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Овај пројекат је финансиран уз подршку Европске комисије у оквиру програма Еразмус+. 
Садржај ове веб странице и пројектних докумената/публикација одражава ставове и 
искључива је одговорност њених аутора и ни на који начин се не може сматрати да 
одражава ставове Националне агенције и Европске комисије. Комисија се не може 
сматрати одговорном за било какву употребу информација садржаних у њима. 

 

INCLUSIVE OMNIBUS 

Digital classroom for diverse workforce 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

САДРЖАЈ И СТРУКТУРА 
 

 

 

УВОД  

• Дефиниције: 

• Пројектни партнери, 

• Циљеви и задаци анкете 

• О упитнику 

• Учесници у анкети 

• Етапа завршавања 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 

• ПИТАЊЕ1: Политика запошљавања 

• ПИТАЊЕ 2: Политика запошљавања и диверзификација и 

инклузивност радне снаге 

• ПИТАЊЕ 3 – Активне мере за промовисање једнакости и 

инклузивности диверсификације 

• ПИТАЊЕ 4 – Препреке инклузивности, једнакости и 

диверсификацији радне снаге 

• ПИТАЊЕ 5 - Адекватна законска регулатива 

• ПИТАЊЕ 6 - Способност регрутовања и управљања 

различитим ресурсима 

ЗАКЉУЧЦИ 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

         УВОД 

 

Ова анкета је део пројекта Инклузивни омнибус – Дигитална 

учионица за разноврсну радну снагу у приватном сектору 

безбедности. 

Циљеви и задаци пројекта су побољшање способности запошљавања, 

селекције и управљања у сектору приватне безбедности (ПС) у погледу 

инклузивности, једнаких могућности и диверсификације радне снаге. У 

садашњем свету који се брзо мења, применом принципа различитости, 

правичности и инклузивности (ДЕ&И), организације, као и приватне 

компаније за обезбеђење, могу ојачати отпорност, повећати способности 

њиховог лидерства да се суоче са сложеним проблемима и тако 

побољшају своју конкурентску предност. Штавише, данас је прихватање 

и придржавање ДЕ&И принципа морална и законска обавеза, али је 

истовремено и показатељ високог друштвено одговорног понашања 

компанија. 

Значајан део јавног, па чак и приватог сектора стереотипно сматра 

приватну безбедност индустријом „само за мушкарце “и мање отвореном 

за различитости. Истовремено, у многим земљама, индустрија се суочава 

са акутном кризом изазваном недостатком радне снаге и високом стопом 

флуктуације особља. Стога, разноврснији и инклузивнији процес 

запошљавања може помоћи да се ублажи кадровски дефицит. 

Истовремено, већа стопа задржавања особља може се постићи 

усклађивањем организационе културе са принципом правичности и 

једнаких.могућности. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

С друге стране, примена принципа ДЕ&И у приватном сектору 

безбедности има неке посебне аспекте јединствене за ову индустрију, 

као што следи: 

 

❖ Због постојећих националних прописа о приватном обезбеђењу, 

кандидати за послове приватног обезбеђења морају да буду 

физички способни, да имају минимални ниво образовања и да 

говоре службени језик земље. Штавише, укључивање кандидата 

других националности може бити ограничено или чак немогуће, 

посебно у земљама чланицама ЕУ. 

❖ Постоје специфични безбедносни задаци који заиста захтевају 

виши ниво физичке спремности, што такође може ограничити 

диверсификацију радне снаге. 

 

У овом контексту, индустрија приватног обезбеђења мора да делује 

у оквиру законских ограничења како би се ускладила са моралним 

принципима и отворила славину за могућности и користи које 

доноси примена принципа ДЕ&И. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 ДЕ&И ДЕФИНИЦИЈЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕ&И се перципира и дефинише на много начина, али све 

дефиниције се, у суштини, односе на следеће: 

➢ Разноликост говори о сличностима и разликама појединаца, 

као што су националност, култура, традиција, језик, раса, боја 

коже, етничка припадност, пол, старост, религија, сексуална 

оријентација, родни идентитет, социоекономски статус, војни 

статус и породичне структуре. Такође може узети у обзир 

васпитање појединца, идеологију и начин размишљања. 

➢ Концепт једнакости или једнаких могућности значи да се 

свима једнако пружи и осигура могућност да постигну једнаке 

резултате, укључујући једнаке могућности запошљавања. 

