СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА XXV– БРОЈ 22

БАБУШНИЦА,

19.09.2016.ГОДИНЕ

На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. И 108/2013,142/2014 и 103/2015) и
Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник
РС“, бр 99/2011 и 106/2013), и чл. 63 Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед општине
Бабушница“ бр 3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13), , Општинско веће општине Бабушница, на седници
одржаној 19. 09. 2016. године доноси

СТРАТЕГИЈУ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ПРОЦЕНУ РИЗИКА У
ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Овом Стратегијом ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика,
као и мерење ризика у Oдељењу за општу управу и друштвене делатности и обавезујући су за све
одсеке формиране у оквиру овог одељења:
- Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове
- Одсек за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта
у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни
догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или
угледа или угрозити успешно извршавање задатака.
Дефинисани циљеви и процеси који се одвијају у Oдељењу за општу управу и друштвене
делатности су следећи:

ЦИЉЕВИ ПОСЛОВАЊА:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поуздани финансијски извештаји
– ефикасно коришћење средстава
– заштита података
– обезбеђење интегритета запослених, њихова стручности и етичност
Циљ је дефинисан за сваки процес и сасатавни је део процедуре обављања сваког посла,
односно конкретне активности.

ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕДУРЕ КОЈИ СЕ ОДВИЈАЈУ У ОДЕЉЕЊУ

- Процес организације ,
- Процес давања упутства запосленима за обављање послова
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- Процес старања о распореду послова и балговременом извршавању истих,
- Процес праћења прописа и указивања на промене ради благовременог
рада у Одељењу

усклађивању

1. Процес праћења рада установа предшколског и основног образовања,
2. Процес надзора над установама предшколског и основног образовања од стране
просветне инспекције,
3. Процес одржавања основних школа и дечјих вртића,
4. Процес организовања превоза одређених категорија ученика,
5. Процес утврђивања накнаде зараде за време породиљског одсуства и неге детета,
родитељског додатка, дечјег додатка,
6. Процес вођења евиденције у вези са статусом деце ометене у развоју,
7. Процеси праћења стања у области културе, спорта и омладине
8. Процес учествовања у изградњи и одржавању спортских објеката,
9. Процес реализација локалне омладинске политике,
10. Процес унапређења примарне здравствене заштите,
11. Процес одржавања објеката и праћење стања,
12. Процес признавање својства инвалида и поступци по прописима из области борачке
заштите,
13. Процес прихвата избеглих и расељених лица,
14. Процес обезбеђења њиховог смештаја и збрињавања,
15. Процес вођења персоналне евиденције,
16. Процес пружања правне помоћи грађанима и заштита имовинских права и интереса
јединице локалне самоуправе,
17. Процес израде планова одбране, припреме за одбрану правних лица, мере
приправности
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18. Процес организације заштите од елементарних и других већих непогода, заштита од
пожара и поплава, функционисање цивилне заштите и штаба за ванредне ситуације,
19. Процес у вези са поступањем по захтевима за давање информација од јавног значаја,
20. Процедура заштите података о личности
21. Процес овере потписа, рукописа и преписа докумената,
22. Процес давања информација странкама,
23. Процес пријема и завођења поднесака,
24. Процес пријема поште
25. Процедура за архивирање аката
26. Процес организовања канцеларијског пословања
27. Процес одржавања парног котла и система за централно грејање,
28. Процес одржавање хигијене
29. Процес обезбеђења зграде општине,
30. Процес припремања седница, припремање материјала и обрада аката усвојених на
седницама
31. Процес чувања изворних докумената и вођење евиденције о одржаним седницама,
32. Процес сачињавања одговора на дописе упућене председнику скупштине,
председнику општине, начелнику општинске управе и већу,
33. Процес информисања јавности о раду органа општине,
34. Процес организовања протоколарних послова и односа са јавношћу,
35. Процес вођења записника са састанака у згради општине,
36. Процес вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига
држављана,
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37. Процес издавања извода из матичних књига и уверења о држављанству,
38. Процес решавања о промени личног имена,
39. Процес накнадног уписа и исправке у матичним књигама,
40. Процес обављања венчања,
41. Процес пријаве смрти лица и сачињавање смртовнице,
42. Процес вођења јединственог бирачког списка - упис, брисање, измене, допуне и

