
ФОНД ИСПИТНИХ ПИТАЊА ПО ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У 
ЗАШТИТИ ЛИЦА,  ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 

 

 

 ТЕМА 1 – ПОЈАМ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ПРОЦЕНЕ РИЗИКА: 

1. Појам ризика? 
2. Управљање ризиком и фазе управљања ризиком? 
3. Процена ризика, које су одговорности и ресурси за примену овог процеса? 
4. Технике за процену ризика?  
5. Каква је улога и компетенције савременог менаџера ризика у управљању организацијом и 

шта обухвата комуникација о ризику? 
6. Комуникација у процесу процене ризика? 

 

 ТЕМА 2 – БЕЗБЕДНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ: 
 

1. Објаснити појам организације и који су њени основни елементи? 
2. Који су основни процеси/функције савремене организације? 
3. Шта чини спољашње, а шта унутрашње окружење организације? 
4. Извори опасности по организацију и угрожавање организације? 

 
 

 ТЕМА 3 – ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИКТ СИСТЕМИМА: 

1. Појам и важност ИКТ система у систему заштите лица, имовине и пословања? 
2. Наведите и објасните критичне тачке у рачунарском систему организације 
3. Наведите мере заштите од злоупотребе рачунарских система 

 

 

 ТЕМА 5 – ОПШТЕ ПОСЛОВНЕ ОПАСНОСТИ И ОПАСНОСТИ ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА   
             СТАНДАРДИМА 

1.Појам и врсте опасности 
2.Опасности везане за пословање у смислу заштите лица, имовине и пословања 
3.Који стандарди се примењују у организацији ради регулисања квалитета 
4.Наведите показатеље успешности организације у пословању 
5.Објасните начин идентификације опасности по опште пословање 
6.Објаните начин идентификације неусаглашености са стандардима квалитета 
7.Објасните начин идентификације опасности услед непримене националног стандарда за 

захтеве у области заштите лица, имовине и пословања 
 

 ТЕМА 7 – ПРОЦЕНА ПРАВНИХ РИЗИКА И ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПРОТИВПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА  

1.Појам и карактеристике правних опасности у организацији 
2.Појам и карактеристике опасности од противправног деловања интерних и екстерних 

субјеката у организацији 
3.Која су два основна инструмента заштите лица, имовине и пословања и објаснити значај 

безбедносне културе 
4.Навести потенцијалне правне опасности 
5.Навести облике противправног деловања интерних субјеката 
6.Навести облике противправног деловања екстерних субјеката  

 ТЕМА 10 – МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 

7. Објасните важност идентификације потенцијалних опасности 
8. Објасните примену критеријума за прелиминарну анализу потенцијалних опасности 
9. Идeнтификaциja пoтeнциjaлних oпaснoсти 
10. Појам анализе и оцене ризика 
11. Објасните критеријуме за одређивање вероватноће и последица опасности 
12. Објасните критеријум за одређивање нивоа ризика 



13. Наведите и објасните опције за ублажавање ризика 
14. Објасните резидуални ризик и принцип његове процене 
15. Објасните принцип третмана комбинације опасности-ризика 

 

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

1.Наведите правне основе за процену ризика у области ванредних ситуација, заштите од  
пожара и заштите на раду 

2.Који је значај унутрашњих нормативних аката организације  као средства процене и контроле 
ризика и шта они уређују? 

3.Шта обухвата унутрашња правна регулатива за потребе превенције и контроле ризика? 
4. Који Закони представљају правни основ за процену ризика? 

 

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

 

1.Појам и врсте опасности 
2.Критеријуми за идентификацију потенцијалних опасности 
3. Улога менаџера ризика у процесу процене ризика 
4.Наведите изворе опасности на радном месту и у радној околини 
5.Шта су опасности а шта штетности на радном месту и у радној околини 
6.Које штићене вредности организације су потенцијално угрожене на радном месту и у радној 

околини 
7.Наведите начине идентификације ризика на радном месту и у радној околини 
8.Објасните Акт о процени ризика 
9.Наведите приоритет примене мера превенције 

 
 

 ТЕМА 8 – ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОЖАРНИХ ОПАСНОСТИ 

1.Наведите изворе опасности од пожара у организацији 
2.Објасните процес настанка пожара 
3.Које штићене вредности организације су потенцијално угрожене од пожара 
4.Наведите начине идентификације опасности од пожара 
5.Објасните План заштите од пожара 
6.Објасните улогу стручног лица за заштиту од пожара у организацији 

 

 ТЕМА 9 – ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

16.  Наведите изворе опасности од елементарних непогода и других несрећа у смислу закона о 
ванредним ситуацијама 

17. Објасните појам превенције у ванредним ситуацијама 
18. Које штићене вредности организације су потенцијално угрожене од елементарних непогода и 

других несрећа 
19. Наведите начине идентификације опасности од елементарних непогода и других несрећа 
20. Објасните Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа 
21. Објасните значај цивилне заштите у организацији 

 

 