Праведност се такође односи на правичност и непристрасност 

у погледу законских обавеза и грађанских права. 

➢ Инклузивност је принцип организационе културе који 

вреднује сваког запосленог без обзира на његове разлике. 

Инклузивна организација пружа безбедно и сарадничко 

окружење у којем су људи различитог друштвеног порекла, 

духовног или физичког изгледа и стања неселективно 

укључени и могу слободно да изразе мисли и перспективе. 

Инклузивно организационо окружење такође подстиче 

креативност и иновације. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ПАРТНЕРИ ПРОЈЕКТА: 

 

Овај пројекат развијају у партнерству следеће организације: 

 

• Комора за приватно обезбеђење Републике Северне 

Македоније (Северна Македонија). 

 

• Удружење румунске индустрије безбедности (Румунија); 

 

 

• Центар за анализу ризика и управљање кризама (Србија). 

 

 

• Комора за развој словеначког приватног обезбеђења 

(Словенија). 

 

  

 ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 

Анкетни део овог пројекта има за циљ да постигне боље разумевање 

постојеће ситуације у погледу разноликости радне снаге, једнакости и 

инклузивности у приватном сектору безбедности у земљама порекла 

партнера. Истовремено, резултати анкете ће помоћи пројекту да разуме 

потребе у смислу вештина и компетенција које захтева разноврснији и 

инклузивнији процес запошљавања у приватном сектору безбедности. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

    О УПИТНИКУ 

 

Анкета се састоји од 6 питања, од којих је 5 структурираних 

одговора са више избора, а једно је отворено питање. 

Упитник је преведен на матерњи језик сваке земље порекла 

учесника анкете. Стога су избегнуте све могуће језичке баријере или 

погрешна тумачења. 

Питање 1 

 (Да ли ваша компанија има успостављену политику запошљавања?) 

има за циљ да утврди у којој мери приватне компаније за обезбеђење 

следе неке систематске политике и процедуре у регрутовању особља за 

обезбеђење. Раширено је веровање да ефикасна примена ДЕ&И у 

регрутацији безбедносне радне снаге треба да буде подржана 

систематским процедуре и политиком. 

Питање 2 

 (Да ли ваша политика запошљавања узима у обзир 

диверсификацију радне снаге и принципе инклузивности?) истражује 

главне категорије диверсификације и инклузивности радне снаге и у 

којој мери политике запошљавања приватних безбедносних компанија у 

свакој земљи која учествује у овом пројекту укључује такве категорије. 

Испитаници су позвани да изаберу три могуће категорије, а то су: родна 

равноправност, инклузивност особа различитих раса, верских мањина, 

етничких мањина, укључујући и ромске националности, и других 

категорија угрожених особа. 

 

 



 
 

9 
 

 

СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Питање 3  

(Да ли ваша компанија активно промовише инклузивност у процесу 

селекције и запошљавања?) има за циљ да разјасни став приватних 

компанија за обезбеђење према инклузивности и диверсификацији радне 

снаге. Проактиван став ће вероватно довести до веће стопе 

инклузивности и диверсификације радне снаге. 

Питање 4 

 (Које су, по Вашем мишљењу, главне препреке за запошљавање 

разноврсније и инклузивније радне снаге у приватном сектору 

безбедности?) је отворено питање које има за циљ да сазна мишљење 

испитаника о могућим препрекама са којима се суочавају безбедносне 

компаније у свом послу за инклузивнију и разноврснију радну снагу. 

Питање 5 

 (Да ли законодавство у вашој земљи подржава диверсификацију 

радне снаге и инклузивност у приватном сектору безбедности?) је опет 

структурирано питање са вишеструким избором. Циљ је да се открије да 

ли постојеће национално законодавство подстиче родну равноправност, 

диверсификацију радне снаге и инклузивност, помажући тако 

организацијама да се придржавају принципа ДЕ&И. 

Питање 6  

(Да ли су ваше особље за људске ресурсе и менаџмент компаније 

довољно квалификовани да се баве специфичним проблемима 

диверзификације радне снаге и инклузивности?)захтева мишљење 

учесника о спремности и способностима регрутовања особља и менаџера 

у решавању специфичних питања запошљавања инклузивније и 

разноврсније радне снаге и одржавања културног окружења заснованог 

на принципу једнаких могућности у њиховој компанији. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

          УЧЕСНИЦИ У ИСТРАЖИВАЊУ 

 

 

Анкета је била усмерена на менаџмент компанија за обезбеђење и 

запослене на кадровским и регрутним позицијама. Упитник је 

дистрибуиран у све четири земље обухваћене истраживањем, односно 

Северној Македонији, Румунији, Србији и Словенији. Дакле, резултати 

анкете одражавају искључиво мишљења учесника из горе наведених 

земаља. На упитник је одговорило укупно 176 испитаника и то на 

следећи начин. 