исправке по службеној дужности или на захтев грађана,
На основу идентификованих циљева и процеса Oдељења за општу управу и друштвене
делатности идентификује следеће ризике:
Општа подела ризика:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава одељење пре примене било каквих мера
интерне контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне
контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У
инхерентне ризике спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних
система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери
контролног ризика су следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава по рачунима
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знање запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења иразграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
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СПОЉАШЊИ РИЗИЦИ
У спољашње ризике Oдељења за општу управу и друштвене делатности спадају:
– одлагање доношења кључних одлука због политичке нестабилности
– рестрикције којима се ограничава број радних места у управи
УНУТРАШЊИ РИЗИЦИ
У унутрашње ризике Oдељења за општу управу и друштвене делатности спадају:
– неефикасан систем информисања
– неадекватно особље
– недовољан број рачуноводствених контрола
СТРАТЕШКИ РИЗИК
У стратешке ризике Oдељења за општу управу и друштвене делатности спадају:
– Неуспех у формализацији односа унутар управе
– неуспех у примени планова на благовремен, ефективан и ефикасан начин
– неуспех да се привуче одговарајући број подносилаца пријаве на тендер
ОПЕРАТИВНИ РИЗИК:
У оперативне ризике Oдељења за општу управу и друштвене делатности спадају:
– људски ресурси
– пословни процеси
–трећа страна
– континуитет пословања
– документација
– физичко обезбеђење
– правна регулатива
– здравље и безбедност
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК:
У финансијске ризике Oдељења за општу управу и друштвене делатности спадају:
– неуспех да се ефективно спроведе план
– неуспех да се детектују интерне слабости
РИЗИК ОД ГУБЉЕЊА УГЛЕДА

– лоше планирање води ка хаотичном спровођењу планова
– повећање броја случајева проневере
– неуспех вођења програма и трошења буџета
– немогућност да се управља сукобом интереса
– неовлашћено обелодањивање података медијима
–
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за
остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза одељења да испита шта су ризици
који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до
прихватљивог нивоа. Најважније је да одељење идентификује, процени, рангира и третира ризик.
Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-одељења, односно
одсека
– Процес који спроводе сви шефови и запослени на свим нивоима одговорности
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– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу
угрозити управљање програмима .
Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу
обављати повремено. За сваки уочени ризик треба утврдити „Власника ризика“ како би се предузеле
мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је шеф Одсека у коме је утврђено да постоји
одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице
које управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинишу процедуре
за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом
одељењу, и стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним
ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљане ризиком је процес који има следеће фазе:
1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази шеф Одсека и запослени започињу са пописом циљева, процеса и
активности у том одсеку. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика.
Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу
обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом
радном месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца
запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја,
такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.
Образац обавештења о ризику сасатавни је део Правилника о финансијском
управљању и контроли
Главни излазни елемент који припрема менаџер ризика у овој фази јесте табела, коју
сачињава на бази прикупљених Образаца о утврђеном ризику и дефинише у њој откривене
инхерентне ризике и контролне ризике
Бр.

Циљ

Инхерентни
ризик

Контролни
ризик

II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се
догодити и значај њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
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Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и
ефекат који ће настанак ризика изазвати
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале:
На бази података добијених из табеле, скор ризика се имплементира у матрицу ризика:

Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска
УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи
Низак
Веома низак

ВЕРОВАТНОЋА
100%-Утврђена присутност
80%- Вероватна присутност
60%-Могућа присутност
40%-Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна
ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је
могуће управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
РАНГИРАЊЕ

2
1

KRITIČNI

Verovatnoća

OD MALOG
UTICAJA

5
4
3

BEZNAČAJNI

USLOVNI

Uticaj/Značaj
На основу добијених резултата утврђени су следеће категорије ризика:
1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА
2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ
3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ
4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ
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1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА
Ако се ризик, на бази скора ризика, налази у горњем левом квадрату, вероватноћа ризика је
висока, међутим његов утицај је мали, односно мањи од просечног. Елиминација и контрола таквих
ризика значи издвајања малих средстава.
2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ
Ако се ризик, на бази скора ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа таквог ризика
је ниска , а утицај безначајан, што значи да такви ризици не би требало да изазивају проблеме у раду.
3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ
Ако се ризик, на бази скора ризика, налази у горњем десном квадрату, његова вероватноћа
настанка је висока и утицај који он носи је значајан, зато су они и дефинисани као критични и имају
приоритет у предузимању корективних мера.
4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ
Ако се ризик, на бази скора ризика, налази у доњем десном квадрату, вероватноћа његовог
дешавања је ниска, међутим утицај који он има је висок, односно носи значајан утицај. Такви ризици
су забрињавајући, и њих треба предупредити и предузети корективне мере да до њих не би дошло.

