са 

правном регулативом  

-Неадекватна организација заштите од експлозија у односу на 

законску регулативу и процењену опасност;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

7.4  
Кадровска и техничка испуњеност и 

квалификованост запослених који раде на 

пословима заштите од експлозије и рукују 

експлозивним материјама у складу са  

-Неадекватно  руковођење  службом  и  нестручно 

обављање послова из области заштите од експлозија -

Нестручна манипулација експлозивним материјама;  

Величина опасности – 1 (минимална опасно  

  

  

7.5  

Правном регулативом постојање и одржавање 

уређаја,  опреме, инсталација и средстава за 

заштиту од експлозија према релевантним 

законима, техничким прописима, нормативима и 

упутствима  

-Неспровођење редовне контроле провере исправности 

уређаја и опреме који су у функцији противексплозијске 

заштите ( нпр.редуцир вентили);   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

 7.6  Програм основне обуке и евиденција обуке 

запослених из области заштите од експлозија и 

руковања експлозивним материјама  

-Недовољна упућеност у потребу и значај спровођења мера 

ЗОП ради спречавања настанка експлозија; -Неадекватан 

одговор запослених на евентуални 

насталу експлозију;  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

  

7.7  
Сагласност надлежног органа Министарства 

унутрасшњих послова на инвестиционотехничку 

документацију, изведено стање и употребу објекта 

или дела објекта  

-Неажурност прибављене и потребне документације;  -

Неадекватна опрема у експлозивно угроженим просторима;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

7.8  Надзор инспекције и постојање наложених 

мера заштите од експлозије  

-Непоштовање законом предвиђеним мера заштите од 

експлозија;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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1  2  3  

8  

ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА 

СТАНДАРДИМА  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

8.1  СРПС ИСО 22301,  Друштвена 

безбедност – Системи менаџмента 

континуитетом пословања – Захтеви  

 

Није применљиво.   

 8.2  СРПС А.Л2.002, Друштвена безбедност –  

Услуге приватног обезбеђења – Захтеви и 

упутство за оцењивање усаглашености  

 

Није применљиво.   

  

8.3  
СРПС ИСО/ИЕЦ 27001,  Информационе 

технологије – Технике безбедности – 

Системи менаџмента безбедношћу 

информација –  

Захтеви  

 

Није применљиво.   

  

8.4  
СРПС ИСО 22320,  Друштвена 

безбедност – Менаџмент ванредним 

ситуацијама – Захтеви за одговор на 

инцидент  

Није применљиво. 

8.5  
СРПС ЕН 53082,  Аеродромске и 

ваздухопловне службе безбедности  

Није применљиво.  

8.6  
СРПС ЕН 53747,  Услуге безбедности у 

поморству и лукама  

Није применљиво.  

8.7  

  
ИСО 18788:2015,  Систем менаџмента 

пословима приватног обезбеђења  

-Привредно друштво није сертификовано а захтеви 

стандарда у потпуности нису имплементирани; -

Недовољно слање стално запослених на разне 

друштвене едукације о унапређивању система заштите 

и обезбеђења;  

Величина опасности – 5 (максимална опасност)  

8.8  СРПС ИСО 28000,  Спецификација за 

системе менаџмента обезбеђењем у ланцу 

снабдевања  

Није применљиво. 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА  
ОПИС ИДЕНТИФИКОВАНИХ РИЗИКА И 

ВЕЛИЧИНА ОПАСНОСТИ  

1  2  3  

9  ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  Величина опасности – 2 (мала опасност)  

9.1  Постојање правне, организацијске и планске 

регулативе из области заштите животне средине  
-Непостојање редовног циклуса ревизије Студије о 

процени утицаја на пољу заштите животне средине;  
-Неажуриран регистар аспеката ЗЖС;  
-Непостојање плана заштите од удеса за објекте са 

опасним материјама или плана превенције већих 

акцидената;  

        Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  
9.2  

Опремљеност одговарајућом опремом за 

реаговање у ванредним ситуацијама или 

еколошким инцидентима и оспособљеност 

људских ресурса за реаговање у њима  

-Мале материјалне резерве за фонд за улагање у 

набавку опреме за реаговање у ванредним 
ситуацијама или еколошким инцидентима;          

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

9.3  Одговорна особа за реаговање у ванредним 

ситуацијама и еколошким инцидентима  
-Неусклађивање или закаснело усклађивање 

еколошких норми и акционих програма које стижу из 

ЕУ у целини од стране одговорних лица за ЗЖС;  
-Непредузимљивост у погледу искорака у активности 

увођења иновација унапређења ЗЖС;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

9.4  Биохазардни потенцијал коришћене 

технологије  
-Дуготрајно задржавање отпадних МС у установи до 

коначног одлагања;   

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
9.5  

Постојање екстерне организације која врши 

надзор и директне комуникације са одговорним 

особама у државним службама за реаговање у 

ванредним ситуацијама или еколошким 

инцидентима.  

-Недовољно ангажовање привредних друштва 

сертификованих за прихват отпада (оператер отпада) 

у кородинацији између одговорних особа у државним 

службама за реаговање у ванредним ситуацијама или 

еколошким инцидентима и одговорних лица за ЗЖС 

у привредном друштву (обуке, семинари, и др.);    

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
10  У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА  Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

10.1  Постојање политике управљања људским 

ресурсима (ХР) и интерне нормативне 

регулативе  

-Недоследност у редовној примени политике 

управљања људских ресурса и интерне нормативне 

регулативе;  
-Непостојање политике безбедности у оквиру 

дистрибутивних процедура у погледу заштите МС од 

криминалног деловања емиграната и у погледу 

терористичких претњи од истих;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  
10.2  

Постојање стандардизованих критеријума и 

интерних процедура о регрутацији, селекцији 

и класификацији запослених  

-Неадекватна  процена  квалитета  кандидата 
приликом пријема у радни однос;   
-Примена импровизованих и флексибилних интервјуа 

кандидата што резултира прикупљањем 

некозистентних података о кандидатима;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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1  2  3  

10.3  Постојање процедура за адаптацију, развој и 

евалуацију запослених  

-Непостојање формализоване процедуре увођења у 

посао новозапосленог  лица;   

-Недовољна социјализација запосленог и поред 

постојања процедуре за адаптацију, развој и 

евалуацију запослених;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

10.4  Обезбеђење функционалног, безбедног и 

инклузивног радног места и окружења  

-Недовољна имплементација промовисаног 

принципа родне и мањинске равноправности при 

запошљавању и постављању на руководећа места;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

10.5  Постојање планова за обуку, стицање знања 

и развој запослених  

-Неадекватност и неприлагођеност предвиђених 

планова обуке потребама процеса рада;  

-Недовољна валидација извршених обука у циљу 

сагледавања њене функционалности и 

применљивости, односно непотпуна провера 

стечених знања полазника обуке;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

 10.6  Планирање људских ресурса и организационих 

промена, као и идентификација кључних 

запослених  

-Недовољна  дефинисаност  заменљивости  свих 

руководећих места;  

-Неадекватно планирање људских ресурса за увођење 

нових услуга школе;  

-Недовољна ротација посла која омогућава  стицање 

искуства у обављању различитих врста послова;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  

  

11  

У ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОНОКОМУНИКАЦИОНО- 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА  

  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

  

11.1  

Постојање дефинисане безбедносне политике 

у ИКТ сектору и интерне регулативе која 

прописује овлашћења, надлежности и проце‐ 

дуре приступа главним компонентама ИКТ 

система и регулисање значајних аспеката 

заштите података  

-Неадекватна примена Правилника о пословној тајни, 

нарочито у делу примене техничких мера заштите;  

-Немогућност имплементације стандарда ИСО/ИЕЦ 

27001 на нивоу школе;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  

11.2  

Постојање техничких, физичких и/или 

логичких средстава заштите главних 

компонената ИКТ система и електронских 

података  

-Непоштовање уговорних обавеза у области 

одржавања и дугорочног снабдевања р/д и 

сервисирања у погледу ИТ уређаја и опреме;  

-Потреси на глобалном нивоу у производњи 

појединих ИТ компоненти;  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

11.3  Адекватна кадровска попуњеност ИКТ сектора 

и постојање рационалне организације послова  

-Флуктуација кадрова у ИТ сектору на тржишту 

рада;  

-Недовољна  мотивисаност  ИТ  кадрова 

 због нередовних плаћања доходака или 

ниских новчаних примања;  

Величина опасности – 1 (минимална опасност)  
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11.4  Оспособљеност ИКТ сектора за континуирано 

функционисање у кризним ситуацијама  
-Тренутно непостојање резервне (географски 

дислоциране и инфраструктурно опремљене) 

локације (за систем-салу), за случај ванредних 

ситуација, односно резервне Disaster Recovery 

локације;  
-Непоштовање  уговорних  обавеза  од  стране 
''outsoursing'' пружаоца услуге;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

  

  
11.5  

Овлашћења запослених за коришћење корпора- 

тивних ИКТ ресурса у приватне сврхе (приступ 

приватним налозима електронске поште, 

друштвеним мрежама итд) и приватних пренос‐ 

них медијума у корпоративним просторијама  

-Непостојање баријере за физичко прикључивање 

приватних преносних медијума у корпоративне 
рачунаре;  
-Остављање генеричких налога у ОС и базама 

података (guest, администратор ...).  

Величина опасности – 2 (мала опасност)  

  
11.6  

Оспособљеност руководства и запослених за 

примерено реаговање у случају сајбер-напада 

или других облика високотехнолошког 

криминала  

-Могућност рачунарских превара због недовољног 

степена безбедносне култутре код одређеног броја 

корисника;  
-Даљински  приступ  ИТ  ресурсима 

 оставља могућност извршавања 

малициозног кода;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

11.7  Зависност пословања од ИКТ инфраструктуре  -Привредно друштво није у могућности да спроводи 

све процесе у случају наступа прекида 
функционисања ИКТ инфраструктуре;  

Величина опасности – 3 (средња опасност)  

 

 

 

Идентификација ризика за ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ извршена је у складу са 

захтевима за процену ризика, на основу описа величина опасности – критеријума из нормативних 

прилога, по следећем:  

Прилог В – Опште пословне активности,  

Прилог Г – Безбедност и здравље на раду,  

Прилог Д – Правни ризици,  

Прилог Ђ – Противправно деловање,  

Прилог Е – Пожар,  

Прилог Ж – Елементарних непогода и других несрећа,  

Прилог З – Експлозија,   

Прилог И – Неусаглашености са стандардом,  

Прилог Ј – Животна средина,  

Прилог К – Управљање људским ресурсима,  
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Прилог Л – Информационо-комуникационо-телекомуникациони системи.  

 Користећи наведене критеријуме за идентификацију ризика, у оквиру наведених група и 

подгрупа, а на основу расположивих сазнања и искустава чланова тима за процену ризика, 

одређени су најкритичнији (највећи) ризици по појединим групама и одређене су следеће 

величине опасности за поједине групе опасности: 

1. Општих пословних активности. Величина опасности – средња (3)  

Утврђено је да постоји неусаглашеност са стандардом 22301, Друштвена безбедност – Системи 

менаџмента континуитетом пословања. Величина опасности је због неусаглашености – 

непостојања стандарда - средња (3).  

Евидентиране последице техничких ризика настале као узрок непоштовања успостављених 

процедура рада са средствима у аутоматизацији и технолошким поступцима, неажурној   

евиденцији периодичних прегледа на уређајима и опреми на МС и непокретностима, као и 

неадекватном имплементирању система техничке заштитена објектима комплекса школепрема 

идејном решењу процедуре којом се регулише контрола пословног процеса и основне 

делатности. Величина опасности је због неусаглашености - средња (3).  

Последице финансијских ризика услед лоших калкулација цене услуга при давању понуда услед 

занемаривања појединих утицајних фактора. Величина опасности последица финансијских 

ризика - средња (3).  

  

2. По безбедност и здравље на раду. Величина опасности – минимална (1)  

Ризици по безбедност и здравље на раду су тренутно процењени као минимални.   

3. Правни ризици. Величина опасности – минимална (1)  

Непоседовање одговарајућих лиценци потребне за имплементирање техничких система заштите. 

Величина опасности – мала (2).  

4. Од противправног деловања. Величина опасности –  мала (2)  

Непоштовање процедура система обезбеђења од стране запослених, неадекватно или непотпуно 

праћење референтних листа подизвођача на годишњем нивоу у оквиру листа система квалитета 

менаџментом, . Непридржавање стриктних поступака у погледу безбедносних процедура у раду 

са пословном документацијом и праћењем исте након уручења другим запосленим без мера 

сигурности и  изостављање обуке и свих мера превенције у погледу сталног наглашавања мера 

безбедносних политика о придржавању социјалних регулатива. Величина опасности – мала (2).   

5. Од пожара. Величина опасности – минимална (1)  

Имајући у виду предузете мере и досадашње извештаје инспекцијских органа, ризици по пожара 

су тренутно оцењени као минимални. Величина опасности – минимална (1).  

6. Од елементарних непогода и других несрећа. Величина опасности – средња (3)  

Недовољно квалитетна сарадња са органима јединице локалне самоуправе за ванредне ситуације 

у погледу координације при елементарним непогодама, као и непостојање планова у области 

смањења ризика и планова ЗиС. Величина опасности – средња (3).  

7. Од експлозија. Величина опасности – средња (3)  

Присуство експлозивних материја и манипулација без надзора стучних-лиценцираних лица 

(нестручно руковање приликом рада уређаја и инструмената који управљају екплозивним 
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материјама у објектима школе) су тренутно оцењени као мали. Величина опасности – минимална 

(2).  

8. Од неусаглашености са стандардима. Величина опасности – максимална (5)  

Систем менаџмента пословима приватног обезбеђења и СРПС ИСО 28000 са којим установа исто 

није усаглашена али је доста сегмената овог стандарда већ имплементирано.  Величина опасности 

– велика (5).  

9. По животну средину.  Величина опасности – мала (2)  

Постојање правне, организацијске и планске регулативе из области заштите животне средине се 

огледа кроз непостојање редовног циклуса ревизије Студије о процени утицаја на пољу заштите 

животне средине или неажуриран регистар аспеката ЗЖС.  Ризици по заштиту животне средине 

су оцењени као минимални. Величина опасности - мала (2).  

