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12. до 16. новембар 2018. 

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања 

(практична обука)) 

ПРОГРАМ 

1. ДАН 

Проф. др Зоран Кековић 

Мр Мирјана Ђорђевић 

Ђорђе Вучинић 

 

08:30 – 09:00 Пријављивање учесника 

09:00 – 09:45 Уводни час ( Презентација ИСС и 

националног стандарда  

                         SRPS A.L.003) 

09:45 – 11:45    Појам менаџмента ризиком и 

процена ризика  

11:45 – 12:00 Пауза 

12:00 – 14:00 Безбедност организације 

14:00 – 14:30 Пауза 

14:30 – 16:15 Процена ризика по безбедност и 

здравље на радном месту и у 

радној околини  

2. ДАН 

проф. др Зоран Кековић 

 проф. др Ненад Путник 

проф. др Младен Милошевић 

 

09:00 – 10:30 Опште пословне опасности и 

опасности од неусаглашености са 

стандардима  

10:30 – 10:40 Пауза 

10:40 – 12:10 Процена ризика од пожарних 

опасности  

12:10 – 12:30 Пауза 

12:30 – 13:15 Процена ризика у рачунарским 

системима  

13:15- 14:00     Правни основ за процену ризика 

у организацији и нормативна 

документа у области заштите 

лица, имовине и пословања  

14:00 – 16:15 Процена правних ризика и 

процена ризика од 

противправног деловања 

 

3. ДАН 

Мср Славица Дабижљевић 

Владимир Нинковић 

 

09:00 – 10:30 Процена ризика од 

елементарних непогода и 

других несрећа  

10:30 – 10:45 Пауза 

10:45 – 11:25 Методологија процене 

ризика у заштити лица, 

имовине и пословања 

11:25-12:10      Пауза 

12:10 –13:40 Методологија процене 

ризика у заштити лица, 

имовине и пословања  

13:40-16:15      Радионица 1 – „вођена 

радионица“ 

4. ДАН 

Мср Славица Дабижљевић 

 

09:00 – 10:30 Радионица 1  

10:30 – 10:40 Пауза 

10:40 – 12:10 Радионица 1  

12:10 – 12:30      Пауза 

12:30 –16:15 Радионица 2 – самостална 

радионица 

5. ДАН 

Мср Славица Дабижљевић 

 

09:00 – 10:30 Радионица 2 – самостална 

радионица 

10:30 – 10:40 Пауза 

10:40 – 12:10 Радионица 2 – самостална 

радионица 

12:10 – 12:30      Пауза 

12:30 – 14:00 Радионица 2 – самостална 

радионица 

14:00 – 15:30   Завршни испитни тест 

 

 

http://www.iss.rs/
mailto:iss-edukacija@iss.rs


 
СЕМИНАР            

  

www.iss.rs 
iss-edukacija@iss.rs  

Институт за стандардизацију Србије 
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд 

 

 

 
 

ПРЕДАВАЧИ 

 

Проф. др Зоран Кековић, редовни професор на Факултету безбедности, наставник 

предмета: Системи безбедности, Корпоративна безбедност; председник Комисије 

KS А292, Безбедност и отпорност друштва при Институту за стандардизацију Србије. 

Искуство у едукацији и практичној изради процене ризика у складу са националним 

стандардом SRPS A.L2.003, Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика и 

Законом о приватном обезбеђењу. Представник је Србије у Међународној организацији за 

стандардизацију (ISO) у Техничком комитету за безбедност и отпорност, и председник 

Центра за анализу ризика и управљање кризама из Београда од његовог оснивања 2006. 

године. 

Проф. др Ненад Путник, ванредни професор на Факултету безбедности, наставник 

предмета: Теорије конфликата и Високотехнолошки криминал и национална 

безбедност 

Проф. др Младен Милошевић, ванредни професор на Факултету безбедности, 

наставник предмета Увод у право и Кривично право, члан Комисије KS А292. Искуство 

у едукацији и практичној изради процене ризика у складу са националним стандардом 

SRPS A.L2.003, Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика и Законом о 

приватном обезбеђењу. 

Мср Славица Дабижљевић, директор привредног друштва PROKS VISION DOO, члан 

Комисије KS А292. Искуство у изради аката процене ризика у складу са националним 

стандардом SRPS A.L2.003, Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика и 

Законом о приватном обезбеђењу, као и у едукацији кандитата у области процене 

ризика. Велики број објављених радова у области менаџмента ризиком. 

Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац Одељења за хемијске технологије, 

пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИCC-у и 

секретар Комисије KS А292. 

СВРХА СЕМИНАРА 

Разумевање значаја процене ризика у процесу менаџмента ризиком и оспособљавање 

учесника семинара да обављају послове процене ризика у својим делатностима и да 

израђују акте о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у складу са 

Законом о приватном обезбеђењу.  
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КОМЕ ЈЕ СЕМИНАР НАМЕЊЕН 

 

Семинар је намењен професионалцима који желе да стекну знање о методама и 

техникама за процену ризика, запосленима који се у компанијама баве проценом 

ризика и свима који су заинтересовани: 

 за лиценцирање у складу са Законом о приватном обезбеђењу,  

 за примену националног стандарда за процену ризика у области заштите лица, 

имовине и пословања за сопствене потребе и за пружање услуга процене ризика 

за трећа лица, 

 за оцењивање усаглашености са националним стандардом,  

 за стицање компетентности за израду процене ризика у складу са захтевима 

стандарда за менаџмент ризиком (SRPS ISO 31000).  

 

Семинар се организује за физичка лица и представнике организација према 

националном стандарду за процену ризика у области заштите лица, имовине и 

пословања. Након завршене обуке кандидати добијају Потврду о обучености, на основу 

које ће Министарство унутрашњих послова, у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу, вршити лиценцирање особа за послове процене ризика у области заштите 

лица, имовине и пословања. 

 

НАКНАДА ЗА СЕМИНАР 

 

Накнада за семинар износи 30.000,00 дин. (укључује материјал за обуку, тематску 

збирку српских стандарда и одговарајућих прописа из области приватног обезбеђења, 

потврду о завршеној обуци и освежење за време паузе). 

За чланове Института накнада се умањује за 25 %. За чланове комисија Института 

накнада се умањује за 15 %. За организације које пријаве више од два полазника 

одобрава се попуст од 10 % висине накнаде. 

 

ПРИЈАВА 

 

 

Пријављивање за семинар врши се преко веб-странице Института, на адреси: 

www.iss.rs (рубрика „Семинари и обуке”).  

 

Детаљније информације на тел. 063/291 247 (Славица Дабижљевић) или 011/3409-388; 

011/3409-340 (ИСС, Одељење за продају, маркетинг и едукацију). 
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