Северна Македонија - 54 учесника. 

Румунија – 50 учесника 

Србија – 21 учесник 

Словенија – 51 учесник 

 

 

 

 

СТАПКА НА ЗАВРШЕТАК 

 

Стопа одговора била је 100%, а сваки учесник у анкети је у 

потпуности одговорио на свих шест питања. Стога је релевантност 

прикупљених информација и резултата анкете висока. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

  

          РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ПИТАЊЕ 1: 

         ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Већина испитаника (65%) из свих земаља обухваћених овим 

истраживањем навело је да њихове компаније имају и тренутно користе 

политику запошљавања компанија. Међутим, пондерисани просек од 

18% учесника признало је да њихове компаније за обезбеђење немају 

политику запошљавања, док 17% не зна да ли њихова компанија има 

такву политику. Комбиновано, пондерисани просек од 35% испитаника 

признало је да њихове компаније не прате формалне процедуре у 

запошљавању приватног обезбеђења, што је вероватно мање формална 

основа за регрутовање разноврсније и инклузивније радне снаге. 

Детаљна структура одговора је представљена у наставку,  држава по 

држава. 

Северна Македонија 

У Републици Северној Македонији, 63% учесника је позитивно 

одговорило на питање 1, односно њихова компанија има свој процес 

запошљавања заснован на структурисаној политици компаније. Без 

политике запошљавања одговорило је 16,7% испитаника, док 20,4% 

није знало да ли њихова компанија има и поштује политику 

запошљавања или не. 

Румунија 

У Румунији, 70% учесника тврди да њихова компанија подржава 

њихову функцију запошљавања на основу политике запошљавања. Само 

16% испитаника је одговорило са „НЕ“ на ово питање, док 14% није 

знало за такву политику. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Србија 

На питање 1, српски учесници су одговорили следеће: Српске 

безбедносне компаније имају политику запошљавања, према мишљењу 

76,2% испитаника, док је њих 9,5% одговорило са НЕ. Међу српским 

учесницима у овој анкети њих 14,30% не заступа такву политику. 

Словенија 

У Словенији 58,8% учесника потврђује да њихова компанија следи 

формалну политику запошљавања. Још 23,5% словеначких испитаника 

признало је да њихова компанија нема формалну политику 

запошљавања, док 17,3% не зна за такву политику. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ПИТАЊЕ 2: 

 ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И 

ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА И 

ИНКЛУЗИВНОСТ РАДНЕ СНАГЕ 

 

Имајући у виду све одговоре на ово питање, у свим земљама обухваћеним 

овом анкетом, политика и пракса запошљавања приватних безбедносних 

компанија је отворена за жене по мишљењу већине (64%) испитаника. С 

друге стране, збирни пондерисани проценат од само 20% учесника 

верује да је њихова компанија отворена за запошљавање особа 

различитих раса и вероисповести. Проценти су још нижи када је у питању 

регрутовање Рома (5%) и других угрожених категорија (11%). Упоредне 

структуре одговора из сваке земље обухваћене овим истраживањем су 

представљене у наставку. 

 

Родна равноправност 
 

Што се тиче родне равноправности, северномакедонски учесници у 

истраживању цене отвореност политике запошљавања својих компанија 

за укључивање и једнак третман жена у проценту од 57%. У Румунији је 

66% испитаника оценило своју политику запошљавања као инклузивну 

за жене, док у Србији сличног мишљења има 81%, односно 63% у 

Словенији. 

Различите расе и религије 

Што се тиче отворености за укључивање људи различитих раса и 

религија, мишљења учесника су мање позитивна. У Северној Македонији 

33% испитаника верује да њихова компанија има инклузивну политику 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

запошљавања људи различитих раса и вера, 12% у Румунији, 5% у 

Србији и 20% у Словенији, респективно. 