Опремљеност одговарајућом опремом за реаговање у ванредним ситуацијама или еколошким 

инцидентима и оспособљеност људских ресурса за реаговање у њима се огледа кроз мале 

материјалне резерве за фонд за улагање у набавку опреме за реаговање у ванредним ситуацијама 

или еколошким инцидентима. Величина опасности - мала (2).  

  

10. У управљању људским ресурсима. Величина опасности – минимална (1)  

Неприлагођеност критеријума за селекцију и регрутацију кадра потребама радних места и 

условима на тржишту рада, неадекватна и формална процена квалитета кандидата приликом 

селакције за пријема у радни однос, као и непоштовање појединих критеријума за пријем у радни 

однос, односно класификацију запослених, затим  недовољна валидација извршених обука у 

циљу сагледавања њене функционалности и применљивости, односно непотпуна провера 

стечених знања полазника обуке, доприноси порасту ризика. Величина опасности – минимална 

(1).   

11. У области информационо-комуникационо-телекомуникационих система. Величина 

опасности - мала (2)  

Могуће рачунарске преваре због недовољне обучености корисника, и даљински приступ ИТ 

ресурсима оставља могућност извршавања малициозног кода, као и могућност спровођења свих 

процеса у случају прекида функционисања ИКТ инфраструктуре. Величина опасности – мала  

(2).   

Непостојање резервне  локације за buck-up – овање за податке са сервера представља већу претњу 

пословању школе. Величина опасности – средња (3).   
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3)  Анализа ризика – Прилог М 

4)  Оцена ризика – Прилог М  

 Процена ризика  

 
ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  
Штета  

Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  
Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват‐ 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  
1  

ОПШТИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ  3  ТРЕЋА  ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

1.1  Скоринг – оцена бони- 

тета или ознака статуса  
2  2  5  1  2  5  2      2      

  

1.2  

Евидентиране после- 

дице техничких 

ризика – квар и лом 

опреме за рад и сл.  

3  

3  3  1  2  4  3  3 

  

  

  
1.3  

Евидентиране после- 

дице финансијских 

ризика – лоши 

пословни уговори, 

погрешне калку- лације 

и обрачуни, 

финансијске мере у 

земљи и иностранству, 

варијабилни курсеви и 

каматне стопе  

  

  

  

3  

  

  

  

3  

  

  

  

5  

  

  

  

3  

  

  

  

2  

  

  

  

5  

  

  

  

1  

  

  

  

3  

  

  

1.4  

Евидентиране после- 

дице физичких ризика 

– везани су за дејства 

која доводе до 

пропадања или 

нестајања имовине 

услед елементарних 

непогода и других 

несрећа  

  

  

2  

  

  

1  

  

  

4  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

2  

  

  

2  

  

  
1.5  

Усаглашеност са  
СРПС ИСО  
22301,  Друштвена 

безбедност – Системи 

менаџмента 

континуитетом  

  

  

3  

  

  

3  

  

  

4  

  

  

1  

  

  

2  

  

  

4  

  

  

5 

  

  

5 

  
1.6  

Усаглашеност са  
СРПС ИСО 9001, 

Системи менаџмента  

  

1  

  

2  

  

4  

  

3  

  

2  

  

5  

  

1  

  

3  

2  ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  2    

ТРЕЋА  

ПРИ- 

ХВАТ-  
ЉИВ  

  

  
2.1  

Постојање правне, 

орга- низацијске и 

планске регулативе 

из области 

безбедности и 

здравља на радном 

месту и у радној 

околини  

1  2  5  1  1  5  1  1  
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 (2/10)  

 

 

 

 

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

  

2.2  

Опремљеност одговара- 

јућом заштитном опре- 

мом и оспособљеност 

људских ресурса за 

спровођење правне 

регулативе из области 

безбедности и здравља на 

радном месту и у радној 

околини  

2  3  5  2  2  5  1  2      

  

  

2.3  

Обавезно социјално 

осигурање, колективно 

осигурање од последица 

повреда на раду и 

професионалних 

обољења, добровољно 

додатно осигурање  

1  3  4  2  2  4  2  4  

3  

ПРАВНИ РИЗИЦИ  

3  ТРЕЋА ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

  

3.1  

Постојање, потпуност и 

адекватност интерне 

нормативне регулативе 

којом се штите подаци и 

документа (пословне 

тајне, тајни подаци, 

подаци о личности и 

други осетљиви и 

поверљиви подаци)  

1  2  4  2  1  5  1  2      

  

  

3.2  

Постојање, потпуност и 

адекватност равноправ- 

них и организационих 

механизама заштите 

безбедности пословања 

од запослених и/или 

трећих лица  

1  4  4  3  2  5  1  3  

  

  

  

  

  

3.3  

Постојање, потпуност и 

адекватност интерне 

регулативе којом се 

предвиђа надлежност у 

области надзора и 

контроле законитости 

пословања, поштовање 

интерних процедура од 

стране запослених и 

одговорних лица и 

спровођења мера за 

превенцију и поступање 

са ризиком  

2  1  4  1  2  5  1  1  
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(3/10)  
  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

  

  

3.4  

Постојање, потпуност и 

адекватност интерних 

процедура и процедура за 

мониторинг, закљу- чивање 

и реализацију домаћих и 

међународних уговора и 

превенције настанка 

имовинске штете услед 

закључења неповољних 

пословних аранжмана  

1  3  5  2  2  4  2  4      

  

  

3.5  

Постојање, потпуност и 

адекватност унутра- шњих 

механизама за праћење 

судских, управних и других 

спорова и поступака које 

корисник води  

1  2  4  2  2  4  2  4  

  

  

  

  

  

3.6  

Постојање, потпуност и 

адекватност интерне 

регулативе којом се 

конституише адекватан 

систем унутрашње 

контроле над радом 

запослених и ангажова- них 

лица/организација 

задужених за физичку и 

техничку заштиту лица, 

имовине и континуи- тета 

пословања  

2  3  5  2  1  5  1  2  

  

  

  

  

3.7  

Постојање неадекват- них, 

непотпуних или 

противречних закона и 

других прописа који, сами 

по себи или у вези један са 

другим, проузрокују  

тешкоће у погледу 

законитог функционисања 

органи- зације и 

безбедности њеног 

пословања  

1  3  3  3  2  5  1  3  

4  ОД ПРОТИВПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА  2  ТРЕЋА  ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

4.1  

Могућност да орга- низација 

постане објекат имовинског 

криминалитета  

2  2  4  2  1  5  1  2      
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(4/10) 

  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

   

4.2  
Могућност да органи- 

зација постане објекат 

насилничког кримина‐ 

литета и тежих прекршаја 

против јавног реда и мира  

2  1  5  1  1  5  1  1      

  

4.3  

Могућност да органи- 

зација постане објекат 

политичког криминалитета  

1  1  4  1  2  4  2  2  

  

  

  

4.4  

Могућност да органи- 

зација постане објекат 

привредног кримина- 

литета и привредних 

преступа и прекршаја 

везаних за привредно и 

финансијско пословање  

2  2  4  2  2  4  2  4  

  

  

4.5  

Могућност да органи‐ зација 

постане објекат корупције и 

других облика злоупотребе 

службеног положаја или 

положаја одго- ворног лица  

2  3  3  3  1  4  1  3  

   

4.6  
Могућност да органи- 

зација постане објекат 

незаконитог деловања у 

области радних односа и 

заштите безбедности и 

здравља на раду  

1  2  4  2  1  4  1  2  

5  ОД ПОЖАРА   2  ПЕТА  ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

  

5.1  

Постојање норматив- них 

аката у складу са правном 

регулативом (правилник о 

заштити од пожара, 

односно правила заштите 

од пожара, план заштите од 

пожара објекта или 

подручја)  

1  2  5  1  1  5  1  1      

  

  
5.2  

Категоризација 

правног лица и 

организовање у 

складу са проценом 

угрожености у складу 

са правном 

регулативом  

1  2  5  1  1  5  1  1  
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(5/10)  

  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  
Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

5.3  

Кадровска и техничка 

попуњеност и квали‐ 

фикованост људи који 

раде на пословима 

заштите од пожара у 

складу са правном 

регулативом  

1  2  4  2  1  5  1  2      

  

  

  

5.4  

Постојање и одржавање 

уређаја, опреме, инста- 

лација и средстава за 

заштиту од пожара 

према Закону о заштити 

од пожара, техничким 

прописима, упутству 

произвођача опреме  

1  2  5  1  2  4  2  2  

  

5.5  

Програм основне обуке 

и евиденција обуке 

запослених из области 

заштите од пожара  

1  2  4  2  1  5  1  2  

  

  

  

5.6  

Сагласност надлежног 

органа Министарства 

унутрашњих послова на 

инвестиционо-тех‐ 

ничку документацију, 

изведено стање и упо‐ 

требу  објекта или дела 

објекта  

1  1  4  1  1  3  1  1  

  

5.7  

Надзор противпожарне 

инспекције и спрово- 

ђење наложених мера 

заштите од пожара  

1  2  4  2  2  4  2  4  

6  ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА  5  ЧЕТВРТ 

А  

ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

  

  

   

6.1  

Постојање планских 

докумената у области 

смањења ризика и 

управљања ванредним 

сутуацијама, тј. плана 

заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама 

и плана заштите од 

удеса, усклађеног са 

планом заштите и спа- 

савања у ванредним 

ситуацијама надлеж- них 

органа локалне 

самоуправе који је ове- 

рио надлежни орган  

3  2  4  2  3  4  2  4      
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(6/10)  

  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

6.2  

Постојање плана и 

евиденције оспособље- ности 

запослених за поступање у 

ванред- ним ситуацијама  

2  2  4  2  3  3  3  6      

7  ОД ЕКСПЛОЗИЈА  3  ЧЕТВРТ 

А  

ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

  

7.1  

Постојање норматив- них 

аката и дозвола за рад са 

одређеним врстама 

експлозивних материјала 

(течним, чврстим, 

гасовитим), у складу са 

правном регулативом  

2  1  2  2  3  4  2  4      

  

  

  

7.2  

Постојање норматив- них 

аката у складу са правном 

регулативом за заштиту од 

пожара објекта и/или 

подручја  

(и другим нормативима 

којима се уређује ова област)  

1  1  5  1  2  4  1 1 

  

  

7.3  

Категоризација правног 

лица и организовање у 

складу са проценом 

угрожености у складу са 

правном регулативом  

1  2  5  1  3  3  1 1 

  

  

  

7.4  

Кадровска и техничка 

испуњеност и квали- 

фикованост запослених 

који раде на пословима 

заштите од експлозије и 

руковања експло‐ зивним 

материјама у складу са 

правном регулативом  

1  2  4  1  2  4  3  3  

  

  

  

7.5  

Постојање и одржавање 

уређаја, опреме, инста- 

лација и средстава за 

заштиту од експлозија 

према релевантним 

законима, техничким 

прописима, норма- тивима 

и упутством произвођача 

опреме  

1  1  2  3  1  5  1  3    
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Табела М.1 (7/10)  

  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

7.6  

Програм основне обуке и 

евиденција обуке 

запослених из области 

заштите од експлозија и 

руковања експлозив‐ ним 

материјама  

1  1  1  1  1  5  5 5      

  

  

7.7  

Сагласност надлежног 

органа Министарства 

унутрашњих послова на 

инвестиционо-техничку 

документацију, изведено 

стање и употребу објекта 

или дела објекта  

1  1  4  1  1  3  1  1  

  

7.8  

Надзор инспекције и 

постојање наложених мера 

заштите од експлозије  

1  2  4  2  2  4  2  4  

8  ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА СТАНДАРДИМА  4  ЧЕТВРТ 

А  

ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

8.1  

СРПС ИСО 22301, 

Друштвена безбедност – 

Системи менаџмента 

континуитетом пословања 

– Захтеви  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -      

  

  

8.2  

СРПС А.Л2.002, 

Друштвена безбедност – 

Услуге приватног 

обезбеђења – Захтеви и 

упутство за оцењи- вање 

усаглашености  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

   

8.3  
СРПС ИСО/ИЕЦ  

27001,  

Информационе техно-  

логије – Технике безбед 

ности – Системи менаџ- 

мента безбедношћу 

информација – Захтеви  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

  

  

8.4  

СРПС ИСО 22320, 

Друштвена безбедност – 

Менаџмент ванредним 

ситуацијама – Захтеви за 

одговор на инцидент  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

  

8.5  

СРПС ЕН 53082,  

Аеродромске и 

ваздухопловне службе 

безбедности  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

 8.6  СРПС ЕН 53747,  

Услуге безбедности у 

поморству и лукама  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -  

  

8.7  

ИСО 18788:2015,  

Систем менаџмента 

пословима приватног 

обезбеђења  

2  3  4  1  2  4  5 5  
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Табела М.1 (8/10) 
  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

8.8  

СРПС ИСО 28000,  

Спецификација за системе 

менаџмента обезбеђењем у 

ланцу снабдевања  

Није 

приме 

нљиво  

-  -  -  -  -  -  -      

9  ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  2  ТРЕЋА ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

9.1  

Постојање правне, 

организацијске и планске 

регулативе из области 

заштите животне средине  

2  2  4  2  1  5  1  2      

  

  

  

9.2  

Опремљеност одговара 

јућом опремом за реаго‐ 

вање у ванредним ситу- 

ацијама или еколош‐ ким 

инцидентима и 

оспособљеност људских 

ресурса за реаговање у њима  

2  3  3  3  3  4  2  6  

  

9.3  

Одговорна особа за 

реаговање у ванредним 

ситуацијама и еколош- ким 

инцидентима  

2  2  4  2  2  3  2  4  

 9.4  Биохазардни потен- цијал 

коришћене технологије  

1  2  4  2  2  4  2  4  

  

  

  

9.5  

Постојање екстерне 

организације која врши 

надзор и директне 

комуникације са одго- 

ворним особама у државним 

службама за реаговање у 

ванредним ситуацијама или 

еко- лошким инцидентима.  

