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ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ОБУКЕ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, 
ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА  

Наставних часова  

Предавање  Вежбе  Укупно  

ОПШТИ ДЕО  

УВОДНИ ЧАС  1     1  

Основни подаци о правном лицу које реализује обуку, програм обуке, предавачи, 
време реализације и начин рада, циљеви и задаци обуке, права и обавезе по 
питању безбедног и здравог рада  

ТЕМА 1 ПОЈАМ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ПРОЦЕНЕ РИЗИКА  1     1  

Појам ризика. Управљање ризиком. Фазе управљања ризиком. Процена ризика. 
Фазе процене ризика. Принципи процене ризика. Технике за процену ризика. 
Менаџер ризика. Квалитет у процесу процене ризика. Комуникација о ризику.  

ТЕМА 2 БЕЗБЕДНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  2     2  

Појам и елементи организације. Процеси у организацији. Окружење. Извори 
опасности по организацију. Угрожавање организације. Различити аспекти 
безбедности.  

ТЕМА 3 ПРОЦЕНА РИЗИКА У РАЧУНАРСКИМ СИСТЕМИМА  1     1  

Појам и важност рачунарских система у систему заштите лица, имовине и 
пословања. Рањивост рачунарских система. Заштита рачунарских система.  

ТЕМА 4 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И 
ПОСЛОВАЊА  

1     1  

Устав Републике Србије. Закон о безбедности и здрављу на раду. Закон о 
заштити од пожара. Закон о ванредним ситуацијама. Закон о приватном 
обезбеђењу. Остали закони везани за заштиту лица, имовине, пословања и 
података.  

ПРОВЕРА 1  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ДЕО  

ТЕМА 5 ОПШТЕ ПОСЛОВНЕ ОПАСНОСТИ И ОПАСНОСТИ ОД 
НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА СТАНДАРДИМА  

1  1  2  

5.1 Опасности везане за пословање у смислу заштите лица, имовине и пословања 
и опасности од неусаглашености са стандардима  

Појам и врсте општих пословних опасности. Захтеви за процену општих 
пословних ризика, критеријуми за идентификацију потенцијалних опасности у 
оквиру општих пословних активности. Место и улога менаџера ризика у 
процесу процене опште пословних ризика и ризика од неусаглашености са 
стандардима.  

5.2 Идентификација ризика од опште пословних опасности и опасности од 
неусаглашености са стандардима  

Начин рада менаџера ризика на идентификацији ризика од опште пословних 
опасности и опасности од неусаглашености са стандардима.  

ТЕМА 6 ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДНОМ 
МЕСТУ И У РАДНОЈ ОКОЛИНИ  

1  1  2  

6.1 Опасности по безбедност и здравље на радном месту и у радној околини  

Појам и врсте опасности по безбедност и здравље на радном месту и у радној 
околини. Захтеви за процену ризика на радном месту и у радној околини, 
критеријуми за идентификацију потенцијалних опасности на радном месту и у 
радној околини. Место и улога менаџера ризика у процесу процене ризика на 
радном месту и у радној околини.  

6.2 Идентификација ризика по безбедност и здравље на радном месту и у радној 
околини  

Начин рада менаџера ризика на идентификацији ризика по безбедност и 
здравље на радном месту и у радној околини.  

ТЕМА 7 ПРОЦЕНА ПРАВНИХ РИЗИКА И ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД 
ПРОТИВПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА  

1  1  2  

7.1 Правне опасности и опасности од противправног деловања интерних и 



екстерних субјеката организације  

Појам и врсте правних опасности. Захтеви за процену ризика од правних 
опасности, критеријуми за идентификацију потенцијалних правних опасности. 
Појам и врсте опасности од противправног деловања. Захтеви за процену 
ризика од противправног деловања. Критеријуми за идентификацију 
потенцијалних опасности од противправног деловања. Место и улога 
менаџера ризика у процесу процене ризика противправног деловања.  

         

7.2 Идентификација ризика од правних опасности и од противправног деловања 
интерних и екстерних субјеката организације  

         

Начин рада менаџера ризика на идентификацији ризика од правних опасности и 
од противправног деловања интерних и екстерних субјеката организације.  

         

ПРОВЕРА 2           

ТЕМА 8 ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОЖАРНИХ ОПАСНОСТИ  1  1  2  

8.1 Пожарне опасности  

Појам и врсте пожарних опасности. Захтеви за процену ризика од пожарних 
опасности, критеријуми за идентификацију потенцијалних опасности од 
пожара. Место и улога менаџера ризика у процесу процене пожарних ризика.  

8.2 Идентификација ризика од пожарних опасности  

Начин рада менаџера ризика на идентификацији ризика од пожарних опасности.  

ТЕМА 9 ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ 
НЕСРЕЋА  

1  1  2  

9.1 Опасности од елементарних непогода и других несрећа  

Појам и врсте опасности од елементарних непогода и других несрећа. Захтеви 
за процену ризика од елементарних непогода и других несрећа, критеријуми за 
идентификацију потенцијалних опасности од елементарних непогода и других 
несрећа. Место и улога менаџера ризика у процесу процене ризика од 
елементарних непогода и других несрећа.  

9.2 Идентификација ризика од елементарних непогода и других несрећа  

Идентификација ризика од елементарних непогода и других несрећа.  

ТЕМА 10 МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА ИМОВИНЕ И 
ПОСЛОВАЊА  

1  2  3  

10.1 Прелиминарна анализа потенцијалних опасности  

Идентификација потенцијалних опасности. Критеријуми за одређивање 
величине опасности. Употреба обрасца за прелиминарну анализу опасности.  

10.2 Анализа и оцена ризика  

Критеријуми за одређивање вероватноће, критеријуми за одређивање 
последица, критеријуми за одређивање нивоа ризика. Критеријуми за 
одређивање категорије ризика, критеријуми за одређивање прихватљивости 
ризика. Употреба обрасца за анализу и оцену ризика.  

10.3 Третман ризика  

Критеријум за примену опција за ублажавање, Критеријум за примену опција за 
изводљивост, Критеријум за примену анализе односа цена-корист, Критеријум 
за одређивање преосталог ризика и Комбинација ризика. Употреба обрасца за 
третман ризика.  

ПРОВЕРА 3  

РАДИОНИЦА 1     6  6  

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања у организацији - водећим 
путем.  

РАДИОНИЦА 2     6  6  

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања у организацији - 
самостално.  

ЗАВРШНИ ИСПИТНИ ТЕСТ     5  5  

УКУПНО:  12  24  36  

33%  67%  100%  

 