Етничка разноликост, укључујући Роме 

Укљученост особа ромске националности у разнолику радну снагу 

приватног обезбеђења оцењена је са 4% у Северној Македонији и 12% у 

Румунији. Учесници и у Србији и у Словенији сматрају да људи ромске 

националности још увек нису заступљени у приватном сектору 

безбедности у њиховим земљама. 

Друге категорије у неповољном положају 

Што се тиче осталих категорија у неповољном положају, само 5% 

испитаника у Северној Македонији је одговорило позитивно о 

укључености таквих особа у приватни сектор безбедности. Проценат се 

удвостручује (10%) међу румунским учесницима, док је 14% српских 

испитаника и 18% Словенаца сличног уверења. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ПИТАЊЕ 3 – 

АКТИВНЕ МЕРЕ ЗА ПРОМОВИСАЊЕ 

ПРАВИЧНОСТИ И ИНКЛУЗИВНОСТИ 

ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ 

 

Обједињавањем свих одговора на ова питања, значајна већина 

учесника, односно 65% (укупно), верује да њихова компанија спроводи 

проактиван приступ запошљавању инклузивније и разноврсније радне 

снаге. Преосталих 35% верује да, или њихова компанија нема 

проактиван став (11%), или да не зна (24%). У наставку су дати одговори 

испитаника у свакој земљи обухваћеној овом анкетом. 

 

Северна Македонија 

Одговори на питање 3 су открили да 61,1% учесника из Северне 

Македоније верује да њихова компанија активно подржава инклузивност 

и диверсификацију радне снаге. Супротно мишљење је 9,3% испитаника, 

а осталих 29,6% не зна какав је став њихових компанија по овом питању. 

Румунија 

У Румунији, 68% испитаника верује да њихова компанија предузима 

активне мере за промовисање инклузивности и диверсификације радне 

снаге. У једнакој пропорцији, односно 16%, румунски учесници су или 

били супротног мишљења или нису знали за било какву активну меру 

своје компаније у погледу диверсификације и инклузивности. 
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 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Србија 

На исту тему активне политике подршке правичности, 

инклузивности и диверсификацији, већина (57,1%) испитаника у Србији 

била је позитивна. Још 14,3% сматра да је приватно обезбеђење неактивно 

у овој области, док је осталих 28,6% изразило незнање о овој теми. 

Словенија 

Истовремено, велика већина (70,6%) словеначких учесника у 

анкети верује да њихова компанија активно промовише диверсификацију 

радне снаге, правичност и инклузивност у пропорцији од 70,6%. Само 7% 

испитаника је супротног мишљења, док 23,5% не зна за тако активан став 

њихове компаније. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ПИТАЊЕ 4– 

БАРИЈЕРЕ ЗА ИНКЛУЗИВНОСТ, 

КАПИТАЛ И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ 

РАДНЕ СНАГЕ 

 

Испитаници из све четири земље обухваћене овим истраживањем 

признали су да се примена принципа ДЕ&И у одабиру и регрутовању 

особља у приватном сектору безбедности суочава са препрекама које 

треба превазићи. 

Испитаници су првенствено навели постојеће предрасуде и 

стереотипе као неке од главних препрека које спречавају процес 

запошљавања заснован на ДЕ&И. 

Према Колинсовом речнику, стереотип је „поправио Генералну слику 

или скуп од карактеристике да много људи веровати заступати одређена 

врста особе или ствари“.Многи јавни стереотипи се односе на приватни 

сектор безбедности и особље обезбеђења. 

На пример, постоји перцепција јавности о имиџу службеника 

приватног обезбеђења који би требало да буду крупни, мишићави и 

склони агресивном деловању. Такође, многи верују да жене нису 

поуздане за службенике обезбеђења. У исто време, људи одређене 

етничке припадности, расе или вере понекад имају свој јавни имиџ 

неприкладно повезан са криминалом, крађом, па чак и тероризмом. 

Стога, у овом пристрасном контксту, мање је вероватно да ће појединци 

из горе наведених група приступити пословима у приватном обезбеђењу. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/general
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/image
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/characteristic
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/believe
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/represent
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Предрасуда несклоност одређеној групи људи или ствари или 

преференција за једну групу људи или ствари у односу на другу“.У 

контексту приватног сектора безбедности, вероватне предрасуде могу 

бити изражене према расним или етничким групама, верским мањинама 

или ЛГБТК заједницама.  

Учесници анкете су указали на клијенте који очигледно нису спремни да 

их сервисирају службеници обезбеђења разноврснијег и инклузивнијег 

порекла због стереотипних погледа и предрасуда. 