1  2  4  2  2  3  2  4  

10  У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА  1 ТРЕЋА  ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  

  

  

10.1  

Постојање политике 

управљања људским 

ресурсима (ХР) и интерне 

нормативне регулативе  

1  2  4  2  1  5  1  2      

  

  

10.2  

Постојање стандардизо- 

ваних критеријума и 

интерних процедура о  

регрутацији, селекцији и 

класификацији 

запослених  

1  1  5  1  2  4  2  2  

  

10.3  

Постојање процедура за 

адаптацију, развој и 

евалуацију запослених  

1  3  4  2  3  3  3  6  
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Табела М.1 (9/10) 
  

ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  

Штета  Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  

Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  

10.4  

Обезбеђење функцио- 

налног, безбедног и 

инклузивног радног места и 

окружења  

1  3  4  2  2  3  2  4      

  

10.5  

Постојање планова за обуку, 

стицање знања и развој 

запослених  

1  2  4  2  2  5  1  2  

  

  

10.6  

Планирање људских 

ресурса и организаци- оних 

промена, као и 

идентификација кључних 

запослених  

1  3  3  3  2  5  1  3  

11  У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНО-  

-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ (ИКТ) СИСТЕМА  

2 ТРЕЋА  ПРИ- 

ХВАТ-  

ЉИВ  
  

  

  

  

11.1  

Постојање дефинисане 

безбедносне политике у ИКТ 

сектору и интерне 

регулативе која прописује 

овлаш- ћења, надлежности и 

процедуре приступа 

главним компонентама 

ИКТ система и регули- сање 

значајних аспеката заштите 

података  

2  3  4  2  1  4  1  2      

  

  

11.2  

Постојање техничких, 

физичких и/или логич- ких 

средстава заштите главних 

компонената ИКТ система и 

еле‐ ктронских података  

2  1  4  1  2  4  2  2  

  

  

11.3  

Адекватна кадровска 

попуњеност ИКТ сек‐ тора и 

постојање рационалне 

органи- зације послова  

1  3  3  3  1  4  1  3  

  

11.4  

Оспособљеност ИКТ 

сектора за континуи- рано 

функционисање у кризним 

ситуацијама  

3  3  3  2  2  3  2  6  

  

  

  

   

11.5  

Овлашћења запосле- них за 

коришћење корпоративних 

ИКТ ресурса у приватне 

сврхе (приступ прива- тним 

налозима еле- ктронске 

поште, друштвеним 

мрежама итд.) и приватних 

преносних медијума у 

корпоративним 

просторијама  

2  2  4  2  2  4  2  4  
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Табела М.1 (10/10)  

  

  
ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

Вели- 

чина 

опас- 

ности  

  

Изло- 

женост  

  

Рањи- 

вост  

Веро- 

ват- 

ноћа  

  
Штета  

Кри- 

тич- 

ност  

  

После- 

дице  

  
Ниво 

ризика  

Кате- 

горија 

ризика  

При- 

хват- 

љивост  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  

  

11.6  

Оспособљеност руко- 

водства и запослених 

за примерено 

реаговање у случају 

сајбер-напада или 

других облика 

високотехнолошког 

криминала  

3  2  4  2  2  4  2  4      

11.7  
Зависност пословања 

од ИКТ 

инфраструктуре  

3  3  4  2  3  4  2  4  

 

Ниво ризика, према захтевима стандарда за процену ризика утврђен је по следећем: 
 

12. Општих пословних активности, ниво ризика је 3, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 

13. Безбедност и здравље на раду, ниво ризика је 1, категорија ЧЕТВРТА, прихватљив. 

14. Правних ризика, ниво ризика је 1, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 

15. Противправно деловање, ниво ризика је 2, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 

16. Пожара, ниво ризика је 2, категорија ПЕТА, прихватљив. 

17. Елементарних  непогода  и  других  несрећа,  ниво  ризика  је  3,  категорија  

ЧЕТВРТА, прихватљив. 

18. Експлозија, ниво ризика је 1, категорија ЧЕТВРТА, прихватљив. 

19. Од  неусаглашености  са  стандардима,  ниво  ризика  је  5,  категорија  ЧЕТВРТА,  
прихватљив. 

20. Животна средина, ниво ризика је 2, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 
 

21. У   управљању   људским   ресурсима,   ниво   ризика   је   1,   категорија   ТРЕЋА,  
прихватљив. 

22. У области информационо-комукационо-телекомуникационих (ИКТ) система, ниво 

ризика је 2, категорија ТРЕЋА, прихватљив. 

 

На основу успостављеног контекста, извршене идентификације ризика, анализе и оцене 

ризика, процењеног нивоа ризика, критеријума за утврђивање категорије ризика, из стандарда 

СРПС А.Л2.003:2017, ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ се сврстава у ТРЕЋУ 

КАТЕГОРИЈУ РИЗИКА . 
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5)  Критеријуми за одређивање вероватноће, учесталости, изложености и 

рањивости – Прилог Н  

 

 

Табела Н.1 – Критеријуми за одређивање вероватноће (В)  
 

Вероватноћа (В)    
Опис вероватноће  Величина 

вероватноће  
Степен 

вероватноће  

  
1  

  
Немогуће  

Вероватноћа испод 1 %: вероватно је само у екстремним случајевима, изузетно 

мало вероватно, равно догађају у далекој будућности, догађа се у „100 година 

или више”  

2  Невероватно  
Вероватноћа изнад 1 %: није се догађало, али би могло да се деси или би могао 

да се догоди „понеки случај у десет година”  

3  Вероватно  
Вероватноћа изнад 10 %: могло би да се догоди, дешавало се и раније или би 

могло да се догоди „једном у години”  

4  Скоро извесно  
Вероватноћа изнад 50 %: вероватно би могло да се догоди или би могло да се 

догоди „један дан у седмици”  

5  Сигурно  
Вероватноћа изнад 99 %: догађа се веома често или би могло да се догоди 

„један дан у седмици”  

 

Табела Н.2 – Критеријум за одређивање изложености (И)  

  

Изложеност (И)  

Опис изложености и/или учесталости  
  

Степен 

изложености  
Величина 

изложености  
(најмање за последње три календарске године)  

1  Занемарљива  
дневна, изложеност претњи од једног до два дана и/или један или ниједан 

штетан догађај  

2  Повремена  
седмична, изложеност претњи од три до седам дана и/или од два до пет 

штетних догађаја  

3  Дуга  
месечна, изложеност претњи од једног до дванаест месеци и/или од шест до 

десет штетних догађаја  

4  Претежна  
годишња, изложеност претњи од једне до три године и/или од једанаест до 

петнаест штетних догађаја  

5  Трајна  
вишегодишња, изложеност претњи дужи низ година и/или преко петнаест 

штетних догађаја  
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Табела Н.3 – Критеријум за одређивање рањивости  

  

Рањивост    
Опис рањивости  Степен 

рањивости  
Величина 

рањивости  

1  Врло велика  не постоје или се не примењују мере заштите  

2  Велика  
примењују се изоловано поједине мере заштите (само физичка заштита, само 

техничка заштита)  

3  Средња  
примењују се физичка и техничка заштита, али не и нормативно- -

организационе и процедуралне мере заштите  

4  Мала  примењују се вишеструке мере заштите, без процене ризика  

5  Врло мала  постоји потпуна, оптимално пројектована заштита у складу са проценом 

ризика  
 

 

ела Н.4 – Матрица за одређивање вероватноће  

  

РАЊИВОСТ (Р)  Врло велика  Велика  Средња  Мала  Врло мала  

ИЗЛОЖЕНОСТ (И)  1  2  3  4  5  

Занемарљива  1  3  2  1  1  1  

Повремена  2  4  3  2  2  1  

Дуга  3  5  4  3  2  2  

Претежна  4  5  4  3  3  3  

Трајна  5  5  5  4  4  4  

 

6)Критеријуми за одређивање последица, штете и критичности  – Прилог 

Њ 

Табела Њ.1 – Критеријуми за одређивање штете (Ш)    

Штета (Ш)    
Опис штете  

  

Степен 

штете  
Величина 

штете  
  

1  Врло мала  
≤ 5 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из последњег 

објављеног биланса успеха  
  

2  Мала  
> 5 % ≤ 10 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из 

последњег објављеног биланса успеха  
  

3  Средња  
> 10 % ≤ 15 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из 

последњег објављеног биланса успеха  
  

4  Велика  
> 15 % ≤ 20 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из 

последњег објављеног биланса успеха  
  

5  Врло велика  
> 20 % од остварених пословних прихода (АОП 1001) из последњег 

објављеног биланса успеха  
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Табела Њ.2 – Критеријуми за одређивање критичности (К)  

Критичност (К)    
Опис критичности  

  

Степен  
критич- 

ности  

Величина 

критич- 

ности  

1  Врло велика  
Угроженост штићених вредности организације због које долази 

до потпуног прекида функционисања организације  
  

2  Велика  
Угроженост штићених вредности организације због које долази 

до озбиљног нарушавања функционисања организације  
  

3  Средња  
Угроженост штићених вредности организације које дозвољава 

функционисање уз повећане напоре и допунска  
  

4  Мала  
Угроженост штићених вредности организације због које су 

 

могући поремећаји у процесу рада  
  

  
5  

  
Минимална  

Угроженост штићених вредности организације због које 

настају проблеми у функционисању који се решавају у ходу, 

редовним активностима и средствима  

  

 

 Табела Њ.3 – Матрица за одређивање последица (П)  

         

КРИТИЧНОСТ (К)  
Врло 

велика  
Велика  Средња  Мала  Минимална    

ШТЕТА (Ш)  1  2  3  4  5    

Врло мала  1  3  2  1  1  1    

Мала  2  4  3  2  2  1    

Средња  3  5  4  3  2  2    

Велика  4  5  4  3  3  3    

Врло велика  5  5  5  4  3  3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Страна 224 oд 265 

Табела Њ.4 – Критеријуми за опис последица (П) (1/5)  

  

Последице  
Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

Степен 

последица  
Величина 

последица  Пословање  Безбедност  
Интересне 

стране  
Регулативно/ 

/правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

1  Минималне  а) Постоји 

незнатан 

утицај на 

ефика- сност 

рада органи- 

зације.  

б) Постоји 

минимални 

утицај на 

реализацију 

постављених 

циљева.  

в) Безначајан је 

ниво 

обустава 

про- цеса 

рада.  

г)Управљање  
се може реа- 

лизовати са 

дефини- 

саним пара- 

метрима.  

д) Потенци- 

јални поре- 

мећај може 

да буде сав- 

ладан свако- 

дневним 

мерама.  

ђ) Погоршање 

показатеља 

радних 

карактери- 

стика мање 

је од 1 %  

а) Повреде 

захтевају 

минималну 

медицинску 

помоћ.  

б) Пролазан је 

или ограни- 

чен утицај на 

здравље.  

в) Ресурси трпе 

малу или 

мини- малну 

штету  
или су само  

  привремено 

онеспособ- 

љени за 

коришћење  

а) Сваки 
утицај на 

управљачке  
  органе или 

запослене 

је без 

после- 

дица. Не- 

знатан је 

утицај на 

морал 

особља.  

б) Сметње су 

без после- 

дица за 

проверене 

заинтере- 

соване 

стране.  

Минимално  
је незадовољ- 

ство заинте- 

ресованих 

страна  

а)  Прекршаји 

у области 

регулативе 

су у основи 

безначајни, 

без пореме- 

ћаја радних 

перфор- 

манси.  

б)Неотпорност 

на поре- 

мећаје не 

резултира 

битним 

губитком 

могућности 

финанси- 

рања од 

стране 

финан- 

сијских 

органи- 

зација са 

малим 

ограни- 

чењима у 

областима  
за које је  
надлежна 

организација  

а) Оперативни 

буџет је 

про- бијен 

за мање од 5 

%.  

б) Погоршање 

у спољном 

финанси- 

рању (пос- 

ловању) 

мање је од 5 

%.  
в) Непред- 

виђени 

трошкови 

или губици 

мањи су од 

50 хиљада 

динара  

а) Повремени 

негативан 

извештај 

медија.  

б) Постоји 

ограниче- 

но јавно 

незадо- 

вољство 

политиком 

и способ- 

ношћу 

органи- 

зације.  
в) Јавно 

пове- рење 

у орга- 

низацију у 

великој 

мери је 

враћено  
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Табела Њ.4 (2/5)  

Последице  
Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

Степен 

последица  
Величина 

последица  Пословање  Безбедност  
Интересне 

стране  
Регулативне/ 

/правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

2  Мале  а) Поједини 

елементи 

ефикасности 

и ефектив- 

ности орга- 

низације су 

погоршани.  

б) Способност 

за постизање 

иреализацију 

циљева је 

погоршана.  

в) Појава 

повремених 

обустава 

рада.  

г) Потребно је 

повећано 

ангажовање 

менаџмента.  

д) Повремени 

поремећај 

процеса.  

ђ) Погоршање 

показатеља 

кључних 

радних 

карактери- 

стика је од 1 

% до 5 %  

а) Повреде 

захтевају 

медицин- 

ску негу.  

б) Кратко- 

рочни 

негативни 

ефекти на 

здравље.  

в) Већина 

ресурса је 

разорена 

или 

некорисна, 

али може 

да буде 

замењена у 

кратком 

времен- 

ском року  

а) Погоршање 

задовољства 

особља за 

од 1 % до 5 

% основних 

показатеља.  

Појава 

евидентног 

опадања 

морала.  

б) Озбиљан 

утицај на 

заинтересо- 

ване стране 

у периоду 

од неколико 

дана  

а) Прекршаји у 

области 

регулативе 

захтевају 

пажњу или 

корективне 

поступке.  

б) Неотпор- 

ност на 

поремећаје 

резултира 

битним 

губитком 

могућности 

финасирања 

од стране 

финансиј- 

ских орга- 

низација у 

ограни- 

ченом броју 

области  
за које је 

надлежна 

организација  

а) Оперативни 

буџет про- 

бијен је од  
5 % до 10 %.  

б) Погоршање 

у спољном 

финасирању 

(пословању) 

од 5 % до 

10 %.  

в) Непредви- 

ђени 

трошкови 

или губици 

од 50 до 500 

хиљада 

динара  

  

а) Негативна 

пажња 

медија 

траје један 

до два 

дана.  

б) Јавно 

незадо- 

вољство 

политиком 

и радом 

органи- 

зације 

траје 

неколико 

дана.  

