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POSLOVNA (KORPORATIVNA) SIGURNOST 

 

Čovjek je oduvijek težio sigurnosti. Što je nesigurnost veća, više je i izražena potreba za 

sigurnošću. U svakom segmentu društva potrebna je uspostava sigurnosti ili barem nekih od 

njezinih elemenata, kao minimalne garancije efikasnog funkcioniranja društva. U današnjem 

svijetu je nezamislivo postojanje civiliziranog društvenog uređenja bez postojanja segmenata 

koji brinu o sigurnosti društva.  

Stalno smo svjedoci stajanja nesigurnosti u Republici Hrvatskoj. Stalna razbojništva, provale, 

krađe koje će biti povećane posebice u predstojećoj turističkoj sezoni, pa i iznude, ucjene, 

zlouporaba droga, a ne treba zaboraviti ni tako davna mafijaške obračune i premlaćivanja, 

koja su postala naša svakodnevnica, a pravna država nikako ili slabo pokazuje sposobnost 

razrješavanja takovih događaja. Tu svakako treba spomenuti, a što je izuzetno bitno za 

razvoj gospodarstva, i velik broj nerješivih ili sumnjivo riješenih sporova pri trgovačkom sudu, 

glede organiziranog gospodarskog i pretvorbenog kriminaliteta. Situacija u regiji nije ništa 

bolja, a u svijetu još i gora, jer pored nabrojanog, imamo i ratne sukobe, terorizam i 

konstantne migracijske proboje. Primjetna je raznolikosti i domišljatost u provođenju 

ugrožavajućih djelatnosti i kriminalnih aktivnosti. Za vrijeme rata u Hrvatskoj veliki svjetski 

kapital nas je zaobilazio u velikom luku. Takva je trenutna situacija na bliskom istoku i 

sjeveru Afrike. Kapital je i te kako osjetljiv na sigurnosnu situaciju. Razvoj gospodarstva, pa 

tako i svake pojedine tvrtke zapravo nije moguć bez preduvjeta sigurnosti. Kako poslovati u 

nesigurnom okruženju? Jeli to uopće moguće? Ozbiljna tvrtka ne će s vama poslovati ako se 

ne uvjeri da ste ozbiljni u svom poslovanju, a što svakako podrazumijeva i sigurnost imovine i 

podataka. Zasigurno niste ozbiljni ako niste uspjeli uspostaviti sigurnost niti u svojoj tvrtci, 

čime možete dovesti u nesigurnost i partnersku firmu. Dakle i poslovanje u nesigurnom 

okruženju je moguće, naravno, ali je vrlo rizično. Zašto pristati na rizik koji je nepotreban i 

koji se može anulirati. Tko pristaje na rizik ulaganja tamo gdje nije siguran da će mu se 

uloženo uopće vratiti, a kamoli donijeti određeni profit? Stoga ćemo se složit da je sigurnost 

osnovni preduvjet ulaganja i razvitka poslovnih djelatnosti na nekom području.  

Što je to sigurnost i zašto nam je potrebna? Naravno da postoji više vrsta sigurnosti: 

egzistencijalna, tjelesna, obiteljska, sigurnost od elementarnih nepogoda i nesreća, sigurnost 

na radu, sigurnost od požara, obrambena sigurnost, prometna sigurnost, poslovna, 

nacionalna itd. Stanje sigurnosti na nekom području ili objektu je postojanje uvjeta za sigurno 

i nesmetano življenje i odvijanje ljudskih aktivnosti. Znamo da u povijesti nije uvijek bilo tako. 