Неки други учесници такође признају да су регрутери компанија за 

обезбеђење можда склони да одбију молбу особа које се не уклапају у 

стереотипну слику „идеалног“ службеника обезбеђења. 

Недостатак одговарајућег образовања и вештина је још једна важна 

препрека ДЕ&И, често помињани учесници у анкети. Сматрају да многе 

особе из угрожених група немају основно образовање, па је њихова 

интеграција у радну снагу обезбеђења отежана. 

Ипак, неки од испитаника сматрају да оперативни и кадровски 

менаџери и регрутери у приватним безбедносним компанијама нису 

довољно припремљени да се на одговарајући начин носе са 

специфичностима процеса регрутовања и интеграције разноврсније и 

инклузивније радне снаге. 

Коначно, секторски прописи су се појавили у одговорима из све 

четири земље као могућа препрека потпуном поштовању принципа ДЕ&И. 

У суштини, по мишљењу неких испитаника, правни стандарди (физичко 

здравље, ниво школског образовања итд.) које морају да испуне особе 

које желе да раде у приватном сектору безбедности ограничавају 

инклузивнији приступ регрутовању. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/preference
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Следећи део овог извештаја представља најраспрострањенија 

мишљења о препрекама за разноврснију и инклузивнију приватну 

безбедност која су изразили учесници у свакој земљи обухваћеној овом 

анкетом. 

Северна Македонија 

 

У Северној Македонији, већина одговора на питање 4 указује на 

предрасуде купаца који нису отворени за разноврснију безбедносну 

радну снагу, ограничавајући на тај начин опције приватних 

безбедносних компанија у погледу инклузивности. Друга група 

испитаника указује на специфичан посао и законске услове које треба 

испунити. Особље обезбеђења је наишло на могућу препреку у 

запошљавању лица из угрожених група. Ипак, неки учесници су 

истакли ограничено образовање и вештине које спречавају неке особе 

из угрожених група да се придруже приватној безбедносној радној 

снази у Северној Македонији.  
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Румунија 

Међу испитаницима у Румунији, најчешће су се спомињале баријере 

менталитет, стереотипи, предрасуде и недостатак образовања. У 

одређеној мери, безбедносне компаније и представници купаца 

имају неке стереотипне ставове са предрасудама о инклузивности и 

разноликости радне снаге. Ипак, поједини учесници анкете указали 

су на ставове и менталне проблеме неких особа из угрожених група, 

које очигледно нису довољно проактивне у тражењу посла и радије 

би остале без посла и живеле од државне помоћи. Неки други 

румунски учесници у анкети сматрају да посебно људи из угрожених 

категорија немају ниво образовања који је потребан за службеника 

обезбеђења према пропису о приватном обезбеђењу. 

Остале препреке ка инклузивности и диверсификацији су поменуте као 

што следи: 

 

❖ Низак ниво плата у приватном сектору безбедности није 

атрактиван за људе из угрожених категорија који уместо тога 

траже друге добро плаћене послове у другим делатностима. 

 

❖ Ограничена радна способност неких особа са инвалидитетом 

отежава њихову интеграцију у радни образац приватног сектора 

безбедности. 

 

❖ Приступ пословима је отежан због трошкова превоза у случају 

неких удаљених, угрожених заједница. 
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Ипак, неки испитаници су указали на недовољно специфично знање 

како регрутера, тако и менаџмента и приватних компанија за обезбеђење 

у вези са појединостима регрутовања и интеграције посебних категорија 

особља. 

 

Србија 

 

Српски испитаници навели су предрасуде као главну препреку ка 

разноврснијој и инклузивнијој радној снази у приватном обезбеђењу. 

Поред тога, неки учесници верују да запослени у приватним 

безбедносним компанијама нису у потпуности припремљени и довољно 

компетентни да се баве сложеним питањима и изазовима специфичним 

за регрутовање и интеграцију разноврсније и инклузивније радна снаге. 

Друга значајна група испитаника је навела ниску атрактивност сектора 

приватног обезбеђења у погледу плата које дестимулишу 

запошљавање, укључујући запошљавање лица из угрожених 

категорија. 

 

Словенија 

 

У Словенији, питања везана за прописе о приватној безбедности 

били су најчешће помињане препреке са којима се компаније суочавају 

у имплементацији диверсификације и инклузивности радне снаге. 