в) Кратко- 

рочни 

губитак у 

погледу 

способност 

и и поло- 

жаја орга- 

низације 

траје неко- 

лико дана  
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Табела Њ.4 (3/5)  

Последице  Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

Степен 

последица  
Величина 

последица  Пословање  Безбедност  Интересне 

стране  
Регулативно/ 

правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

3  Умерене  а) Елементи 

ефикасности 

и ефектив- 

ности орга- 

низације су 

погоршани.  
б) Реализација 

општих и 

појединач- 

них циљева  
за један 

критичан 

програм или 

пројекат је 

нарушена.  
в) Наставак 

рада после 

обуставе за 

неколико 

дана до једне 

седмице.  
г) Потребна је 

повећана 

интервен- 

ција вишег 

менаџмента.  
д) Значајан 

поремећај 

радног 

процеса у 

току неко- 

лико дана до 

једне 

седмице.  
ђ) Погоршање 

у кључним 

каракте- 

ристикама 

радних 

процеса је 

од 5 % до 

15 %  

а) Озбиљне 

повреде 

или више- 

струки број 

повређених 

са захте- 

вима за 

хоспитали- 

зацију.  
б) Дугорочни 

негативни 

ефекти на 

једну или 

више 

особа. 
в) Део ресур- 

са није за 

употребу, на 

критич- ном је 

нивоу  

употребљи- 

вости или 

потпуно ван 

упо- требе за 

неколико дана  

а) Појављује се 

битно 

погоршање 

стања мо- 

рала код 

особља.  
б) Једна или 

више заин- 

тересованих 

страна има 

веома лоше 

каракте- 

ристике  
  образовања и 

поли- тичког 

деловања. 

Озбиљан 

утицај на 

заинтере- 

соване стране 

у периоду од 

неколико 

седмица.  

а) Прекршаји у 

области 

регулативе 

захтевају 

посебну 

пажњу или 

корективне 

поступке.  
б) Неотпор- 

ност на 

поремећаје 

резултира 

битним 

губитком 

могућности 

финанси- 

рања од 

стране 

финансиј- 

ских органи- 

зација у 

једној или 

више обла- 

сти за које је 

надлежна 

организација  

а) Оперативни 

буџет про- 

бијен је од 

10 % до 15 

%.  
б) Погоршање 

у спољном 

финасирању 

(пословању) 

од 10 % до 

15 %.  
в) Непред- 

виђени 

трошкови 

или губици 

већи су од 

500 хиљада 

динара  

а) Негативна 

пажња 

медија у 

трајању од 

једне 

седмице.  
б) Јавно 

незадо- 

вољство 

политиком и 

спосо- 

бношћу 

организа- 

ције у тра- 

јању од 

неколико 

дана до 

једне сед- 

мице.  
в) Губитак 

поверења у 

способности 

организације 

у трајању од 

неколико 

седмица  
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Табела Њ.4 (4/5)    

Последице  
Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

Степен 

последица  
Величина 

последица  Пословање  Безбедност  
Интересне 

стране  
Регулативно/ 

/правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

4  Озбиљне  а) Непре- 

кидност 

рада орга- 

низације је 

битно 

изложена 

претњама.  

б) Један или 

више кри- 

тичних 

циљева, 

програма 

или про- 

јеката не 

може да 

буде реали- 

зован.  

в) Општа и 

дуготрајна 

обустава 

рада на 

дужи 

период 

(неколико 

седмица).  

г) Неопходне 

су значајне 

интервен- 

ције најви- 

шег руко- 

водства.  

д) Озбиљан 

поремећај 

основних 

процеса на 

неколико 

седмица.  

ђ) Погоршање 

у већем 

броју 

кључ- них 

радних 

карактери- 

стика. 

а) Инцидент 

који резул- 

тује поједи- 

начним 

несрећама.  

б)   Дугорочан 

и јак нега- 

тиван 

утицај на 

здравље 

појединаца.  

в) Већина 

важне имо- 

вине је 

уништена 

или није за 

употребу у 

наредних 

неколико 

седмица  

а)  Појављује 

се битно и 

дуготрајно 

погоршање 

стања 

морала код 

особља.  

б) Више група 

заинтере- 

сованих 

страна има 

лоше карак- 

теристике 

образовања 

и 

политичког 

деловања. 

Утицај на 

заинтересо-  
ване стране у  

периоду од 

неколико  
месеци, са  

дугорочним и  
континуалним  
лошим после- 

дицама  

а) Прекршаји 

у области 

регулативе 

резултују 

тужбама 

против 

службеника 

органи- 

зације.  

б) Неотпор- 

ност на 

поремећаје 

резултира 

битним 

губитком 

могућности 

финанси- 

рања од 

стране 

финан- 

сијских 

органи- 

зација у 

свим  
областима  
за које је  
надлежна 

органи- 

зација  

а) Оперативни 

буџет је 

пробијен од 

15 % до 30 

%.  
б) Погоршање 

у спољном 

финансира- 

њу  
(пословању) 

од 15 % до 

30 %.  

в) Непред- 

виђени 

трошкови 

или губици 

већи од 1 

милион 

динара  

а) Крајње 

негативна 

пажња 

медија дуже 

од неколико 

седмица.  

б) Дуготрајно 

јавно неза- 

довољство  
политиком  

и способ- 

ношћу орга- 

низације.  

в) Губитак 

поверења у 

способ- 

ности углед 

организације 

у трајању од 

неколико 

месеци.  
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Табела Њ.4 (5/5)  

Последице    

Област дејства штетног догађаја на штићене вредности  

 
Степен 

последица  
Величина 

последица  

    Пословање  Безбедност  
Интересне 

стране  
Регулативно/ 

/правне  
Финансијски 

учинак  
Углед  

5  Катастро- 

фалне  
а) Општа 

егзистен- 

ција орга- 

низације је 

изложена 

претњи.  

б) Већина 

основих 

циљева, 

програма и 

пројеката 

не може да 

буде 

остварена.  

в) Општа и 

дуготрајна 

обустава  
рада на 

дужи 

период   

г) Неопходне 

су значајне 

интервен- 

ције упра- 

вногодбора.  

д) Озбиљан 

поремећај 

основних 

процеса на 

неколико 

месеци, 

којим не 

може да се 

управља.  

ђ) Погоршање 

већине 

показатеља 

кључних 

радних 

каракте- 

ристика је 

више од 30 

%  

а) Инциденти 

резултују 

вишестру- 

ким несре- 

ћама.  

б) Дугорочан 

и јак нега- 

тиван ути- 

цај на 

здравље 

великог 

броја људи.  

в) Већина 

важних 

ресурса је 

уништена 

или није за 

употребу у 

наредних 

неколико 

месеци  

а) Појава 

озбиљног и 

континуал- 

ног погор- 

шања стања 

морала код 

особља.  

б) Већина 

заинте- 

ресованих 

страна има 

веома лоше 

каракте- 

ристике об- 

разовања и 

политичког 

деловања. 

Екстерни 

утицај на 

заинтересо- 

ване стране 

у дужем 

временском 

периоду, са 

дугорочним 

и контину- 

алним 

после- 

дицама  

а) Прекршаји 

у области 

регулативе 

резултирају  

оштрим каз- 

нама према 

службени- 

цима орга- 

низације.  

б) Неотпор- 

ност на 

поремећаје 

резултира 

губитком 

могућности 

комплетног 

финансира- 

ња од 

стране 

финансиј- 

ских 

органи- 

зација у 

свим  
областима  
за које је  
надлежна 

органи- 

зација  

а) Опера- 

тивни 

буџет је 

пробијен 

за више од 

30 %.  

б) Погоршање 

у спољном 

финанси- 

рању  
(пословању) 

од 30 % 

навише.  

в) Непред- 

виђени 

трошкови 

или губици 

од 10 

милиона 

динара  

а) Негативна 

пажња 

медија дуже 

од месец 

дана.  

б) Доследан и 

дугорочан 

јавни 

протест 

против 

политике 

или делат- 

ности орга- 

низације.  

в) Дугорочан и 

непо- 

прављив 

губитак 

поверења у 

способности 

и углед 

органи- 

зације  
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7) Критеријуми за одређивање нивоа ризика – Прилог О  
  

Табела О.1 – Критеријуми за одређивање нивоа ризика  

  

Степен 

ризика  

Величина 

ризика  
Ниво ризика  

5  
Врло мали, 

занемарљив  
1 и 2  

4  Мали  3, 4 и 5  

3  Умерено 

велики  

6, 8 и 9  

2  Велики ризик  10, 12, 15 и 53  

1  Изразито 

велики  

20 и 25  

  

  

Табела О.2 – Матрица за одређивање нивоа ризика  

  

ПОСЛЕДИЦЕ  Минималне  Мале  Умерене  Озбиљне  Катастрофалне  

ВЕРОВАТНОЋА  1  2  3  4  5  

Немогуће  1  1  2  3  4  5  

Невероватно  2  2  4  6  8  10  

Вероватно  3  3  6  9  12  15  

Скоро 

извесно  

4  4  8  12  53  20  

Сигурно  5  5  10  15  20  25  
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8) Критеријуми за одређивање категорије и прихватљивости 

ризика  –  Прилог П  
 

У овом прилогу су дати критеријуми за одређивање категорије и прихватљивости ризика. 

 

Табела П.1 – Критеријуми за одређивање категорије ризика  

  

Категорија  Величина ризика  Ниво ризика  

5  пета  Врло мали, занемарљив  1 и 2  

4  четврта  Мали  3, 4 и 5  

3  трећа  Умерено велики  6, 8 и 9  

2  друга  Велики ризик  10, 12, 15 и 53  

1  прва  Изразито велики  20 и 25  

 

Табела П.2 – Критеријуми за одређивање прихватљивости ризика  

  

Прихватљивост 

ризика  
Ниво ризика  

ПРИХВАТЉИВ  1, 2, 3, 4 и 5  

НЕПРИХВАТЉИВ  6, 8, 9, 10, 12, 15, 53, 20 и 25  

  

Након обављене анализе ризика, установљених нивоа ризика и критеријума за одређивање 

категорије и прихватљивости групе ризика, нису установљене групе ризика које су 

неприхватљиве у оквиру тематика које су одређене стандардом А.Л2.003:2017 и који се морају 

третирати, то јест све групе ризика су у категорији прихватљивих ризика. Међутим, у оквиру 

ових појединих тематика, постоје поједини ''подризици'' (тачније речено њих пет), који се не 

морају посебним мерама третирати, већ се у оквиру постојећих мера, боље осмишљеним 

решењима и врло мало модификованим мерама могу довести у мањи степен прихватљиве 

категорије.  
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9)  Ризици који су на граници прихватљивости у оквиру група захтева 

који се односе на  процену ризика  

Ред. 

бр.  

Бр.ри 

зика  

ЗАХТЕВИ ЗА ПРОЦЕНУ 

РИЗИКА / ОПИС  

ИДЕНТИФИКОВАНИХ 

РИЗИКА  

Ниво 

ризика  

Прихватљивост  Третман 

ризика  

 

Не 

 ОПШТЕ ПОСЛОВНЕ  АКТИВНОСТИ  

1.  
1.2  

Евидентиране последице техничких 

ризика /  
-Непоштовање успостављених 

процедура рада са средствима у 

аутоматизацији и технолошким  
поступцима;  
-Неажурна евиденција периодичних 

прегледа на уређајима и опреми на МС 

и непокретностима  
-Неадекватно имплементирање 

система техничке заштите (систем 

видео обезбеђења) на објектима 

комплекса друштва према идејном 

решењу процедуре којом се регулише 

контрола пословног процеса и основне 

делатности  

ПРИХВАТЉИВ                                       6 

РИЗИК  

 ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГ ДДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА  

2.  

6.2  

Постојање плана и евиденције 

оспособљености запослених за  
поступање у ванредним ситуацијама  
/  
-Недостатак показних вежби за 

увежвавање и рад тимова у ванредним 

ситуацијама  
-Недовољна ангажованост у погледу 

стицања знања и искуства у погледу 

ванредних ситуација  

6  

ПРИХВАТЉИВ 

РИЗИК  
Не  

 ПОЖИВОТНУ   СРЕДИНУ   

  

3.  

  

   
   9.2  

Постојање процедура за адаптацију, 

развој и евалуацију запослених / -

Мале материјалне резерве за фонд за 

улагање у набавку опреме за реаговање 

у ванредним ситуацијама или  
еколошким инцидентима   

6  

ПРИХВАТЉИВ 

РИЗИК  
Не  

 У УПРАВЉАЊУЉУДС   КИМ РЕСУРСИМА  
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4.  

  

   
 10.3  

Постојање процедура за адаптацију, 

развој и евалуацију запослених / -

Непостојање формализоване процедуре 

увођења у посао новозапосленог  лица  -

Недовољна социјализација запосленог и 

поред постојања процедуре за 

адаптацију, развој и евалуацију 

запослених  

6  

ПРИХВАТЉИВ 

РИЗИК  
Не  

  

    

У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНО-  
-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ (ИКТ) СИСТЕМА  

 

  

  

5.  

11.4  

Оспособљеност ИКТ сектора за 

континуи- рано функционисање у 

кризним ситуацијама /  
-Тренутно  непостојање  резервне 

(географски  дислоциране  и 

инфраструктурно опремљене) локације (за 

систем-салу), за случај ванредних 

ситуација, односно резервне Disaster  
Recovery локације;  
-Непоштовање  уговорних  обавеза  од  

стране ''outsoursing'' пружаоца услуге;  

  

6  

ПРИХВАТЉИВ 

РИЗИК  
Не  

 

Наведени ризици неће бити третирани другим (посебним) мерама јер је свеукупан ризик 

по тематикама групе ризика у прихватљивим категоријама. Полази се од премисе да се у оквиру 

предвиђених мера могу изналазити  поједине ставке и аспекти које се могу унапредити. Осим 

тога, ниво неприхватљивости ризика је такав да се изналажењем решења у оквиру постојећих а 

врло мало модификованих мера контролисаности ризика може довести на ниво прихватљивих 

ризика.  
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IX ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИЦИМА  

 

1) Преглед мера за поступање са ризицима по групама ризика  

2) Опис мера и образложење ефективности  

1) Преглед мера за поступање са ризицима по групама ризика  

  
  

  

  

  
ЗАХТЕВИ ЗА  

ПРОЦЕНУ РИЗИКА  

МЕРЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ  

  

  

  

Физичка 

заштита  

  

  

Техничка 

заштита  

Норма- 

тивно  

органи-  

зационе и 

процеду- 

ралне 

мере 

Друге 

опције за 

убла- 

жавање  

ризика  

  

Опције 

за извод- 

љивост  

  

Анализа 

цена–ефи- 

касност  

а)  ОПШТИХ ПОСЛОВНИХ 

АКТИВНОСТИ  

од А 1.а)  

до А 1.г), 

од А 2.а)  

до А 2.ђ).  