III. ФАЗА - ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се
применити за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА - Ова метода има за основни циљ да се у одређеним
околностима одустане од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА - Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и
подухвата како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА - Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере
како би се ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
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4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА - Преношење ризика подразумева преношење ризика на
други субјекат путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА - Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу
трошкова и користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица
насталих у случају настанка ризика

IV. ФАЗА – ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК
РИЗИКА.
Регистар – РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима одељења у које они уносе све
идентификоване ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Образац РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део Правилника о финансијском управљању
и контроли.
V. ФАЗА – ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“ и менаџер ризика. Они надгледају
корективне мере, резултате које дају корективне мере, евентуално идентификовање нових ризика и о
томе извештавају општинско веће. Извештаји општинском већу се дају у писаној форми.

Ову Стратегију објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број:016-20/2016-3
У Бабушници 19. 09. 2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Драган Видановић,с.р.
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На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. И 108/2013,142/2014 и 103/2015) и Правилника о
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 99/2011 и
106/2013), и чл. 63 Статута Општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ бр
3/08, 5/08-исправка, 5/13 и 13/13) , Општинско веће општине Бабушница, на седници одржаној
09. 2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан. 1
Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и
активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници
своје циљеве остваривати кроз:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поузданим финансијским извештајима
– ефикасним коришћењем средстава
– заштитом података
– обезбеђењем интегритета запослених, њихову стручности и етичности
Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:
1) Контролно окружење
2) Управљање ризицима
3) Контролне активности
4) Информисање и комуникације
5) Праћење и процену система
Финансијско управљање и контрола у Одељењу за општу управу и друштвене делатности
организује се као систем процедура и одговорности свих лица у Одељењу за општу управу и
друштвене делатности и обавезујући су за све одсеке формиране у оквиру овог одељења:
- Одсек за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове
- Одсек за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија

Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и
контроле одговоран је шеф Одсека за друштвене делатности, заједничке и скупштинске послове и
шеф Одсека за послове матичних књига, личних стања грађана и послове месних канцеларија, који
су овим Правилником дефинисани као НОСИОЦИ РИЗИКА.
Члан 3.
ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање предвиђених
активности и у значајној мери креира и утиче на функционисање и ефикасност система интерне
контроле у Одељењу за општу управу и друштвене делатности. Контролно окружење се дефинише
као стил руковођења, подршке руководства, као и њихове компетентности, скуп етичких и моралних
вредности и интегритета запослених који доприносе ефикаснијем раду Одељења за општу управу и
друштвене делатности.
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Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење Одељења за општу
управу и друштвене делатности јесу: функције и надлежности, делегирање овлашћења и
одговорности, организациона структура Одељења као и одговарајуће субординације у оквиру и ван
Одељења.
Одељењу за општу управу и друштвене делатности је имплементирало низ интерних
аката:
- Статут општине Бабушница
- Одлука о организацији Општинске управе Општине Бабушница
- Правилник о условима и коришћењу горива
- Одлука о коришћењу службених возила
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине Бабушница
- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора Општине Бабушница и начину извештавања о инвестирању средстава корисника
буџета Општине Бабушница
- Упутство о раду трезора Општине Бабушница
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона у органима Општине Бабушница
- Правилник о критеријумима и условима за избор програма удружења и организација цивилног
друштва која су од јавног интереса за општину Бабушница
- Правилник о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта
Општине Бабушница
- Правилник о финансирању у области спорта Општине Бабушница
- Правилник о измени Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта Општине
Бабушница
- Правилник о звањима, занимањима и платама запослених и постављених лица у Општинској управи
Општине Бабушница
- Правилник о изменама и допунама Правилника о звањима, занимањима и платама запослених и
постављених лица у Општинској управи Општине Бабушница
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама
- Правилник о измени Правилника о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим
политикама
- Правилник о уређењу поступка јавне набавке за органе Општине Бабушница
- Етички кодекс понашања запослених
- Правилник о попису
- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Општини Бабушница
- Правилник о континуираној едукацији
- Правилник о поклонима са протоколарном наменом
- Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла
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- Стартегија за управљање ризицима и процену ризика
- Акт о мапирању пословних процеса