Очигледно је да је постојеће законске критеријуме тешко испунити за 

неке људе из различитих и угрожених група који желе да следе каријеру 

службеника приватног обезбеђења. Друга група одговора је ограничена 

на нека питања везана за предрасуде и стереотипе. На пример, неки 

испитаници су споменули клијенте који ограничавају могућности 
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 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

приватних безбедносних компанија у погледу диверсификације радне 

снаге због пристрасности. 

Словеначки учесници су споменули неке постојеће предрасуде и 

стереотипе на следећи начин: 

 

❖ Приватно обезбеђење је сектор само за мушкарце; 

 

❖ Жене нису у стању да се правилно носе са захтевима и 

изазовима безбедносних задатака. 

 

❖ Људи из различитих и угрожених група се не интегришу добро 

и мање су способни да се прилагоде условима рада у приватном 

сектору безбедности. 

 

❖ На крају, неки испитаници су указали на високе трошкове 

везане за прилагођавање радних места запосленима са 

инвалидитетом и додатне трошкове компанија у вези са 

породиљским ситуацијама у вези са запосленима. 
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 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ПИТАЊЕ 5– 

 АДЕКВАТНО ЗАКОНОДАВСТВО 

 

Што се тиче пратеће улоге законодавства, нешто од половине (51%) 

од укупног броја испитаника у истраживању сматра да постојеће 

националне правне норме олакшавају интеграцију људи различитих и 

угрожених категорија у радну снагу приватног обезбеђења. 

Треба напоменути да су мишљења о позитивној улози националног 

законодавства у већем проценту (61%) међу испитаницима Северне 

Македоније. Све у свему, 21% испитаника је супротног мишљења, а 28% 

нема појма о томе. Детаљна структура одговора је представљена у 

наставку за сваку земљу обухваћену овим истраживањем. 
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 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Северна Македонија 

 

Законодавство је суштински елемент у омогућавању инклузивности и 

диверсификације радне снаге. Испитаници из Северне Македоније, у 

пропорцији од 61,1%, верују да тренутно законодавство њихове земље 

подржава инклузивнији и разноврснији приступ у погледу политике 

запошљавања компанија. Само 7,4% становника Северне Македоније се 

не слаже; у исто време, око 31,1% није свесно улоге законодавства у 

инклузивности и диверсификацији. 

Румунија 

 

Румунски законодавни оквир сматра се адекватним у подршци 

инклузивности и диверсификацији мање од половине румунских 

испитаника, односно 40%. Румунски учесници, са скоро сличном 

пропорцијом од 38%, сматрају да је исти пропис недовољан. Коначно, 

око 22% испитаника не зна за утицај постојећег румунског законодавства 

на питање диверсификације и инклузивности радне снаге. 

Србија 

 

Што се тиче националног законодавства које подржава и омогућава 

диверсификацију и инклузивност радне снаге, српски учесници су 

следећег мишљења: Удео од 47,6% испитаника сматра да је 

законодавство у Србији прикладно и подржава тежњу компанија за 

разноврсношћу радне снаге за више инклузивну и правичну 

организациону културу. Идентичан проценат од 47,6% испитаника није 

знало да одговори на ово питање. Само 4,8% испитаника има негативно 

мишљење о постојећем законодавству у Србији. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

Словенија 

Мишљења словеначких испитаника о адекватности њиховог 

садашњег законодавства по истој теми диверсификације и инклузивности 

радне снаге су позитивна у 52,8% случајева. Негативна мишљења су 

изражена у пропорцији од 25,5%, а 21,2% испитаника није имало довољно 

знања да одговори ово питање. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

ПИТАЊЕ 6 

СПОСОБНОСТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И 

УПРАВЉАЊЕ РАЗНОЛИКОМ РАДНОМ 

СНАГОМ 

 

 

Регрутовање и управљање особљем различитог порекла, културе, 

оријентације и припадности захтева проширен и сложен спектар 

вештина, способности, знања и квалификација. 

Међутим, свеукупно, испитаници на Питање 6 су у великој већини 

(70,6%) мишљења да и менаџери и особље за запошљавање у својим 

приватним безбедносним компанијама поседују потребне вештине и 

способности да се носе са специфичностима регрутовања и интеграције 

запослених из различитих области. и категорије у неповољном положају. 