Isto tako znamo da i danas u pojedinim društvenim uređenjima nisu stvoreni svi sigurnosni 

uvjeti. Najveća odgovornost za uspostavu povoljnog stanja sigurnosti  je na državi i njezinim 

institucijama. No može li država sama sa svojim sigurnosnim sustavom u svako vrijeme biti 

na svakom mjestu, posebice voditi računa o sigurnosti velikog broja privatnih poslovnih 

subjekata? Naravno da ne može. Kako bi bilo da se u Vašu privatnu tvrtku instaliraju dva 

policajca koji bi brinuli o sigurnosti vrijednosti tvrtke. To svakako ne bi naišlo na odobravanje 

niti vlasnika, a vjerojatno ni ti zaposlenika. S druge strane to bi trebao biti ogromni policijski 

aparat koji niti najbogatija država na svijetu ne bi mogla financirati. Zato država treba stvoriti 

opće uvjete sigurnosti, a ukupnoj sigurnosnoj situaciji  treba pridonositi i svaki pojedinac na 

osobnoj (privatnoj) razini.  
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No, što je s poslovnim sektorom? Što jedna tvrtka sama može poduzeti radi sigurnosti 

vlastitih resursa i pridonijeti ukupnom sigurnosnom okruženju? U poslovnim subjektima radi 

određen broj zaposlenika. Tvrtka ima određene vrijednosti: ljudske, materijalne, financijske, 

intelektualne. Jesu li svi zaposlenici jednako zainteresirani za sigurnost tih vrijednosti i tko je 

najzaineresiraniji za njihovo očuvanje? To je uvijek vlasnik, a onda i visoko rangirani 

rukovoditelji. Za osnovnu sigurnost na radu to su zaposlenici i sindikati. Ali tko je odgovoran 

za uspostavu cjelokupnih sigurnosnih elemenata? Svakako je to osoba koja je registrirana da 

vodi i zastupa firmu: direktor, glavni ili generalni direktor, predsjednik uprave, odnosno 

ravnatelj, načelnik ili pročelnik, župan, gradonačelnik, ministar i slično, kada su u pitanju 

institucije. Naravno da odgovornu osobu obvezuju i pojedini zakonski akti prema kojima se 

mora uspostaviti osnovna sigurnost na radu i zaštita od požara ali jeli to dovoljno, što je s 

ostalim vrijednostima i  može li se te vrijednosti prepustiti  (ne) sreći?  

Svaka tvrtka stvara nekakvu vrijednost. Bilo to materijalni proizvod ili usluga, sve je to 

vrijednost. Svaka tvrtka nešto prodaje i za to ostvaruje  dobit. U svakoj tvrtci radi određen 

broj djelatnika. Svaka tvrtka ima nekakvu imovinu. Sve to treba zaštiti od izravne štete, 

narušavanja ugleda,   što opet u konačnosti dovodi do izravne materijalne štete, gubitka 

novih ili postojećih poslova, gubitka kvalitetnih kadrova i u krajnosti preuzimanja ili gubitka 

proizvoda, ideje i patenta. Sve to može dovesti do ozbiljnih šteta, pa i propasti kompletne 

tvrtke.  Vlasnik to naravno ne želi. Kako zaštiti vlastite postojeće resurse pojedine tvrtke od 

unutarnjih i vanjskih namjernih i nenamjernih uzročnika štete? Svi smo svjesni da s određeni 

postotak moguće štete treba ukalkulirati, ali dali je dovoljno samo platiti osiguranje od 

moguće štete? Može li osiguranje namiriti svaku štetu? Hoće li vam, primjerice namiriti 

izgubljeni ugled? Vjerojatno je ipak pametnije poduzeti mjere i radnje koje će stvoriti povoljnu 

sigurnosnu situaciju i time umanjiti ili u potpunosti izbjeći moguću štetu. Svaka tvrtka može 

biti predmetom nasilnog vanjskog pokušaja preuzimanja, koji je često potpomognut iz same 

tvrtke. U takvim situacijama rijetko se biraju sredstva, a često se nastoji umanjiti vrijednost 

tvrtke. Ne mora se uvijek raditi o cjelokupnom preuzimanju, već o želji osobnog okorištavanja 

na račun tvrtke u kojoj se radi, temeljem raspolaganja povjerljivim informacijama, a na štetu 

tvrtke. To se obično radi na način da se preuzmu nekvalitetni i neisplativi poslovi ili da se 

dobri poslovi prepuste konkurentskoj tvrtci. Naravno da postoje i klasične situacije suradnje u 

prevarama, krađama, nepoštivanja kodeksa ponašanja, koje možda nisu toliko štetne, ali 

narušavaju ugled.  