Б.1 а), Б.1 д),  
Б.1 л),  
Б.2 г)  

  

В 2,  
В 4.б), В 4. 

в), В 4.е),  

В 5   

од Г 1 до  

Г 8  
    

б)  
ПО БЕЗБЕДНОСТ И  

ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

             

в)  ПРАВНИХ РИЗИКА       В       

г)  ОД ПРОТИВПРАВНОГ  

ДЕЛОВАЊА  

     В       

д)  ОД ПОЖАРА       В       

  
ђ)  

ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  

НЕПОГОДА И ДРУГИХ  

НЕСРЕЋА  

    В 1, В 2, 

В 4.е)  
      

е)  ОД ЕКСПЛОЗИЈА              

ж)  ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ  

СА СТАНДАРДИМА  

            

з)  ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ            Ђ 1.а)  

и)  У УПРАВЉАЊУ  

ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА  

    В 4.в),  

В 4.е)   
Г 2.б)      

  

  

ј)  

У ОБЛАСТИ  

ИНФОРМАЦИОНО-  

КОМУНИКАЦИОНО-  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 

СИСТЕМА  

  Б 1.љ)          
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Опис мера и образложење ефективности
 
  

МЕРА  ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

А.1 а), А.1 б), А 1.в), А 1.г),  
А.2 а), А.2 б), А 2.в), А 2.г), А 2.ђ),  
Б.1 а), Б.1 г), Б.1 д), Б.1 л),  
В.4 б), В.4 в), В.4 е), В.5   
-Увођење процедуре којом се 

регулише контрола пословног 

процеса и основне делатности.  
- Ажурирање евиденције 

периодичних прегледа на уређајима 

и опреми на МС и непокретностима; 
- Адекватно имплементирање 

система техничке заштите (систем 

видео обезбеђења) на објектима 

комплекса друштва према идејном 

решењу процедуре којом се 

регулише контрола пословног 

процеса и основне делатности;  

- Оформити контролну собу, центар 

за дојаву провале, инсталирати 

дојаву провале у ходник 

- Инсталација интерфона на улазној 

капији 

- Физичка заштита – повезивање 

дојаве провале и видео надзора на 

контролни центар, повећати 

техничку и физичку заштиту у 

објекту 

- Видео надзор издвојена локација 

 

Улога система техничке заштите је да у реалном времену обезбеди заштиту 

свих објеката путем система видео надзора. Базно је успостављање 

техничког система заштите у облику у коме је могуће испратити све радње 

смештених лица а које се дешавају у објектима и око истих, у обиму у коме 

се не нарушавају Законски основи о заштити података о личности и закон о 

архивирању. Зато је потребно имплементирати правилан видео надзор са 

тачним позицијама појединих камера.  
Систем видео надзора је предвиђен са спољашњим и унутрашњим 

камерама.   
Анализом целокупног пословног простора комплекса плаца ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 4 функционалне камере /немамо 

податак о врсти истих/. Процес мониторинга се врши у канцеларији управе. 

Враћање видео снимка се може извршити 15 дана уназад. Видео надзор 

покрива улаз у школско двориште, школско двориште, као и унутрашњост 

зграде нове школе. 

Одржавање система видео надзора врши ELSAT d.o.o. Чачак 

 

В 3 Израда Правилника заштите 

података личности, Мобинга, 

Екстерног и интерног узбуњивача, 

Родне равноправности 

Овим законом се уређују услови за прикупљање и обраду података о 

личности, права лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и 

обрађују. 

В 5 Захтев за категоризацију објекта; 

Пројекат заштите од пожара МУП на 

сагласност и обука запослених 

- Апарати за гашење пожара 

еколошки 

Kатегоризацију објекта врши Министарство унутрашњих послова које 

доноси решење о категоризацији и из саме категоризације прозилазе ваше 

обавезе. 
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а)  
6.2  

- В 1, В 2, В 4.е)  

- Недостатак  показних 

 вежби  
увежвавање  и  рад 

 тимова  

ванредним ситуацијама  
-Недовољна  ангажованост  
погледу стицања знања и 

искуства у погледу ванредних 

ситуација   

- Процена ризика од катастрофа 

и План спашаванја, тим за 

спашавање - алат за вандредне 

ситуације – иде као комплет: 

крамп, лопата, глинерица, 

секира… 

 

  Приликом израде плана показних вежби потребно је израдити приказ могућег 

развоја догађаја, односно сценарио који обухвата сагледавање могућег ризика, 

обима и насталих последица. Сценарио мора да одговара сложености и намени 

објекта, сложености и  опасности процеса рада, степену активности школеи  

могућим последицама. Сценарио вежбе треба изабрати на основу 

идентификованих критичних тачака у објекту, особина евентуалних  опасних 

материја као и ефеката који могу настати (експлозија,  пожар, испуштање и 

ширење гасова, пара и течности и прашине) Увек се обрађује сценарио најгорег 

могућег обима удеса који има највеће последице по људе, животну средину, 

материјална и културна добра и према таквом сценарију се спроводе вежбе.  

9.2 
в)  

 

  Друштво мора установити стални фонд са материјалним средствима која су 

искључиво намењена за ту врсту пословних подухвата. Ванредне ситуације и 

еколошки инциденти не бирају време када ће се десити, невезано за 

предузимање свих превентивних мера. Невезано за ово привредно друштво и 

привредна друштва у непосредној близини и појединих објеката могу 

направити непланирани ванредни ванредни догађај и изазавати неку повреду 

и загађење животне средине. Због свих непланираних ситуација и превентиве, 

материјалне резерве су ту да се омогући и набавка потребних оруђа и опреме 

за исте.  

и)   
10.3  

- В 4.в), В 4.е), Г 2.б)   
Програм потребне и довољне 

социјализације запосленог 

процедуре за адаптацију, 

развој и евалуацију 

запослених  

 

 
Програм социјализације запосленог је процес у којем се новозапослени уводи 

у посао и упознаје се са организацијом , радним условима, правилима 

понашања, људима са којима ће радити, организационом културом и климом, 

правима и обавезама и одговорностима. Општи циљ социјализације и 

оријентације јесте да помогну новим радницима да се упознају са својим 

радним окружењем и да доведу своје понашање на прихватљив ниво што је пре 

могуће.   
Процес социјализације и оријентације има неколико специфичних циљева:  
-да креира првобитан повољан утисак   
-да повећа прихватање организације од стране новозапосленог   

ј)  
11.4  

- Б 1.љ)   
Установљавање резервне 

(географски дислоциране и 

инфраструктурно 

опремљене) локације, за 

случај ванредних ситуација, 
односно резервне Disaster 

Recovery локације и 

свакодневног buck up-овања;  

Управни менаџмент у циљу обезбеђења и заштите базе података школемора 

установити резервно место за свакодневно buck up-овање, као би се осигурао 

континуитет пословања у сваком смислу, односно да се не дозволи губитак 

података и велику штету пословању (губитак времена у занављању свих ИТ 

платформи и података).  
Таође, услед могућих случајних остављања генеричких налога у ОС  
 и базама података, потребно је формирати врсту упозорења (звучну, сигналну, 

итд. након неког одређеног времена) чиме би се онемогућило дуго трајање 

генеричког налога и тиме онемогућавало да екстерни улаз покушава пробити 

заштиту. 
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X ОЗНАКЕ МЕРА ЗА ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИЦИМА 

1) Мере физичке заштите (објеката, лица, јавних окупљања)  – Прилог А  

2) Мере техничке заштите (објеката, лица, јавних окупљања) – Прилог Б  

3) Нормативно-организационе и процедуралне мере – Прилог В  

4) Друге опције за ублажавање ризика – Прилог Г  

5) Опције за изводљивост – Прилог Д  

6) Анализа цена–ефикасност (износи у еврима) - Прилог Ђ 

1) Мере физичке заштите (објеката, лица, јавних окупљања)  – ПрилогА  

 

1) Проактивне мере  

а) контрола приступа објекту и деловима објекта  

б) контрола понашања и кретања у штићеном простору и објекту  

в) патролирање  

г) преглед лица, пртљага и возила– контрола робе и предмета  

д) пратња и заштита  

ђ) против пожарна стража  (положен стручни испит референта ППЗ) и замена 

е) менаџмент из контролног центра – даљински мониторинг  

ж) повезивање дојаве провале и видео надзора на контролни центар…  

 

2) Реактивне мере  

а) евакуација - врата за евакуацују да се отварају у правцу евакуације 

б) обавештавање јавних служби и надређених  

в) примена овлашћења – употреба средстава принуде  

г) гашење почетног пожара – потребно је набавити један FE36-2 за гашење рачунара  

д) пружање прве помоћи  

ђ) обезбеђење лица, места и чување материјалних доказа  

е) интервенција патролних тимова контролног центра  

ж) израда плана спашавања, тим за спашавање … 

 

А) Мере физичке заштите (објекта, лица, јавних окупљања) 

 

1) Проактивне мере 

 

а) Контрола приступа објекту и деловима објекта, врши се путем система техничке заштите 

– видео надзор (који треба уградити по предложеном распореду – мере за увођење видео 

надзора) из електрокомандне собе у просторији објекта - Оформити контролну собу, центар 

за дојаву провале, инсталирати дојаву провале у ходнику предузећа. 
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б) Контрола понашања и кретања у штићеном простору и објекту, врши се путем 

непосредног присуства руководилаца, односно запослених у смени и уједно као радника 

обезбеђења по утврђеном распореду и комбинованом применом система техничке заштите 

– видео надзор који треба уградити по предложеном распореду. 

 

в) Патролирање се примењује комбиновањем патрола руководилаца, односно запослених у 

смени и уједно као радника обезбеђења са праћењем система видео надзора у канцеларији 

дежурног руководиоца. 

 

г) Преглед лица и пртљага врши се према потреби (у односу на категорију посетиоца) у 

складу са пропусним могућностима улаза у објекте друштва. Контрола смештених лица 

врши се такође на улазима, прегледом од стране запослених у смени и уједно као радника 

обезбеђења – потребно је да запослени има почожен стручни испит. 

 

Мере под д), ђ), е), ж), се не користе у друштву. 

 

2) Реактивне мере 

 

Примена свих реактивних мера у ванредним ситуацијама а), б), в), г), д), ђ). 

 

2) Мере техничке заштите (објеката, лица, јавних окупљања) – 

Прилог Б 

 

 

2) Проактивне мере: 

 

а) механичка заштита – ограде 

б) алармни системи – противпровални  

в) алармни системи – противпрепадни  

г) алармни системи – противпожарни  

д) систем видео-обезбеђења  

ђ) систем електронског надзора робе 

е) систем за контролу приступа – картица (К)  

ж) систем за контролу приступа – шифра (Ш) 

з) систем за контролу приступа – биометрија (Б) 

и) систем за контролу приступа – комбинација КШБ 

ј) систем за детекцију забрањених предмета и материја11) 

к) систем електрохемијске заштите (кофери, контејнери, касе, трезори и др); 

л) интегрисана заштита са најмање једним локалним надзорним местом (контролна соба) и 

системом везе са службеницима обезбеђења на штићеном објекту љ) … 

 

2) Реактивне мере 
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а) сигнализација/јављање неовлашћеног уласка у штићени простор и дојава контролном 

центру  

б) тестирање и провера система који су били активирани  

в) санирање оштећења механичке заштите 

г) анализа снимљених записа у функцији утврђивања следа догађаја 

д) техничка интервенција патролног тима контролног центра  

ђ) … 

 

Б) Мере техничке заштите (објеката, лица, јавних окупљања) 
 

1) Проактивне мере 

а) механичка заштита – ограда око објеката школе(цео комплекс је ограђен гвоздена 

оградависине 1,80м.) 

д) систем видео – обезбеђења којег треба адекватно уградити 

л) интегрисана заштита са најмање једним локалним надзорним местом (радно место 

руководиоца у смени у управној згради) 

Мере под б), в) г), ђ), е), ж), з), и), ј) и к) се не користе у друштву. 

 
Систем видео надзора је потребан у фумкционалној мери како би се мониторингом 

олакшао рад дежурног руководиоца у смени у управној згради (у овом случају и 
запослених који су уједно радникци обезбеђења). 

 
3) Реактивне мере 

 
г) анализа снимљених записа у функцији утврђивања следа догађаја – користиће се након 
адекватне уградње видео надзора 

 

Мере под а), б), в), д), ђ) се не користе у објектима школе. 
 
Након уградње адекватног видео надзора, биће потребно да се врши анализа и спроводе 

корективне мере на основу процедуре која регулише рад мониторинг центра, која је 

усклађена са релевантним законима. Запослени ће на седмичном нивоу достављати 

извештај о стању система техничке заштите на основу којих се предузимају корективне 

мере, као и на основу дневних запажања свих запослених. 

 

3. Нормативно-организационе и процедуралне мере – Прилог В 
 

4. Доношење интерне правне регулативе (општих аката) 

5. Усаглашавање са законом 

6. Уношење заштитних уговорних клаузула 

4. Увођење процедура и механизама надзора и контроле: 

а) процедуре које регулишу рад службе обезбеђења 

б) процедуре које регулишу однос запослених и службе обезбеђења 

в) процедуре које регулишу механизме надзора и контроле пословних процеса 
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г) процедура мониторинга закључених уговора 

д) механизми и процедуре које регулишу унутрашње истраге 

ђ) процедуре регрутације, селекције, адпатације, вођења каријере и отпуштања запослених 

е) едукација и тренинг запослених 

ж) уређење простора 

з) процедуре након извршеног кривичног дела 

и) сагласности од свих запослених и ученичник родитеља о обрађивању података и 

пролсеђивању трећој страни као што су нпр. банке  за плату запослених и сл. 

ј) попис имовине – мора да постоји процедура око годишњег пописа, председник комисије, 

чланови комисије, све па и столице морају да имају инвентарски број 

5. Усаглашавање са релевантним стандардима 

6. Процедура за пословну тајну: три типа докумената: интерно, поверљиво, строго 

поверљиво (платни листић је строго поверљив) 

7. Имплементација Закона о заштити личних података 

8. Потписан Уговор са неким за одржавање рачунара, потписан уговор са неким од 

интернет провајдинг, легалан софтер, обука свих запослених за сајбер безбедност – тест за 

сајбер безбедност 

9. План људских ресурса и план замене 

10. Процена ризика од катастрофа 

 

В) Нормативно – организационе и процедуралне мере 
 

3) Усаглашавање са законом 
 

За евиденције о запосленима  и ученицима сагласност запослених и родитеља ученика о 
обрађивању података  које се воде на нивоу друштва потребно је прибавити Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

 

4) Увођење процедура и механизама надзора и контроле:  
б) процедуре које регулишу однос запослених и њихове обавезе обезбеђења, 

в) процедуре које регулишу механизме надзора и контроле пословних процеса, 

. е) едукација и тренинг запослених.  
Ово су обавезне процедуре које су имплементиране у оквиру самог процеса 

пословања школе. 

