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СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА У БЕЗБЕДНОСНОЈ ЗАШТИТИ ЛИЦА, 

ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 
Александар Петров1  

Резиме: Предмет овог рада је ефикасни систем техничке заштите за визуелни надзор и идентификацију 

догађаја у рестриктивним просторима који употребом софистицираних оптичких и оптоелектронских 

уређаја пружа адекватну заштиту од разних облика угрожавања лица, имовине и пословања. У раду ће бити 

представљене основне техничке карактеристике, подела система видео надзора, процена ризика, правно 

регулисање употребе, као и дилеме које доводе у питање коришћење видео надзора као саставног дела 

система техничке заштите лица и објеката. 

Кључне речи: видео надзор, техничка заштита, надгледање, обезбеђење 

THE SYSTEM OF VIDEO SURVEILLANCE IN THE SECURITY 

PROTECTION OF PERSONS, PROPERTY AND BUS 
 

Abstract: The topic of this paper is the efficient system of technical protection for video 

surveillance and identification of events in restricted areas which, through the use of 

sophisticated optical and optoelectronic devices, provides adequate protection against various 

types of threats to persons, property and business. The paper will present basic technical 

characteristics, the classification of video surveillance systems, risk assessment, the legal 

regulation of usage, and the dilemmas that call into question the usage of video surveillance as 

an integral part of the system of technical protection for persons and buildings. 

Key words: video surveillance, tehnical protection, monitoring, security. 

1. УВОД   

Настанак и развој заштите везан је за човекову борбу за опстанак. Почев од првобитне 

заједнице да би заштитио себе, своју породицу и имовину, човек је био и остао принуђен 

да предузима низ радњи, мера и активности како би се заштитио од разних облика 

угрожавања. Посматрајући даље кроз историјске етапе, уочићемо да напреднији развој 

друштва омогућава и разнолику и ефикаснију заштиту. Развојем науке и технологије 

омогућен је степен заштите на врло високом нивоу. У модерном добу у којем живимо 

један од основних узрока криминалних напада јесте недовољно заштићена имовина. 

Анализе бројних спроведених истраживања указују да су криминални напади вршени 

управо на штету оних власника имовине који нису предузели адекватне мере на њеној 

заштити. Поред ефикасне службе физичког обезбеђења, заштита имовине данас 

подразумева и употребу разноврсних система техничке заштите. 

2. ПОЈАМ И ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА 

Према члану 29. Закона о приватном обезбеђењу [1] послови техничке заштите врше се 

употребом техничких средстава и уређаја за спречавање противправних радњи према 

лицима и имовини, а нарочито за заштиту од: 
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 недозвољеног приступа у просторе и објекте који се обезбеђују; 

 изношења, отуђења и неовлашћеног коришћења штићених предмета; 

 уношења оружја и других опасних предмета и материја; 

 провале, диверзије и насилног напада на објекат или одузимање предмета; 

 неовлашћеног приступа подацима и документацији; 

 заштиту возила за транспорт новца и других превозних средстава; 

 других идентификованих ризика. 

Инсталацијом савремених система техничке заштите значајно се повећава безбедност 

штићеног објекта. У непосредној повезаности са адекватном службом физичког 

обезбеђења постиже се максимални ефекат заштите. Међутим, да би заштита објекта 

остварила свој циљ у пуној форми неопходно је да буду предузете и одређене мере на 

којима почива безбедност објеката и простора. Те мере Радовановић и Благојевић [2] 

генеришу у 4 групе и то: 

 грађевинско-урбанистичке мере, обухватају грађевинско-архитектонске  

карактеристике објеката, уређење околног простора итд., 

 организационе мере, у начелу обухватају организацију службе обезбеђења, 

 оперативне мере, обухватају организацију прикупљања информација, надзор 

над простором који се штити и примену репресивних мера и поступака, 

 техничке мере, обухватају примену средстава и уређаја за откривање, 

идентификацију и сигнализацију нежељених догађаја. 
 