Tko brine o sigurnosti: ulaganja, proizvoda, ideje, patenta, ljudskih potencijala, zatim 

poštivanju pravila i zakonitosti poslovanja, ispitivanju izvanrednih događaja,  u pojedinoj 

tvrtci. U Hrvatskoj su neke ozbiljnije i uspješne tvrtke prepoznale djelomične potrebe za 

uspostavljanjem sigurnog poslovnog okružja i uspostavile neke vidove organizacijske cjeline 

za takve poslove. U takvim tvrtkama gdje je menadžment svjestan važnosti polovne 

sigurnosti, obično su na poslovima sigurnosti zaposleni bivši policajci, vojnici ili sigurnjaci, 

koji dobrim dijelom znaju opusa sigurnosnih poslova kojima bi se trebala baviti osoba 

zadužena za poslovnu sigurnost, ali često viđamo i niz nekompetentnosti, a sve ovisno što 

su i na kojoj razini ti ljudi radili kad su bili zaposleni u državnom sigurnosnom sektoru. Nije 

dovoljno znati postaviti zaštitare u tvrtci, ili alarmni sustav, nije dovoljno niti znati prikupiti 

sigurnosne informacije ili otvoriti vrata auta direktoru, jer poslovna sigurnost zahtjeva mnogo 

veći opus integriranih znanja i vještina. Takav profili radnika u Hrvatskoj do sada nije 

formiran, a i u svijetu ih je malo jer su uglavnom obavijeni velom tajnovitosti, što nije niti 

čudno jer stvaraju ogromnu prednost tvrtci koja ih ima naspram konkurencije. U SAD, gdje u 

svakoj ozbiljnijoj firmi imaju uspostavljen visok oblik poslovne sigurnosti, nakon „slučaja 

Enron“, dodatno se pojačava segment poslovne sigurnosti koji se odnosi na poštivanju 

zakonitosti poslovanja.  
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Kapital je i te kako osjetljiv na sigurnosnu situaciju. Razvoj gospodarstva, pa tako i svake 

pojedine tvrtke zapravo nije moguć bez preduvjeta sigurnosti. Svaki vlasnik tvrtke dobro 

razmišlja gdje će uložiti svoja sredstva i zasigurno se prethodno želi uvjeriti je li situacija 

pravno, vlasnički, politički, ekonomski i institucionalno sigurna na području njegovog budućeg 

ulaganja. Zato je prije ulaska kapitala u bilo koju ulagačku situaciju, neophodno utvrditi, 

analizirati i procijeni svekoliku ulagačku sigurnosnu situaciju. Sve drugo je igra na sreću. 

Ozbiljna tvrtka ne će s vama niti poslovati ako se ne uvjeri da ste ozbiljni u svom poslovanju. 

Zasigurno niste ozbiljni ako niste uspjeli uspostaviti sigurnost niti u svojoj tvrtci, čime se 

može dovesti u nesigurnost i njihova tvrtka. Naravno da je i poslovanje  u nesigurnom 

okruženju moguće,  ali je i rizično. Zašto prihvatiti rizik, koji se može otkloniti. 

Ako tvrtka želi  biti sigurna u svojem poslovanju i postati konkurentnija na tržišnu, biti barem 

korak ispred konkurencije, uspostava poslovne sigurnosti je neophodna. Da bi se poslovni 

proces kontinuirano uspješno provodio, treba ga kontinuirano provjeravati. Kod uspješnog 

poslovanja nema opuštanja. Stoga, svaka tvrtka koja danas hoće ozbiljno poslovati, treba 

voditi brigu o svojoj poslovnoj sigurnosti. Svako srednje i veće poduzeće trebalo bi 

uspostaviti organizacijsku cjelinu koja bi se bavila utvrđivanjem, procjenom i analizom 

sigurnosne situacije u tvrtci, njezinom okruženju i u područjima njezinog interesa. Dobro 