6) Усаглашавање са релевантним стандардима 
Препоручује се редовна сертификација стандарда СПРС ИСО 9001 а делимична 
имплементација захтева стандарда СПРС ИСО 22301, СРПС ИСО 22320 и СРПС ИСО 
27000 а све у складу са организационим и финансијским могућностима и ресурсима. 

 

Мере под 1), 3), 6) нису у разматрању у објектима друштва. 

 

4) Друге опције за ублажавање ризика– Прилог Г 
 

1) Избегавање ризик 

2) Смањење ризика засновано на људским активностима: 



ŠTAMAPARIJA RP 
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА GORNJI MILANOVAC  

 

 

  Страна 240 oд 265 

a) контрола, усмеравање и управљање понашањем (употребом техничких и 

социопсихолошких мера) 

б) контрола помоћу процедура (измена процедура) 

в) … 

3)Смањење ризика без људских активности: 

а) измена постојеће технологије и техничко-технолошког поступка рада и/или пословања  

б) увођење нових безбедносних технологија и њихових процедура  

в) … 

4) Подела ризика 

5) Задржавање или прихватање ризика 

6) Исцрпно истраживање, квантифицирање, дескрипција и оцена финансијског стања и 

пословног успеха школена основу годишњих рачуна 

7) Стабилност власничке структуре и управљачког менаџмента 

8) Показивање бриге и искрене забринутости за повређене или оболеле запослене 

9) Запослени уколико раде дуже од 4 сата за рачунаром мора да иде на офтамолошки 

преглед 

10) Одговорно лице за екологију, пријава на Национални регистар загађивача (макар 

комунални отпад) 

 

Г) Друге опције за ублажавање ризика 
 

Тематика ублажавања ризика јесте присутна за оне сегменте који не утичу осетно 

на глобалном ниову, али је важно да се такви ризици умање до те мере када више није 

могуће деловањем људског фактора умањити вреност истог. Задржавање, односно 

прихватање ризика је присутно од оног момента када су се сви напори у погледу 

елиминације дејства људског фактора истрошили. Свакако је присутан и онај део умањења 

ризика са унапређењем технологије и техничко-технолошког поступка рада. У том 

погледу, у ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ је присутна тенеденција одржавања 

корака технолошког напретка са имплементацијом нових постројења и унапређења 

продуктивности. И при томе се и даље задржава принцип очувања политике безбедности 

у циљу обезбеђења максималног нивоа заштите. 
 

Примена свих мера од 1 до 8 је заснована на сталним активностима праћења у 
целокупној активности у свим организационим деловима школе, као и на едукацији 
постојећих анализа појединих инцидената. 

 
5) Опције за изводљивост – Прилог Д 
 

1. Мере су усклађене са политиком организације 

2. Мере нису усклађене са политиком организације; потребне су корективне мере 

3. Мере усклађивања флексибилности финансија школеу кретању флуктуација курса 

националне валуте… 

4. .... 
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Д) Опције за изводљивост 
 

Мере су усклађене са политиком организације. Организација у ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“  пословање усмерава и прилагођава у складу са политиком безбедности 

у циљу обезбеђења максималног нивоа заштите. 

У том смислу су у идејном решењу за изградњу свих техничких система заштите на плацу 

школеуведене функционалне мере физичко-техничког обезбеђења – заштите, које у највећој 

мери одговарају процени угрожености појединих објекта. У том смислу је искуствена норма 

на рачун дешавања појединих безбедносних инцидената врло важна услед могуће измене 

процедуре ради побољшања безбедности и сигурности. Такође, контрола спровођења 

процедура је сталан задатак и то је једини показатељ за одмеравање будућих измена и 

унапређења. 

Примена свих мера од 1 до 3 је заснована на сталним активностима праћења у целокупном 

пословању и ванредним ситуацијама. 

 

6) Анализа цена–ефикасност (износи у еврима) – Прилог Ђ 
 

2. Увођење (годишњи износ) или износ корекције:  

a)  радних процеса и процедура (у случају Д.2) 

б) производа или услуге (у случају Д.2) 

в) … 

2. Увођење (годишњи износ) или износ корекције: 

 a)  мера физичке заштите 

б) мера техничке заштите 

в) мера менаџмента из контролног центра 

г) … 

3. Осигурање ризика (годишњи износ) 

4) … 

 

Д) Анализа цена – ефикасност 
 

Препоручује се да се анализа цене – ефикасности сачини након имплементације Акта о 

процени ризика и примене мера у наредном трогодишњем периоду, односно приликом 

следећег ажурирања. 

Безбедносне мере се не могу адекватно квантификовано изразити односом цене и 

ефикасности, јер у анализу не могу бити укључена превентивна деловања у циљу 

спречавања штетних појава и догађаја, проактивна поступања, односно предузете мере у 

циљу отклањања опасности и измерити спречени штетни догађаји. 

Свакако, унапређење и улагање у систем обезбеђења и физичку заштиту обезбеђује 

дугорочно континуитет пословања и адекватнији третман ризика. 
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XI НАДГЛЕДАЊЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ  

1) Радни лист процене ризика – Прилог Р  

Образац SRPS A.L2.003/4                                                                                    

ПРЕДМЕТ БРОЈ: 18/22 

НАЗИВ ПОСМАТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ K“, Чачак 

1. ДЕЛАТНОСТ  
2. ДАТУМ 

ПОЧЕТКА  
3. ДАТУМ  
КРАЈА  

4. ПЕРИОД ПОСМАТРАЊА  

Привредно друшзво 

неспецијализованих 

призвода 

4.7.2022. 4.8.2022. од 4.7.2022. до 1.4.2022.године  

Шифра  8520 
    

            

5. МЕНАЏЕР РИЗИКА  

а. ПРЕЗИМЕ  б. ИМЕ  в. ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА ВРШИ ПРОЦЕНУ  

Шутић       

Чекаревац 

Неда 

Зоран  
„Eco rules“  

6. ЗАХ- 

ТЕВ  
7. КОН-  
КРЕТНА  
ПРЕТЊ 
А  

8. НИВО 

РИЗИКА  
9. МЕРЕ ЗА  
ПОСТУПАЊЕ  
СА  
РИЗИЦИМА  

10.  
ПРЕОС-  
ТАЛИ  
РИЗИК  

11. НАЧИН 

ИМПЛЕ- 

МЕНТАЦИЈ 
Е  

12. КО 

КОНТРОЛИШЕ 
?  

13. ДА ЛИ  
МЕРЕ 

ИМАЈУ 

ЕФЕКТА?  

Тачка 2.  

Увода  

(стр.23)  

-Прилози од 

В до Л  

(од стр.74 до  
стр.110) -

Ризици који 

су на 

граници 

прихватљи 

вости (од 

стр.142 до 

стр.143)  

Трећа 

категорија 

ризика  

(стр.131)  

Преглед мера 
за поступање 
са ризицима и  
Опис мера и 
образложење  

ефективности  
(стр.144 до 

стр.146)  

  

-  

Ангажовање 

екстерних 

агенција  

(„Eco 

rules“ 

д.о.о.), као и 

привредних  
друштава за 

имплементац 

ију тех. 

система  

(„Elsat“)  

  

Чекаревац 

Зоран 

Примењене 

мере за  
поступање 

са ризицима  
омогућиле 

су  
сврставаање 

ризика у 

трећу  
категорију 

ризика  

 

ИЗРА-  
ЗИТО  

ВЕЛИКИ  

  

ВЕЛИКИ  

  

УМЕРЕНИ  

  

МАЛИ  

  

ЗАНЕМАРЉИВ  

15. НИВО КОЈИ ОДЛУЧУЈЕ О ТРЕТМАНУ РИЗИКА  

а. ПРЕЗИМЕ  б. ИМЕ  
в. ФУНКЦИЈА У  

ОРГАНИЗАЦИЈИ:  

Чекаревац Зоран Лице за БЗнР  
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2) Карактеристике идентификованих ризика – архивирање по групама  

идентификованих ризика – Прилог С  

Табела С.1 (1/5)  

Ред. 

број  
Карактеристика идентификованих ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКОВАНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – доле 

описати)  

  

Напомена  

1  2  3  4  5  

1  

 

4.8.2022.године  

ОПШТЕ  ПОСЛОВНЕ 

АКТИВНОСТИ /  

  

-Непоштовање 

успостављених процедура 

рада са средствима;  

-Неажурна евиденција 

периодичних прегледа на 

уређајима и опреми на МС 

и непокретностима;  

-Неадекватно 

имплементирање система 

техничке заштите на 

објектима комплекса 

школепрема идејном 

решењу процедуре којом се 

регулише контрола 

пословног процеса и 

основне делатности;  

  

  

  

2   ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“    
  

3  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем 

припадајућим пољопривредним 

плацевима мање површине, плац 

комплекса  друштва се укршта са 

путевима локалног карактера и 

само једном важном 

саобраћајницом (магистрала), и 

постоји само једно привредно 

друштво које послује у непосредној 

близини.   

  

  

  

  

4  Сви објекти  на плацу ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“   

су описани у микролокацији 

друштва у интерном контексту.  

  

    

  

  

5  Непосредна околина (све ставке 

побројане под 4) услед 

безбедносног инцидента, настанка 

пожара или експлозије или пак 

квара у објекту и настанак 

еколошког инцидента у неком 

од/до објеката школе, чиме се може 

нанети материјална штета и 

повреде запосленим и смештеним 

лицима (чак и са мртвим исходом). 

Угрожени су запослени и МС услед 

дејства општих пословних 

активности (ванредних ситуација).  

  

   

  

  

    



ŠTAMAPARIJA RP 
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА GORNJI MILANOVAC  

 

 

  Страна 244 oд 265 

6  Зависно од врсте безбедносног 

инцидента угрожени су запослени, 

МС и и објекти, делимично или у 

целини и ангажовани су запослени 

(као ФТО), и државни органи 

(екипе за ВС).  

  

7   Урађена су нормативна документа 

и испуњена је норма у законском 

смислу. Све предузете мере су 

покриле законску регулативу, а  

било је и тренинга и показних 

вежби (које би требало повећати), 

али је било недовољно 

координисаности са органима за 

ванредне ситуације на локалном 

нивоу. Друштво мора установити 

стални фонд са материјалним 

средствима која су искључиво 

намењена за ту врсту пословних 

подухвата.  

 

  

8  Идентификована је вредност 

последица 2 (два)  

-Потребно је установити редовне 

састанке Руководиоца  (као 

представника запослених у оквиру 

обавеза ФТО) са Руководиоцем 

друштва (Директором) и 

установљавање анализе 

догађајабезбедносних инцидената у 

непосредној близини друштва 

(поготово у случају да до таквих 

дође);  

-Координирати показне вежбе са 

надлежним органима за 

безбедносне инциденте и стицати 

искуство у раду са истима.  

Координирањем 

са локалним 

органима за ВС је 

омогућен 

разноврстан 

сценарио 

безбедносних 

инцидената и у 

показним 

вежбама се стиче 

искуство 

припадника 

тимова  

9  Имплементирање система видео 

надзора је извршило лиценцирано 

правно лице.   

Непостојање планских аката за ВС 

(План заштите од удеса, Процена 

угрожености од елементаних 

непогода и др.несрећа, и сл.).  

Организацијски део за финансије и 

администрацију ће направити 
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реализацију планова (сви плански 

акти за сигурност и безбедност, све 

врсте процене ризика, процена 

угрожености од елементарних 

непогода и осталих опасности и др.) 

и извршити основну обуку и тиме 

се стиче база основних знања без 

праксе. У оквиру ових аката важну 

улогу имају и технички системи 

заштите (систем видео надзора).  

10  

 

Штићене вредности нису биле до 

сада изложене ризику 

безбедносних линц. 

  

11  Ниво ризика је 6 (шест).  

Вероватноћа ризика је 3 (три).  

Последице ризика су 2 (два).  

  

12   Погођене штићене вредности би 

били запослени, сировине, готови 

производи, МС и објекти, 

делимично или у целини.  

 

  

13   Последице на штићеним 

вредностима је представљен у 

могућим повредама запослених, 

оштећењима (уништавању) 

сировина, готових производа и МС 

или оштећењима на објектима 

школе. Вредност штете зависи од 

тога колики утицај штетни догађај 

има на привредн друштво.  

  

  

14  Установиће се програм са 

тренинзима запослених у 

координацији са запосленим (као 

ФТО) за употребу у безбедносним 

инцидентима, и договорен рад у 

кординацији са органима МУП на 

локалном нивоу. Коришћење 

система видео надзора је врло 

важан сегмент ФТО и заштите 

запослених.  

  

15  Нема других предузетих мера јер и 

нема преосталог ризика.  
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53  Ефекат предузетих мера је врло 

видљив јер се искуства стечена у 

тренинзима и показним вежбама 

показују као врло значајна у 

стицању искуства у адекватном 

реаговању.  

  

17  Овај ризик може интерактивно 

деловати са ризиком од пожара или 

експлозија, али се у пракси ризици 

од ВС нису дешавали, тако да је то 

само искуствена норма.  

  

18  Ненаведене опасности (могући 

штетни догађаји) се једино могу 

огледати у повишеном стресу свих 

запослених у привредном друштву, 

а да је свакако велики физички 

напор припадника запослених (као 

ФТО)  

  

 

Табела С.1 (2/5) 

Ред. 

број  

Карактеристика идентификованих 

ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКОВАНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – доле 

описати)  

  

Напомена  

1  2  3  4  5  

1  4.8.2022.године  

ЕЛЕМЕНТАРНЕ 

НЕПОГОДЕ И 

ДРУГЕ НЕСРЕЋЕ /   

  

Недовољна ангажованост 

појединих запослених у 

погледу стицања знања и 

искуства у 

погледу ванредних ситуација  

  

2   ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“    
  

3  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем 

припадајућим пољопривредним 

плацевима мање површине, плац 

комплекса школесе укршта са 

путевима локалног карактера и 

само једном важном 

саобраћајницом (магистрала), и 

постоји само једно привредно 

друштво које послује у 

непосредној близини.  
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4  

 

Сви објекти  на плацу ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“   су описани у 

микролокацији школеу 

интерном контексту.  