Техничке мере заштите зависе од великог броја фактора који су својствени сваком 

конкретном објекту, а тичу се макро и микро локације објекта, врсте и вредности садржаја 

у објекту, свакодневних активности, организације рада у објекту, технолошког процеса, 

облицима комуникације и кретања у објекту и простору око објекта и слично [2]. Суштина 

техничке заштите огледа се у забрани неконтролисаног приступа неком објекту, при чему 

је свим средствима техничке заштите заједничко то да представљају одређену препреку 

[3].  

Такве препреке могу бити механичке или електронске у које се сврставају различити 

облици алармних уређаја, система за контролу приступа, као и система затворене 

телевизије одн. видео надзора. 

3. ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ВИДЕО НАДЗОРА КАО 

ИНТЕГРАЛНЕ КОМПОНЕНТЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 

Системи видео надзора, одн. видео обезбеђења како су терминолошки одређени у 

Закону о приватном обезбеђењу, омогућавају кориснику контролу у реалном времену, 

детекцију кретања, као и интеграцију са другим системима физичко-техничке заштите. До 

масовне примене система видео надзора у безбедносној заштити лица, имовине и 

пословања дошло је 70-их година прошлог века највише захваљујући технолошком 

развоју и напретку информационо-комуникационих технологија. Када говоримо о видео 

надзору уобичајено се мисли на термин ''телевизија затвореног круга'' (енг. Close-circuit 

Тelevision – CCTV) што подразумева сваки телевизијски склоп чији је сигнал намењен 

тачно одређеним пријемницима који чине затворени круг.  

Систем видео надзора представља важну компоненту интегралног система техничког 

обезбеђења и његова улога се према Бошковићу [4] може сагледати кроз три основне 

функције: 
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 осматрање, 

 снимање и 

 одвраћање лица које намерава да неовлашћено уђе у круг штићеног објекта 

(психолошко дејство). 
 

Да би наведене функције видео надзора оствариле своју безбедносну сврху, неопходно 

је да систем видео надзора буде састављен од одговарајућих техничких компоненти 

међусобно повезаних у јединствени систем за снимање и репродукцију видео материјала. 

4. ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ И ВРСТЕ ВИДЕО НАДЗОРА 

Системи за видео надзор састоје се од камера и дигиталног снимача који врши обраду 

сигнала и дистрибуцију слике. Слика се дистрибуира на различите медијуме. Данас је 

нарочито актуелан видео надзор преко интернета односно даљински видео надзор (преко 

мобилног телефона или рачунара).  

Уређаји за снимање јесу самостални сервери који се могу повезати преко рачунарске 

мреже, тако да се слика и снимак путем интернета или локалне рачунарске мреже може 

пратити са било ког рачунара на било ком месту у свету. Дигитални снимач представља 

срж видео надзора, израђује се у више резолуција и броја улаза за снимање. 

 Камере које се користе у систему видео надзора су разноврсне и посебних техничких 

карактеристика. У зависности од тога каква је архитектура система постоје: 

 аналогне камере, 

 HD камере и 

 IP камере. 

На основу ове класификације и сами системи видео надзора могу се разврстати у три 

групе и то: аналогни видео надзор путем аналогних камера уз коришћење коаксијалног 

кабла за пренос сигнала од камера до уређаја за снимање, HD видео надзор обухвата 

дигитални пренос слике у високој резолуцији кроз коаксијални кабл, и трећи, IP  видео 

надзор постављањем IP камера где се UTP каблом камере повезују на ресивер или 

директно на снимач. 

4.1. Аналогни видео надзор 

Аналогни видео надзор представља најраспрострањенији и уједно најједноставнији вид 

видео надзора. Аналогни системи састоје се од камера које се директно повезују са 

дигиталним видео рекордером (DVR – Digital Video Recorder) помоћу коаксијалних 

каблова (слика 1). Дигитални видео рекордер омогућава снимање са камера и уједно 

репродукцију начињених снимака, може се повезати на интернет што директно омогућава 

да се снимцима приступа и са удаљене локације путем рачунара или мобилног телефона. 