uspostavljena poslovna sigurnost dovodi do sigurnijeg poslovanja, sigurnijeg ulaganja 

kapitala, zaštite materijalnih resursa i kadrovskih potencijal, dobre informiranosti o rizicima i 

njihove procjene, zasitite podataka, što sve ukupno umanjuje mogućnost nastanka štetnih 

događaja, uspješnijeg poslovanja bez gubitaka koji bi bili uzrokovani lošim sigurnosnim 

okruženjem, kvalitetnijem ulaganju, a time i stvaranja dodatne vrijednosti za tvrtku, odnosno 

do ostvarivanja veće dobiti, što i je krajnji cilj svih profitnih organizacija. U javnom sektoru bi 

to bilo ostvarivanje bolje javne usluge građana.  

No kada govorimo o pojmu poslovne (korporativne) sigurnosti onda treba reći da on 

uglavnom nije definiran ni u svijet, a  u Hrvatskoj je i po prilično nepoznat. To ne znači da 

pojedine tvrtke nemaju barem neke segmente poslovne sigurnosti. Idemo pokušati definirati 

pojam poslovne sigurnosti. 

Poslovna sigurnost je uži pojam od javne sigurnosti, ali je u njezinoj funkciji. Ona je puno širi 

pojam od osobne sigurnosti, ali je uključuje na radnom mjestu. Dobro uspostavljene 

poslovne  sigurnosti uvelike pridonose ukupnoj sigurnosti u određenoj državi. Negativni 

pojam poslovne sigurnosti može opisati kao postojanje  raznih oblika ne sigurnosti koji utječu 

ili bi mogli utjecati na sigurnost zaposlenika, poslovne imovine (materijalna imovina, 

intelektualna imovina i ljudski potencijali), poslovnih podataka i poslovnih procesa u nekoj 

tvrtci ili instituciji. Pozitivni pojam poslovne sigurnost možemo definirati kao skup mjera i 

radnji koje su poduzete kako bi se osigurale sve vrijednosti pojedinog poslovnog subjekta od 

uništenja, oštećenja ili otuđenja, eliminacije svih rizika (ili njihovo svođenje na minimalnu 

razinu) i ugrožavanja koji mogu utjecati na poslovanje tvrtke, te ostvarivanje funkcioniranja 

tvrtke u uvjetima krize, njezino prevladavanje i ponovna uspostava redovnog poslovanja, a u 

cilju zadržavanja postojećih i stvaranja novih vrijednosti poslovnog subjekta. Stoga bi uloga 

poslovne sigurnosti trebala zauzimati važno i strateško mjesto u razvoju i svake tvrtke ili 

institucije i definirati jedinstvenu sigurnosnu politiku tvrtke. 

Mišljenja smo da je pojam poslovna sigurnost puno primjereniji od pojma korporativna 

sigurnost obzirom smatramo da i manji poslovni subjekti trebaju uspostaviti optimalne 

elemente poslovne sigurnosti i da sigurnost nije rezervirana samo za velike korporacije. Pod 

pojmom poslovnog subjekta se podrazumijeva tvrtka ili institucija liji je osnivač država, 

regionalna ili lokalna uprava, odnosno samouprava. 
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Da bi se u nekoj tvrtci uspostavila poslovna sigurnost, prvo je potrebno razviti svijest o 

neophodnosti njene uspostave. To često nije lagan zadatak. Moglo bi biti još teže pojedinog 

menadžera ili vlasnika tvrtke uvjeriti da mu je taj projekt potreban jer odgovorne osobe 

uglavnom smatraju ulaganje u sigurnost troškom. Ulaganje u bilo koji segment poslovanja je 

trošak kao što je i ulaganje u sigurnost. No, jeli to zaista trošak? Kasno je krenuti u potragu 

za sigurnosnim mjerama kad šteta već nastane jer tada tvrtka ima dupli trošak saniranja 

nastale štete i uspostave stanja sigurnosti poslovnog okruženja. Zato treba prevenirati štetne 

događaje. U konačnosti to može biti dobit i nova vrijednosti za tvrtku. Da bi se dobio 

pristanak odgovornih, treba napraviti procjenu sigurnosnog rizika i kalkulaciju troška i dobiti, 

te ih prikazati upravi. Isto tako je  potrebno upozoriti na zakonske obveze uspostave 

pojedinih segmenata sigurnosti u poslovanju. Nakon što odgovorne osobe spoznaju potrebu 

za uspostavom sigurnosnih segmenata u tvrtci, može se pristupiti procjeni potrebnih 

segmenata i razine sigurnosti.  