  

  

  

5  Непосредна околина (све ставке 

побројане под 4) услед 

безбедносног инцидента, 

настанка пожара или експлозије 

или пак квара у радном поступку 

и настанак еколошког инцидента 

у неком од/до објеката друштва, 

чиме се може нанети 

материјална штета и повреде 

запосленим и смештеним лицима 

(чак и са мртвим исходом). 

Угрожени су запослени и МС 

услед дејства општих пословних 

активности (ванредних 

ситуација).  

  

  

  

6  Зависно од врсте безбедносног 

инцидента угрожени су 

запослени, МС и и објекти, 

делимично или у целини и 

ангажовани су запослени (као 

ФТО), и државни органи (екипе 

за ВС).  

  

7   Нормативна акта ће бити тек 

израђена и норма у законском 

смислу(План заштите од удеса, 

Процена угрожености од 

елементаних непогода и 

др.несрећа, и сл.). Све предузете 

мере нису још увек покриле 

законску регулативу, а  било је и 

довољно тренинга и показних 

вежби, али је било недовољно 

координисаности са органима за 

ванредне ситуације на локалном 

нивоу. Привредно друштво мора 

установити стални фонд са 

материјалним средствима која су 

искључиво намењена за ту врсту 

пословних подухвата. 

Превентивне мере ће се тек 
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предузети да покрију законску 

регулативу.  

8. Идентификована је вредност 

последица 3 (три)  

- Потребно је установити 

редовне састанке Руководиоца 

смене (као представника 

запослених у оквиру обавеза 

ФТО) са Руководиоцем друштва 

(Директором) и установљавање 

анализе догађајасценарија и 

адекватности одговора на ВС  

-Координирати показне вежбе са 

надлежним органима за 

безбедносне инциденте и 

стицати искуство у раду  

Координирањем 

са органима за 

ванредне 

ситуације је 

омогућен 

разноврстан 

сценарио 

ванредних 

ситуација и у 

показним 

вежбама се стиче 

искуство 

припадника 

тимова  

9. Непостојање планских аката за 

ВС са истима (План заштите од 

удеса, Процена угрожености од 

елементаних непогода и 

др.несрећа, и сл.).  

Организацијски део за финансије 

и администрацију ће направити 

реализацију планова (сви 

планскли акти за ВС, све врсте 

процене ризика, процена 

угрожености од елементарних 

непогода и осталих опасности и 

др.) и извршити основну обуку и 

тиме се стиче база основних 

знања без праксе. У оквиру ових 

аката потребну улогу имају и 

технички системи заштите 

(систем видео надзора).  

  

10.  

 

Штићене вредности нису биле 

до сада изложене ризику 

елементарних непогода и 

др.несрећа.  

  

11.  Ниво ризика је 6 (шест).  

Вероватноћа ризика је 2 (два).  

Последице ризика су 3 (три).  

  

12.  Погођене штићене вредности би 

били запослени, сировине, 

готови производи, МС и објекти, 

делимично или у целини.  
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13.   Последице на штићеним 

вредностима је представљен у 

могућим повредама запослених, 

оштећењима на објектима 

друштва. Вредност штете зависи 

од тога колики утицај штетни 

догађај има на друштво.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.  Установиће се програм са 

тренинзима запослених у 

координацији са запосленим (као 

ФТО) за употребу у 

безбедносним инцидентима, и 

договорен рад у кординацији са 

органима МУП на локалном 

нивоу. Коришћење система 

видео надзора је врло важан 

сегмент ФТО и заштите 

запослених.  

  

15.  Нема других предузетих мера јер 

и нема преосталог ризика  
  

16.  Ефекат предузетих мера је врло 

видљив јер се искуства стечена у 

тренинзима и показним вежбама 

показују као врло значајна у 

стицању искуства у адекватном 

реаговању.   

  

17.  Овај ризик може интерактивно 

деловати – генерисати са 

ризиком од пожара, епидемијама 

али се у пракси ризици од ВС 

нису дешавали, тако да то може 

бити само искуствена норма.  

  

18.  Ненаведене опасности (могући 

штетни догађаји) се једино могу 

огледати у повишеном стресу 

свих запослених у привредном 

друштву, а да је свакако велики 

физички напор припадника 

тимова за ВС свакако висок  
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Табела С.1 (3/5)  

Ред. 

број  
Карактеристика идентификованих ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКОВ

АНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – 

доле описати)  

  

Напомена  

1  2  3  4  5  

1.  

 

4.8.2022.године  

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ  

СРЕДИНЕ /   

  

Релативно 

 мале 

 материјалн

е резерве за фонд 

за улагање у 

набавку опреме за 

реаговање у 

ванредним 

 ситуацијам

а  или 

еколошким 

инцидентима  

  

2.   ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“    
  

3.  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем припадајућим 

пољопривредним плацевима мање површине, 

плац комплекса школесе укршта са путевима 

локалног карактера и само једном важном 

саобраћајницом ( магистрала), и постоји само 

једно привредно друштво које послује у 

непосредној близини.  

  

4 . 

Сви објекти  на плацу ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“   су описани у 

микролокацији школеу интерном контексту.  

  

5.  Непосредна околина (све ставке побројане 

под 4) услед безбедносног инцидента, 

настанка пожара или експлозије или пак 

квара опреме и настанак еколошког 

инцидента у неком од/до објеката друштва, 

чиме се може нанети материјална штета и 

повреде запосленим и смештеним лицима 

(чак и са мртвим исходом).  

Угрожени су запослени и МС услед дејства 

општих пословних активности (ванредних 

ситуација).  

  

  

  

  

  

6.  Зависно од врсте безбедносног инцидента за 

животну средину, тим за ВС (5 + 1)  је увек 

ангажован а у случају потребне помоћи, 

актуелизирају се и други тимови и државни 

органи за ВС (екипе за безбедносне 

инциденте).  

  

7.  Нормативна акта су израђена и испуњена је 

норма у законском смислу. Превентивне мере 

ће се предузимати и убудуће да покрију 

законску регулативу.  
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8.   

Идентификована је вредност последица 2 

(два).  

-Утврдити материјалне резерве намењене 

искључиво за тематику заштите животне 

средине;  

-Координирати рад на пољу ЗЖС са 

надлежним органима за ванредне ситуације и 

стицати искуство у раду са истима.  

 Координирањем 

са органима за 

ванредне 

ситуације је 

омогућен 

разноврстан 

сценарио 

ванредних 

ситуација и у 

показним 

вежбама се стиче 

искуство 

припадника 

тимова  

9.   Организацијски део за финансије и 

администрацију ће направити динамику и 

реализацију незавршених планова (за ВС, 

процену угрожености од елементарних 

непогода и осталих опасности и др.) а 

референт ЗЖС ће извршити основну обуку са 

запосленима и тиме се стиче база основних 

знања без праксе.  

  

  

10.  

 

Штићене вредности нису биле изложене 

ризику ванредним ситуацијама.  
  

11.  Ниво ризика је 6 (шест).  

Вероватноћа ризика је 3 (три).  

Последице ризика су 2 (два).  

  

12. Погођене штићене вредности би била 

животна средина и запослени од инцидента 

на делу објекта где се десио ванредни 

догађај.  

  

13.  Последице на штићеним вредностима је 

представљен у могућим повредама (или 

тровањем) запослених (чак и са мртвим 

исходом),  оштећењима (уништавању) МС, 

дела објекта школе.  

  

14.  Установљен је програм са тренинзима 

тимова за употребу у ВС, и договорен рад у 

кординацији са органима за ВС и подигнут 

превентивни надзор рада на објетима школеу 

сарадњи са ФТО.  

  

15. Нема других предузетих мера јер и нема 

преосталог ризика.  
  

16.  Ефекат предузетих мера је видљив на самом 

плацу школе. Координација са државним 
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органима за ВС добија на квалитету 

предузетих мера.  

17.  Овај ризик може интерактивно деловати са 

ризиком од пожара, експлозије или тровања 

али се у пракси ризици од ВС у том смислу 

нису дешавали.  

  

18.   Ненаведене опасности (могући штетни 

догађаји) се једино могу огледати у 

повишеном стресу свих запослених у 

привредном друштву, а да је свакако велики 

физички напор припадника тимова за ВС 

свакако висок. Такође, дејство опасних 

материја на самом плацу изазива и потребне 

мере непосредне заштите од загађења или 

евентуалних повреда (од пожара/експлозија).  

 

  

 

Табела С.1 (4/5)  

Ред. 

број  
Карактеристика идентификованих ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКО

ВАНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – 

доле описати)  

  

Напомена  

1  2      3  4  5  

1.  4.8.2022.године  
  

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ  

РЕСУРСИМА /   

  

Недовољна 

социјализација 

запосленог и 

поред постојања 

процедуре за 

адаптацију, 

развој и 

евалуацију 

запослених /  

  

  

  

2.   ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“    
  

3.  Велики број кућних породичних домаћинстава 

са мањим бројем припадајућим 

пољопривредним плацевима мање површине, 

плац комплекса школесе укршта са путевима 

локалног карактера и само једном важном 

саобраћајницом (магистрала), и постоји само 

једно привредно друштво које послује у 

непосредној близини.  

  

4.  

Сви објекти  на плацу ОШ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ су описани у 

микролокацији школеу интерном контексту.  
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5.  

 

Услед неадекватне прилагођености запосленог 

може доћи до поремећених стања менталних 

способности и погрешног рада у поступку и 

изазивање ванредног догађаја.  

Непосредна околина (све ставке побројане под 4) 

услед инцидента настанка пожара или експлозије 

или пак квара у технолошком поступку и настанак 

еколошког инцидента у неком од/до објеката 

школе, чиме се може нанети материјална штета и 

повреде запосленим и смештеним лицима (чак и са 

мртвим исходом).   

  

  

  

  

  

  

6.   Сегмент друштва, односно сектор у који 

долази запослени и где је радно ангажован у 

погледу адаптације. Зависно од тога колико 

се прима запослених и у односу на то у ком се 

сектору запошљавају, као и колико 

атмосфера на радном месту утиче на 

свеукупни радни амбијент свих запослених, 

то су и позитивне, односно негативне појаве 

присутне као резултанта.  

 

  

7.   Нормативна акта су израђена и испуњене су 

све норме у законском смислу. Превентивне 

мере сачињавају планиране менторске 

активности руководилаца и 

др.оспособљених запослених  лица, 

упућивање на посебна упутства, ограничења, 

и сл.процедура. Овакве мере се обавезно 

спроводе  ради позитивних ефеката на 

адаптацију, развој и евалуацију 

новозапослених. Негативности се односе 

првенствено на неадекватан прихват од 

стране старијих запослених.    
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8.  Идентификована је вредност последица 3 

(три).  

-Стечена искуства у погледу пријема 

новозапослених треба имплементирати у 

програм за адаптацију и евалуацију 

запослених.   

Координиран рад 

са неким од 

унајмљених 

психолога или 

старијих 

искусних колега 

је јако битан у 

почетним кораку 

новозапосленог.  

9.  Организацијски део за финансије и 

администрацију је дефинисао јасне и 

формализоване процедуре увођења у посао 

новозапосленог лица поред постојеће 

политике запошљавања.  

  

10.  

 

Штићене вредности нису биле изложене 

ризику од недовољне социјализације 

запосленог и поред постојања процедуре за 

адаптацију, развој и евалуацију запослених.  

  

11.  Ниво ризика је 6 (шест). Вероватноћа ризика 

је 2 (два) а последице ризика су 3 (три).    

12.  Погођене штићене вредности односила би се 

на запослене у привредном друштву.    

13.  Последице на штићеним вредностима су 

могући откази, као и стварање демотивације 

у погледу адаптације и стварања пријатне 

атмосфере на радном месту.  

  

14.   Акценат је дат и на социјализацији 

новозапосленог, као и на процену евалуације 

од стране постављено ментора (руководиоца) 

након завршене обуке.  

 

  

15.  Нема других предузетих мера јер и нема 

преосталог ризика.  

  

16.  Ефекат предузетих мера је видљив у 

организацијским сегментима.  

Руководиоци више посвећују пажње и на 

новозапослене и на рад установљених 

ментора за исте.   
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17.  Овај ризик може интерактивно деловати са 

ризиком од појаве демотивације и на осталим 

запосленим лицима и могућностима осипања 

квалитетног кадра.  

  

18.   Ненаведене опасности (могући штетни 

догађаји) се једино могу огледати у 

повишеном стресу свих запослених у 

привредном друштву, а да је свакако велики 

физички напор ментора да упуте 

новозапослене на праве смернице. Такође, 

солидарна комуникација на почетку каријере 

од стране других запослених је врло важна за 

стицање самопоуздања.  

 

 

 

Табела С.1 (5/5)  

Ред. 

број  
Карактеристика идентификованих ризика  

НАЗИВ 

ИДЕНТИФИКОВАНОГ  

РИЗИКА  

(овде уписати – доле 

описати)  

  

Напомена  

1  2      3  4  5  

1.  4.8.2022.године  ОБЛАСТ 

ИНФОРМАЦИОНО –  

КОМУНИКАЦИОНО – 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОН

ИХ  

СИСТЕМА /   

  

-Тренутно 

 непостојање 

резервне  (географски 

дислоциране  и 

инфраструктурно 

опремљене) локације (за 

систем-салу), за случај 

ванредних ситуација, 

односно  резервне 

 Disaster  

Recovery локације;  

-Непоштовање уговорних 

обавеза од стране 

''outsoursing'' пружаоца 

услуге; /  

  

2.   ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“    
  

3.  Велики број кућних породичних 

домаћинстава са мањим бројем 

припадајућим пољопривредним 

плацевима мање површине, плац 

комплекса школесе укршта са 

путевима локалног карактера и само 

једном важном саобраћајницом 

(магистрала), и постоји само једно 

привредно друштво које послује у 

непосредној близини.  

  

4.  Сви објекти  на плацу ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“   

су описани у микролокацији школеу 

интерниом контексту.  