Треба напоменути да су испитаници у Северној Македонији највише 

уверени (75,9%) у компетентност својих регрутера и менаџера по овом 

питању. Међутим, ни преосталих 34% од укупног броја испитаника није 

задовољно нивоом стручности особља. горе поменутих (13,7%), или нису 

свесни (15,7%) колико су квалификовани да се баве одређеним процесом 

регрутовања и управљања разноврснијом и инклузивнијом радном 

снагом. Следећи одељци представљају структуру одговора за сваку 

обухваћену земљу овом анкетом. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

Северна Македонија 

 

Проценат од 75,9% учесника из Северне Македоније (највећи међу 

земљама обухваћеним овим истраживањем) верује да је особље за 

запошљавање у њиховим компанијама потпуно квалификовано да 

регрутује особље обезбеђења на разноврсној и инклузивној основи. Још 

22,2% њих сматра да су регрутери у својим компанијама неспремни. Само 

1,9% испитаника није изразило ни позитивно ни негативно мишљење о 

овом питању. 

Румунија 

 

Што се тиче вештина и компетенција у регрутовању и управљању 

разноврснијом радном снагом на инклузиван начин, проценат од 56% 

румунских испитаника сматра да је особље за управљање и 

регрутовање у њиховим компанијама квалификовано да се носи са 

таквим задатком и повезаним изазовима. Око 26% сматра да је њихово 

руководно особље неспособно да се носи са таквим изазовима. За 

поређење, 18% не зна како да одговори на ово питање. 

Србија 

 

Више од половине српских учесника, односно 57,10%, сматра да су 

њихови сународници на регрутним позицијама погодни за разноврснији 

и инклузивнији приступ у запошљавању приватног обезбеђења. Само 

19% се није сложило, док 23,8% није знало како да одговори на ово 

питање. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

Словенија 

 

По истом питању, словеначки учесници имају позитивно мишљење о свом 

регрутационом особљу у проценту од 70,6%. Много мањи удео од 13,7% 

је супротног мишљења. Око 15,7% учесника је изјавило да нема сазнања 

о овом питању. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

                 ЗАКЉУЧЦИ 

 

Потврђивање резултата овог истраживања могло би довести до 

следећих закључака: 

❖ Већина ставова верује у компетентност људи који су у својим 

компанијама задужени за запошљавање, интеграцију и 

управљање инклузивном и разноликом радном снагом и то на 

правичан начин. Истовремено, само око половине испитаника 

потврђује да њихова компанија има политику активног 

запошљавања и интеграције жена у радну снагу приватног 

обезбеђења. Ситуација је још мање охрабрујућа када се ради о 

особама различитих раса и вероисповести, етничким мањинама 

укључујући Роме или особама из других угрожених група. 

 

❖ Упркос повољним околностима које су истакли испитаници, као 

што је постојање (у одређеној мери) формалних процедура 

запошљавања, компетентног особља и одговарајуће 

законодавне подршке, они су такође потврдили да се процес 

запошљавања разноврсне и инклузивне радне снаге суочава са 

озбиљним препрекама у свака земља обухваћена овим 

истраживањем. Најчешће се помињу препреке повезане са 

културним предрасудама и стереотипима. Они се углавном 

приписују клијентима приватног обезбеђења, али се такође 

односе на културу унутар приватног сектора безбедности, 

посебно међу особљем које регрутује. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

❖ Значајан број испитаника (у све четири земље) навео је 

неадекватно образовање и квалификације особа из различитих 

и угрожених група као још једну препреку због које многи од 

њих нису у могућности да се пријаве за посао приватног 

обезбеђења. 

 

Имајући у виду горе наведене резултате, приватни сектор безбедности у 

земљама обухваћеним овим истраживањем требало би да се фокусира 

првенствено на образовне програме који имају за циљ да унапреде 

способност компанија да се носе са специфичним изазовима 

инклузивности, разноврсности радне снаге и изградње праведног 

радног окружења. Истовремено, програми образовања и квалификација 

треба да буду доступни и доступни људима из различитих категорија и 

категорија у неповољном положају како би се повећала њихова 

подобност за рад у приватном сектору безбедности. 

Након тога, индустрија треба да настоји да побољша свој имиџ у јавности 

као инклузивног сектора, нудећи фер и безбедно радно окружење и 

једнаке могућности за каријеру свим људима различитих категорија, 

порекла, припадности и друштвених слојева. 
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СТУДИЈА О ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