Podjela poslovne sigurnosti samo na tjelesno i tehničko osiguranje je zastarjeli model 

sigurnosti. Teško je ustvrditi da se samo tjelesnom zaštitom može adekvatno zaštititi neki 

poslovni subjekt jer tvrtka nisu samo njezini objekti i materijalna dobra. Krađa podatka se vrlo 

efikasno odvija putem interneta u kojem ne sjedi zaštitar. Također je teško ustvrditi da se bez 

tjelesne zaštite može efikasno zaštiti neki poslovni objekt, ali svako nije potrebno zaštitara 

imati na svakoj sigurnosnoj kritičnoj točci. Ukupna sigurnost podrazumijeva i tehničku i 

mehaničku zaštitu, a koje pak sustave ipak treba nadzirati čovjek.  Kada je u pitanju 

neposredna tjelesna zaštita VIP osoba, čovjek je nezamjenjiv. Tehnička i mehanička zaštita 

prije svega je u funkciji preventive, odnosno odvraćanja potencijalnog počinitelja  

neovlaštenom proboju u poslovni subjekt. Ona se sastoji od sustava video nadzora i alarma, 

kontrole prolaska, ograda, blokova, zidova, protuprovalnih brava i okova, rešetki, kasa i 

trezora. 

Stoga bi poslovna sigurnost trebala inkorporirati različite segmente sigurnosti: tjelesnu i 

tehničku zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoliša, civilnu i obrambenu 

zaštitu, Business intelligence, zakonitost poslovanja, informacijsku sigurnost i sigurnosne 

procedure (SOP). Svrha bi bila stvaranje unutarnje sigurnosti, kao i sigurnosnog okruženja 

poslovanja tvrtke, radi omogućavanja nesmetanog poslovanja, izbjegavajući štetne 

događaje, ostvarivanja tržišne prednosti, a u cilju ostvarivanja veće dobi tvrtke. 

Business intelligence - poslovne informacije daju znanje koje je ključno za donošenje 

ispravnih poslovnih odluka, bez kojih nema strateške prednosti pred konkurencijom. To 

podrazumijeva legalne načine (nažalost često i ilegalne) prikupljanja informacija, podataka, 

pa i dokumentacije radi predviđanja budućih poslovnih kretanja, što omogućuje smanjenje 

rizika od pogrešnih poslovnih odluka, s ciljem pravovremenog upoznavanja donosioca 

odluka na rizike ili pak na povoljne poslovne prilike. Samo onaj  koji ima dobre informacije 

može kontrolirati poslovne situacije. Business Counterintelligence – je zapravo 

protuobavještajno djelovanje radi eliminaciju poslovnog obavještajnog (uglavnom 

nelegalnog) djelovanja konkurencije i zaštitu poslovnih informacija tvrtke, s ciljem smanjenja 

rizika i sprečavanja otuđenja  informacija nekog poslovnog subjekta. 

Poštivanje propisa podrazumijeva propisivanje sigurnosnih procedura (SOP) koje se trebaju 

primjenjivati na raznim razinama poslovnih procesa i u različitim dijelovima tvrtke, koje je 

poštivanje potrebno konstanto nadzirati i provjeravati.  