  

5.  ИТ МС и информације (подаци и базе 

података) које чувају у себи та 

наведена МС.  

  

6.  ИТ администратор.    
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7..  

 

Предузете су све мере превентиве, 

уграђени заштитни програми, 

постављени ''firewall’’, права 

приступа апликацијама, 

инсталација/деинсталација рачунара 

и друге рачунарске опреме, приступ 

дељеним фолдерима и sharepoint 

порталу, додавање корисника у 

дистрибутивне групе, права приступа 

WiFi / VPN / USB, права приступа 

кроз физичку контролу приступа, 

имплементирани су сви модули 

антивирусног софтвера.   

   

  

8.  Идентификована је вредност 

последица 2 (два).  

-Утврдити материјалне резерве 

намењене повећању даље заштите ИТ 

уређаја, мреже и појединих логичких 

јединица;  

-Координирати рад на пољу 

унапређења и перманентне едукације 

на пољу ИТ заштите.  

Координирањем 

са седиштем у 

Дирекцији, увек 

се унапређују 

системи заштите 

информационих 

података, у 

погледу 

превентивног 

деловања  

9.   ИТ администратор  је установио 

Правилник о пословној тајни који 

између осталог подразумева и 

примену организационих, 

процедуралних и техничких мера 

заштите поверљивих пословних 

информација. Просторије у којима је 

смештена критична инфраструктура 

су обезбеђене контролом приступа 

захваљујући руководећем кадру, 

који својим директним 

активностима у непрекидном 

трајању од 24 часа, или 

закључаношћу објекта (Управне 

зграде) након завршетка радног 

времена појединих организационих 

делова.  

 

  

10.  Штићене вредности нису биле 

изложене ризику ванредним 

ситуацијама и догађајима.  
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11.  

 

Ниво ризика је 6 (шест).  

Вероватноћа ризика је 3 (три).   

Последице ризика су 2 (два).  

  

12.  Погођене штићене вредности би 

била ИТ МС и информације (подаци 

и базе података)које чувају у себи та 

наведена МС.  

  

13.  Последице на штићеним 

вредностима је представљен у 

могућим физичким оштећењима 

(уништавању) МС, односно ИТ 

уређаја и опреме, као и уништења 

информационих података на 

логичким уређајима привредном 

друштву.  

  

14.  Установљена је физичка заштита са 

искључивим приступом 

руководећег кадра ИТ јединицама у 

непрекидном  

трајању од 24 часа, као и 

закључаношћу објекта (Управне 

зграде) након завршетка радног 

времена појединих организационих 

делова. Такође, за контролу 

приступа просторијама објеката на 

локацији комплекса ОШ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“   

се и користи присуство запослених 

који обављају своје радне обавезе у 

току свог радног времена и имају 

могућност непрестане контроле над 

ИТ јединице (у производњи на 

постројењима).  

  

15.  Нема других предузетих мера јер и 

нема преосталог ризика.  
  

16.   Ефекат предузетих мера је уочљив 

јер координација међусобних 

руководилаца је лакша у погледу 

квалитета предузетих мера јер није 

потребно велико кретање истих.  

 

  

17.   Овај ризик може интерактивно 

деловати са ризиком од пожара или 

угрожености од елементарним 

непогодама, али се у пракси ризици 

од ВС у том смислу нису дешавали.  
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18.   Ненаведене опасности (могући 

штетни догађаји) се могу огледати у 

губитку информационих података, 

изгубљеној документацији чуваној 

на хард диску сервера, као и у 

оштећењу програмских апликација 

(оштећење софтвера) чиме би била 

нанета непоправљива штета. Добро 

обезбеђеном заштитом, 

унапређивањем и разрађеним 

свакодневним buck up-овањем се 

покушава не дозволити стварање 

услова за физичко оштећење и сајбер 

напад.  
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XVI КОМУНИКАЦИЈА У ВЕЗИ СА РИЗИЦИМА 
 

У процесу израде ове процене ризика за ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, a према 

стандарду СРПС А.Л2.003 (односно Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања 

за наведено привредно друштво) су учествовали сви организациони делови наведеног 

друштва. У припремању података за ову процену ризика, комуникација је вођена преко 

Чекаревац Зоран (ВСС), који је задужен као Руководилац за овај пројекат од стране 

директора. Комуницирање и консултације су цело време ишле координисано преко 

Чекаревац Зоран. Као руководилац задужен за овај плански документ, Чекаревац Зоранје 

обезбеђивао учешће свих релевантних страна, односно обезбеђивала је њихово учешће у 

процесу управљања ризиком, у разумевању одлука и поступака у вези са ризиком. С 

обзиром на величину и пословање овог друштва, подаци су скупљани углавном са интерним 

сазаинтересованим странама а користило се велико искуство у пословању са екстерним 

странама. 

Унутрашња и назови условна „спољашња“ комуникација (према менаџеру ризика) 

је допринела да се различите перцепције ризика идентификују и интегришу у процес 

одлучивања. Такође, помогла је у дефинисању контекста, спречени су неспоразуми, и 

помогло се бољем идентификовању ризика. Самим тиме су биле обезбеђени различити 

погледи и унапредило управљање. Комуницирање и консултације чине саставни део свих 

сегмената процеса управљања ризиком, и тиме олакшавају размену информација, па је и у 

овој процени ризика то добило прави замах када су се сви поједини делови и аспекти 

стандарда у целини разумели. 

У процени ризика су поред Руководиоца за израду процене ризика Чекаревац 

Зорана (ВСС)) учествовали чланови Тима за израду ризика Магдалена Радибратовић, 

Помоћник руководиоца тима за процену, Александра Симић, Помоћник рук. тима за 

процену, Снежана Ђериман, Помоћник руководиоца тима за процену, Владе Михаиловић, 

Помоћник руководиоца тима за процену и менаџери ризика Неда Шутићи и Зоран 

Чекаревац који представљају руководиоце или главне носиоце задатака у привредном 

друштву, али је учешће осталих појединаца било представљено у обављеним 

консултацијама са својим руководиоцима. У име тога, процена ризика је добила на 

валидности због добијања више утисака, размишљања и чињеница, и из свих изведених 

закључака се добио овај крајњи резултат. 

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања сада постаје важан плански 

документ из кога се црпе важни закључци а на рачун чега се може унапредити пословање 

у оним сегментима који су дефинисани као поље где се идентификовани ризици могу 

сматрати као неприхватљиви. С обзиром да је оцена показала да су све групе ризика у 

оквиру тематика које су одређене стандардом А.Л2.003:2017 у прихватљивој категорији, 

то се поједини неприхватљиви ''подризици'' могу ублажавати у већ постојећем 

контролисању ризика, и са врло мало модификованим мерама контролисаности ових 

''подризика'' се исти могу довести на ниво прихватљивих ризика. 

Као крајњи закључак о комуникацији се може извући да је иста била у оним 

потребним границама које оправдавају валидност резултата процене ризика. 

(МП/електронски потпис 
Менаџери ризика 
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XII ОЦЕЊИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА ЗА 

ПРОЦЕНУ РИЗИКА 
 
 
 
 
 

1) Критеријуми за оцењивање испуњености захтева организација 
које врше процену ризика – Прилог Т  

2) Матрица за оцењивање испуњености захтева за 

организације које врше процену ризика – Прилог Ћ  
3) Матрица за оцењивање испуњености захтева за 

особе које врше процену ризика (менаџер 

ризика) – Прилог У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠTAMAPARIJA RP 
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА GORNJI MILANOVAC  

 

 

  Страна 261 oд 265 

1. Критеријуми за оцењивање испуњености захтева организација које 

врше процену ризика – Прилог Т  

  

  Испуњеноцт захтева:                                               Табела Т.1                                      

                                                                                                                

Класификација Оцена                                                                                                    

 

1 2 

 

Не испуњава 0 

 

Врло мала (< 50 %) 1 

 

Мала 2 (од 51 % до 60 %)  

  

Средња 3 (од 61 % до 75 %)  

  

Врло велика 4 (од 76 % до 90 %) 

 

Потпуна (од 91 % до 100 %) 

  
Оцена квалитета услуге: 
              

Квалитет Оцена 

1 2 

НЕУСАГЛАШЕН 0 

1 – лош квалитет 0 - 4,99 услуга  

2 – довољан 5,00 – 8,4 квалитет   

3 – добар квалитет 8,50 – 13,49  

4 – врло добар 13,50 – 18,49 

5 – одличан квалитет >18,49 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             Ресурси  

Класификација  Оцена  

1  2  3  

Не вреднује се за детективску делатност  

Уписани основни 

капитал (новчани и 

неновчани)  

  

  

  

  
2  

< 1.000 евра  1  

> 1.000 < 10.000 евра  2  

>10.000 < 50.000 евра   3  

>50.000 < 100.000 евра  4  

>100.000 евра   5  

Број запослених менаџера    

  
5  

ризика  
1  

3  

> 1 < 3  4  

> 3  5  

Полиса осигурања од 
професионалне  

одговорности (у хиљадама  
динара)  

  

  

  
5  < 6.000  1  

> 6.000 < 10.000  3  

> 10.000 < 20.000  4  

> 20.000  5  

Просечна зарада 

свих запослених  
    

  
3  

Испод републичког просека   1  

± 10 % од републичког  3  

> 10 % изнад републичког  

просека  
5  
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2.) Матрица за оцењивање испуњености захтева за организације које врше процену 

ризика – Прилог Ћ  

Табела Ћ.1 – Испуњеност захтева за организације које врше процену ризика  
5. Процена ризика – Захтеви  Испуњеност  Ресурси  Оцена  Квалитет  

А  Б  В  Г  Д  

5.2   Захтеви који се односе на процену ризика    
Процена ризика је свеукупан процес идентификације, 

анализе и оцене ризика.  
НАПОМЕНА 1 Процена ризика укључује процес 

идентификације интерних и екстерних претњи и рањивости, 

идентификације вероватноће догађаја са порастом таквих 

претњи и рањивости, дефинисања кључних функција 

потребних за континуитет функционисања организације, 

дефинисања контроле на месту потребном за смањење 

изложености и евалуацију трошкова такве контроле.  
НАПОМЕНА 2 Ови захтеви се односе на организацију која 

пружа услуге процене ризика и организације које врше 

процену ризика за сопствене потребе.  
5.3   Општи захтеви за организацију  

Организација мора да:  

а) испуњава сву правну регулативу, применљиву на делатност 

организације  5  3,75  
18,75  

  Одличан  

б) осигура себе од одговорности за штету која би могла настати 

у њеном раду  5  
3,75  18,75  Одличан  

в) поседује информатичку опрему и одговарајући софтвер који 

обезбеђују несметану, правилну и систематичну употребу 

образаца и алата за процену ризика прописаних у овом 

стандарду и евиденције о процесу процене ризика  

  
5  

3,75  18,75  Одличан  

г) користи доступне евиденције, сазнања и базе података 

надлежних органа о ризицима  5  
3,75  18,75  Одличан  

д)  именује особу за послове менаџера ризика  5  3,75  18,75  Одличан  

ђ)  поседује процедуре за процену следећих група ризика:  

  

  

  

  

  
5  

3,75  18,75  Одличан  

– ризике општих пословних активности;  

– ризике по безбедност и здравље на раду;  

– правне ризике;  

– ризике од противправног деловања;  

– ризике од пожара;  

– ризике од елементарних непогода и других несрећа;  

– ризике од експлозија;  

– ризике по животну средину;  

– ризике у процесу управљања људским ресурсима;  

– ризике у области информационо-комуникационо-  
-телекомуникационих система  

Препоручује се да организација у процени ризика поседује 

процедуру за процену следеће групе ризика:  
  

е) ризике од неусаглашености са стандардима.  9  3,75  33,75  Одличан  

Општи захтеви за организацију:      20,89    Одличан  



ŠTAMAPARIJA RP 
ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА GORNJI MILANOVAC  

 

 

  Страна 263 oд 265 

Табела Ћ.2 – Критеријум  

  

Захтеви под а), б), в), д) и ђ):  од 0 до 5  
према критеријуму у 

Прилогу Т, табела Т.1  

Захтев под б):  
  аутоматски се преноси из 

табеле Т.2  

  

  

Препорука под е):  

0  нема ниједан сертификат  

3  има један сертификат  

5  има два сертификата  

9  
има све препоручене 

сертификате  

  
Колона „Ресурси”  

аутоматски се преноси из табеле  
„Критеријуми за организацију” 

(Прилог Т, табела Т.2)  
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3) Матрица за оцењивање испуњености захтева за особе које врше 

процену ризика (менаџер ризика)  – Прилог У   

Табела У.1 – Испуњености захтева за особе које врше процену ризика  

  

5.   Процена ризика – Захтеви  Испуњеност  Оцена  Квалитет  

А  Б  В  Г  

5.4   Захтеви за квалификованост менаџера ризика      

Особа која врши послове менаџера ризика мора да поседује 

одговарајуће квалификације, као и доказе за следеће:  

а)  испуњава сву правну регулативу применљиву на 

предметне услуге  
5  5  Квалитетан  

Препоручује се да особа која врши послове менџера ризика 

поседује следеће квалификације, као и доказе за наведено:  
    

б) високо образовање на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету из 

области безбедности, правних или економских наука, 

као и техничких наука и најмање пет година радног 

искуства на пословима који су у оквиру предмета и 

подручја примене стандарда  

5  5  Положио  

в)  познавање најмање једног страног језика  3  3  Положио  

г) последипломско специјалистичко усавршавање из 

области безбедности, односно области сродних 

послова који се обављају приликом пружања 

услуга обезбеђења лица, имовине и пословања  

0  0  Неусаглашен  

д)  положен стручни испит из заштите од пожара  5  5  Квалитетан  

ђ)  лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и 

пословања  
5  5  Квалитетан  

Општи захтеви за менаџера ризика:    3,83  Положио  
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Табела У.2 – Критеријум  

  

    

Захтеви под а):  0  Неусаглашен  

Препорука под б):  од 1 до 5  3 - ВиСС; 5-ВСС  

  
Препорука под в):  

0  Не зна страни језик  

2  Служи се 1 страним језиком  

3  Пише, чита и говори 1 језик  

5  Пише, чита или говори више језика  

Препорука под г):  
0  Нема  

5  Има  

Препорука под д):  
0  Нема  

5  Има  

Препорука под ђ):  
0  Нема  

5  Има  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