Максимална излазна резолуција аналогних камера је 720х575 пиксела. Аналогни систем се 

не компресује што омогућава висок квалитет видео снимка [5]. 

4.2. HD видео надзор 

Предности овог система видео надзора у односу на аналогни јесу знатно веће 

резолуције и квалитет слике. Дигитални сигнал преноси се кроз стандардни коаксијални 

кабл за аналогни видео надзор, па је овим путем омогућено да се HD камере поставе 

користећи се постојећом кабловском инсталацијом чиме се добија на знатно побољшаном 

квалитету снимка без већих трошкова и замене архитектуре целокупног аналогног 

система. 

4.3. IP видео надзор 
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Главна предност у односу на аналогни видео надзор јесте могућност снимања у 

великим резолуцијама. IP камере представљају уједно и самосталне целине које садрже 

компјутер чија је намена да аутоматски компресује и конвертује податке који се затим 

прослеђују кроз мрежу. Дигитални подаци који се прослеђују су отпорни на сметње у 

преносу што је још једна предност мрежног видео система. Код IP видео надзора камере 

се повезују на мрежни видео рекордер (NVR – Network Video Recorder) односно сервер на 

мрежи (слика 2). На мрежни видео рекордер је могуће повезати неограничен број камера. 

Систему се лако приступа са било ког рачунара или смарт телефона [5]. Још једна 

предност овог система видео надзора огледа се и у његовој могућности интеграције са 

другим системима техничке заштите попут аларма или контроле приступа. 

 

  

Слика 1 - Дијаграм аналогног система видео 

надзора [5] 
Слика 2 - Дијаграм IP система видео надзора [5] 

5. ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРИМЕНЕ ВИДЕО НАДЗОРА 

Примена видео надзора регулисана је законским и подзаконским актима, али и 

документима међународног карактера који се односе на заштиту података о личности, рад 

полиције, кривични поступак, посебним законима о видео надзору и другим прописима 

којима се регулише безбедност на појединим локацијама [6]. 

У законодавству Републике Србије не постоји јединствен законски пропис који би 

регулисао материју видео надзора, већ се одредбе којима се регулише ова област црпе из 

већег броја законских и подзаконских аката, од којих су најбитнији Закон о приватном 

обезбеђењу [1], Закон о заштити података о личности [7], Закон о спречавању насиља и 

недоличног понашања на спортским приредбама [8], Закон о безбедности саобраћаја на 

путевима [9], Закон о играма на срећу [10], Закон о заштити државне границе [11], 

Обавезна инструкција о условима коришћења и одржавања система видео надзора 

градских саобраћајница и раскрсница за град Београд [12], Правилник о постављењу и 

коришћењу уређаја и других механичких средстава приликом заштите државне границе 

[13].  

У Републици Србији не постоје ни посебни прописи којима се регулише примена видео 

надзора у школама. У пракси, одлуку о увођењу видео надзора у школу доноси школски 

одбор на предлог директора школе и уз сагласност савета родитеља и ученичког 

парламента [6].  

Слична је ситуација и у области високог образовања, где се као позитиван пример 

издваја Електротехнички факултет Универзитета у Београду, који је својим интерним 
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правним актом регулисао процедуре и начине спровођења видео надзора, снимања и 

чувања видео снимака [14]. 

6. ПРОЦЕНА РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 

Сходно Закону о приватном обезбеђењу (чл. 34) планирање система техничке заштите, 

а самим тим и видео надзора, врши се на основу процене ризика у заштити лица, имовине 

и пословања. Процену ризика може урадити само правно или физичко лице са 

одговарајућом лиценцом, по захтевима и на начин прописан важећим српским стандардом 

у области приватног обезбеђења - SRPS A.L2.003:2017 ''Безбедност и отпорност друштва 

– процена ризика''.  

Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, као и План обезбеђења, у 

обавези су да имају мала, средња или велика правна лица (обавезно банке и друге 

финансијске институције, објекти значајни за одбрану земље, градски и општински 

објекти, затворени и отворени објекти за окупљање великог броја грађана, тржни центри, 

аутобуске и железничке станице) пре закључивања уговора о техничком обезбеђењу.  

Правилником о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких 

средстава [15] регулисано је да се на основу Акта о процени ризика израђује План 

техничке заштите који треба да буде усклађен са захтевима из пројектног задатка. У 

пракси, то значи да корисници система видео надзора морају имати и пројекат видео 

надзора, али и уговарање обавезног законског одржавања система видео надзора које 

може обављати само лиценцирана фирма.  

У супротном, уколико се ангажује не лиценцирано привредно друштво или 

предузетник, корисник ризикује строге казне које се крећу у распону од новчаних пенала 

до привремене забране обављања делатности. 

7. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ ВИДЕО НАДЗОРА 

Системи видео надзора имају широку примену у физичко-техничкој заштити 

резиденцијалних објеката, трговинских објеката, пословних простора, мењачница, 

златара, залагаоница, јувелнирица, галерија, музеја, банака, пошта, спортских хала, 

стадиона, индустријских постројења [16].  

Видео надзор у малопродајним објектима може знатно смањити могућност крађа и 

самим тим повећати и безбедност запослених у њима. У области транспорта видео 

надзор заступљен је на аеродромима, ауто-путевима, раскрсницама, железничким и 

аутобуским станицама, те самим аутобусима и возовима. У образовним установама видео 

надзор помаже у сузбијању малолетничке деликвенције и вандализма и знатно повећава 

ниво заштите ученика, наставног особља, као и имовине установа. Систем видео надзора у 

индустрији користи се за контролу процеса производње, као и за обезбеђење производних 

погона, машина и опреме, складишта робе и сировина. У насељеним местима видео 

надзор знатно повећава безбедност самих грађана на улицама које су покривене камерама, 

али и омогућава локалним органима власти директан увид на локације које представљају 

одређен комунални проблем попут дивљих депонија. У стамбеним зградама станари се 

употребом видео надзора штите од провалника. У здравственој заштити, видео надзор 

омогућава праћење стања пацијената и повећава ниво заштите запослених, пацијената, 

посетилаца и имовине здравствене установе. У финансијском сектору користи се за 

обезбеђење седишта банака, експозитура банака, као и простора банкомата.  
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Систем видео надзора користи се и у дијагностици, како у специјализованим 

здравственим установама, тако и у уметничким галеријама приликом испитивања 

квалитета уметничких предмета и њиховој рестаурацији [16]. 

Специјална намена видео надзора могућа је у безбедносној заштити и надгледању 

полицијских станица, војних и објеката посебне намене, амбасада, нуклеарних 

постројења, објеката и постројења критичне инфраструктуре, владиних објеката, 

граничних подручја, пристаништа, лука, надгледања обала и слично. 

8. ИМПЛИКАЦИЈЕ И КОНТРАЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ВИДЕО НАДЗОРА 

Замерке које се упућују на рачун примене видео надзора углавном се односе на 

угрожавање приватности [6]. Неке су сасвим оправдане. Навешћемо пример  Заштитника 

грађана када је приликом контролне посете Општој болници у Јагодини утврдио да видео 

надзор постављен у гинеколошкој ординацији ове болнице крши право приватности 

пацијената [17]. Увођење видео надзора сасвим је сигурно оправдано из више разлога, 

међу којима су безбедност људи и имовине, откривање, спречавање и контрола 

криминалних дела међу најбитнијим, али управо да би видео надзор оправдао такву улогу 

важно је да буде уређен законом и самим тим означен као легалан и допуштен вид 

заштите.  

Зато је неопходно држати се одредби Закона о заштити података о личности, као и 

усвојених међународних стандарда у овој области приликом постављања оваквог вида 

техничке заштите. 

Још једна негативна конотација примене видео надзора тј. његове оправданости и 

сврсисходности је да фотографије, звучни и видео снимци, према домаћем законодавству 

не могу увек бити доказ у кривичном поступку [18].  