Zaštita i sigurnost na radu, zaštita od požara, zaštita okoliša, civilna i obrambena zaštita, 

podrazumijeva usklađenost sa zakonskim obvezama i ISO standardima kod tvrtki koje su 

akreditirane po pojedinoj normi. 
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Apsolutno je sigurno, da apsolutne sigurnosti nema, no raznim sigurnosnim mjerama u 
nekom poslovnom subjektu, može se postići maksimalna sigurnost. Jedna od ključnih mjera, 
kao što je već navedeno, je integracija svih elemente poslovne sigurnosti u jedinstveni 
sustav poslovne (korporativne) sigurnosti. Postoje različiti zakonski okviri koji zapravo 
razjedinjuju jedinstveni sustava sigurnosti u poslovnom subjektu što je propust zakonodavca 
zbog loše usklađenosti nacionalnih propisa, no svaka tvrtka može svojom  unutarnjom 
organizacijom poduzeti integracijske mjere. One bi se trebale temeljiti na sigurnosnoj 
strategiji tvrtke i naravno optimalnim prijedlozima konzultanta i/ili stručnjaka za  sigurnost. 
Čim se sigurnosni sustav cjepa, umanjuje se njegova zaštitna snaga. Jedino integracija svih 
sigurnosnih segmenata može činiti jedinstveni sustav poslovne sigurnosti u nekoj tvrtci ili 
instituciji. Parcijalna pristup je sa sigurnosnog stajališta, neozbiljan pristup. 
 
Izbor zaposlenika koji će voditi i skrbiti o konstantnosti polovne sigurnosti je također poseban 
izazov jer se od takvih zaposlenika zahtijevaju multidisciplinarna znanja. U Europi, a 
posebice SAD-u tvrtke, posebice velike kompanije, to rješavaju na način da zapošljavaju 
visoke časnike policije, vojske, sigurnosnih službi, nakon njihovog odlaska (mirovina) iz 
državnog sustava. Na takva način dobiju gotove ljude, visoko obrazovane i sigurnosno 
posebno iz verzirane u koje nisu uložili niti centa, te ljude koji znaju kako funkcionira državni 
sigurnosni aparat i imaju u njemu mnoge bitne kontakte koji u kriznoj situaciji tvrtka može i 
tekao dobro koristiti. U hrvatskoj preko 95 % zaposlenika koji se bave sigurnošću u tvrtkama 
nemaju nikakva ranija znanja s područja sigurnosti, što je porazno. Dobro je što je većina 
visokoobrazovana. U svakom slučaju, zaposlenici koji rade na uspostavi i održavanju 
sustava poslovne sigurnosti, minimalno bi trebali, u poslovnom subjektu, moći i znati: 
 

- važnost poslovne sigurnosti 
- procijeniti sigurnosnu situaciju  
- uspješno savjetovati  poslodavca o poboljšanju poslovne sigurnosti  
- prepoznati ugrožavajuće elemente  
- osigurati sigurnosno zapošljavanje 
- konstantno pratiti sigurnosnu situaciju 
- postaviti kontrolne i sigurnosne točke 
- procijeniti organizacijsko-sigurnosne probleme 
- prepoznati poslovno okruženje i konkurenciju 
- samostalno izraditi osnovni plan sigurnosti 
- uspješno surađivati sa sigurnosnim tvrtkama i instancijama zaduženim za 

sigurnost 
- prepoznati osobine i suradničke psihološke procese 
- ovladati vještinom prikupljanja informacija bitnih za sigurnost i poslovanje  
- zaštitit poslovne podatke, barem na osnovnoj razini  
- izraditi i implementirati jednostavnije sigurnosne procedure. 

 

Uspostavom sigurnosnih elemenata u poslovnom subjektu se: djeluje preventivno na 

potencijalne napadače, povećava sigurnost zaposlenika i imovine, povećava odgovornost 

zaposlenika, pravovremeno prepoznaje rizik i plasira informacija o ugroženosti, omogućavaju 

potrebne informacije glavnim rukovoditeljima kako bi mogli donijeti ispravne poslovne odluke, 

prepoznaju poslovne prilike, podiže ugled, te učvršćuje poslovna pozicija. Svaki zaposlenik bi  

trebao biti čimbenik zaštite u  poslovnom subjektu u kojem radi. 

 

 

 

 