Устав и закон гарантују слободе и права грађанима у том смислу да их нико 

неовлашћено не може снимати. Суд у таквим случајевима утврђује да видео снимак није 

доказ јер није направљен уз прећутну или изричиту сагласност окривљеног и није настао 

као вид општих безбедносних мера [18]. Како би се ова ситуација избегла неопходно је да 

постоји видно обележено упозорење да је објекат под видео надзором. Овај проблем 

присутан је у многим земљама, а какве негативне последице из њега произилазе говори и 

податак да је Европски суд у Луксембургу пресудио у корист провалника из Чешке 

Републике који је тужио власника куће у коју је провалио, јер је без свог пристанка 

снимљен сигурносним камерама. Тужба провалника темељила се на томе да је власник 

куће, која је имала видео надзор, а помоћу ког је провалник откривен, повредио његову 

приватност и лична права [19]. 

9. НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И БУДУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ВИДЕО НАДЗОРА У 

БЕЗБЕДНОСНОЈ ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА 

Нова технолошка достигнућа допринеће још ефикаснијој употреби видео надзора у 

безбедносној заштити лица, имовине и пословања. Водећи светски произвођачи, попут 

кинеског Hikvision, познатог произвођача и добављача опреме за видео надзор у цивилне и 

војне сврхе, понудили су тржишту унапређена технолошка решења међу којима се 

нарочито издвајају AcuSense, технологија која омогућава брзу функцију циљне претраге 

која може анализирати више слика истовремено, затим нова серија IP камера DeepInView 

за идентификацију лица које омогућавају праћење, анализирање и детекцију лица, као и 

ANPR технологија која омогућава могућност аутоматског препознавања регистарских 
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таблица са велике удаљености, прати смер кретања возила, али и упозорава када возило 

које се приближава не поседује регистарске таблице [20]. 

Пратећи нове трендове у области техничког обезбеђења, компаније које се баве овом 

граном индустрије уводе у употребу и потпуно нови вид заштите људи и имовине. У 

питању су дронови, летелице малих димензија на даљинско управљање опремљене 

софистицираним камерама за надгледање и снимање терена из ваздуха [21]. 

10. ЗАКЉУЧАК 

Употреба система видео надзора данас представља важну карику у ланцу физичко-

техничког обезбеђења лица и објеката. Видео надзор своју примену бележи у разним 

сегментима људског живота и пословања. Приликом одлучивања који простор треба 

покрити видео надзором, треба имати у виду процену ризика и да ли је са становишта 

угрожености одређени простор неопходно покрити видео надзором или се то може 

остварити на другачији начин употребом других система техничке заштите. Визуелни 

угао који покрива камера не сме бити такав да се снима већи простор од оног који је 

неопходан за остварење сврхе обезбеђења периметра или да покрива простор који је 

искључиво власништво приватних лица. Видео снимање без пристанка и објављивање 

таквих снимака (уколико се тиме осетно задире у приватност, а то процењује суд) 

представља кривично дело.  

Дакле, у питању су веома осетљива питања о којима се мора водити рачуна јер у 

супротном видео надзор не остварује своју основну улогу, а то је безбедност лица и 

имовине. 

Велики број истраживања спроведен је на тему утицаја видео надзора на криминалне 

активности. Широка примена и употреба система видео надзора показала је значајан пад 

криминалних активности у просторима који су без овог вида заштите били међу 

најзаступљенијим местима за противправне нападе на имовину. Овакав систем заштите не 

може да промени потребу неких припадника друштва да се упусте у илегалне и 

криминалне активности, али може значајно утицати да се смањи број кривичних дела, 

односно да се дестимулише њихово вршење тамо где постоји видео надзор. Битно је 

напоменути да је сваки видео надзор потребно укомпоновати са осталим системима 

техничке заштите, као и службом физичког обезбеђења. Тек тада ће заштита простора који 

се надгледа бити потпуна. 
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