Наведени правилници и процедуре треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку
свих ресурса, материјалних и људских ресурса.
Члан 4.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Овим Правилником ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика,
као и мерење ризика.
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта
у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни
догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или
угледа или угрозити успешно извршавање задатака.
Ризике можемо поделити на:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава одељење пре примене било каквих мера
интерне контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне
контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У
инхерентне ризике спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних
система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери
контролног ризика су следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава по рачунима
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
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Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање
стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза одељења да испита шта су ризици који могу да
угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа.
Најважније је да одељење идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора
да омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица одељења, односно
одсека
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу
угрозити управљање програмима
Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу
обављати повремено. Оно што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити
„Власника ризика“ како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је
шеф Одсека у коме је утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице
које управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре
за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом
одељењу, и стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним
ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:
1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази шеф Одсека и запослени, започињу са пописом циљева, процеса и
активности Одсека. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви
запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу
обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом
радном месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца
запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја.,
такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.
Образац о утврђеном ризику има следећу садржину: Редни број, назив Одељења и
Одсека, назив извршилачког радног места, идентификовани ризик или ризични догађај,
процену вероватноће настајања датог ризика, процену утицаја датог ризика, предложена мера
за ублажавање ризика и рок за примену корективних мера.
Образац за обавештење о ризику саставни је део овог Правилника и одштампан
је уз овај Правилник
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II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се
догодити и значај њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и
ефекат који ће настанак ризика изазвати.
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале које су
одштампане и чине саставни део овог Правилника
На основу скала врши се бодовање свих идентификованих ризика, узимајући у обзир
вероватноћу догађаја и утицај ризика.
За сваки ризик се израчунава следеће:
Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика (скор)
Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за обавештавање о утврђеном ризику
сачињава табелу процене ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана табела садржи
следеће елементе: циљ ризика, опис ризика, број процењивача са предложеним оценама ризика
(вероватноће настајања и утицајем), укупан утицај, укупна вероватноћа, укупан број бодова.
Структуирана табела коју сачињава менаџер ризика саставни је део Стратегије за управљање
ризицима и процену ризика.
Члан 5.
ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се
применити за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА – Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима
одустане од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА – Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и
подухвата како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА – Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како
би се ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА – Преношење ризика подразумева преношење ризика на други
субјекат путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу
трошкова и користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица насталих у
случају настанка ризика
Члан 6.
ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК
РИЗИКА у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик, у
одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.
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Регистар РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај
Правилник.
Табеле регистра ризика се достављају свим шефовима Одсека у које они уносе све
идентификоване ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Члан 7.
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“ и менаџер ризика. Они надгледају корективне
мере, резултате које дају корективне мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе
извештавају општинско веће, сваке прве недеље у месецу. Извештаји општинском већу се дају у
писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре у писаном облику, а које имају за
циљ смањење могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са планираним
активностима и извршењу донетог буџета. Контролним поступцима имплементирају се контролне
активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане. Одељење за општу управу и
друштвене делатности је кроз сет писаних процедура омогућило адекватну:
1. Ауторизацију, овлашћење и одобравање
2. Поделу овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерну верификацију

Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање и комуникација у Одељењу за општу управу и друштвене делатности
дефинише се као примена апликативног софтвера којим се врши комуникација са повезаним
организационим јединицама. Добар апликативни програм – софтверско решење и комуникација треба
да омогући:
6. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру,
поузданих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
7. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
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8. Изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне
и прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са
финансијским управљањем и контролом.
9. Коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења,
израде, кретања, употребе и архивирања документације
10. Документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих
ревизорских трагова
11. Успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући
нивое и рокове за извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин
извештавања у случају откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и
информација, превара или недозвољених радњи.
За све трансакције апликативни софтвер треба да обезбеди постојање, комплексност, тачност,
правилну класификацију и тачно сумирање
Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у Одељењу за општу управу
и друштвене делатности је организована на начин да омогућава континуирано унапређење система и
побољшање његове ефикасности.
Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и и интерном
ревизијом. Праћење и процена система подразумева увођење система за надгледање финансијског
управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања. Када се буде
увела функција интерне ревизије процена ће обухватати следеће:
– успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности интерне
ревизије
– сарадња руководиоца и интерне ревизије
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Шефови Одсека су дужни да до 31. Марта текуће године за претходну годину, на прописан
начин известе Министарство о адекватности и функционисању система финансијског управљања и
контроле.

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“

Број :110-12/2016-3
У Бабушници, 19.9.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Видановић,с.р.
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

Бр.

Назив
одељења

Назив
извршилачког радног
места

Идентификац
и-ја ризика
или ризичног
догађаја

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Процена
утицаја
датог
ризика

Предложена мера за
ублажавање ризика

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА
УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска

ВЕРОВАТНОЋА
100% - Утврђена присутност
80% - Вероватна присутност
60% - Могућа присутност
40% - Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна

РАНГИРАЊЕ

УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи

ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је могуће
управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

РАНГИРАЊЕ

OD MALOG
UTICAJA

5
4
3
2
1

KRITIČNI

Verovatnoća

Низак
Веома низак

5
4
3
2
1

BEZNAČAJNI

Uticaj/Značaj

USLOVNI

Рок за
примену
корективних мера

Идентификација
ризика
1

2

Бр. Циљ

Анализа ризика

Одговор на ризик

3

4

5

6

Опис
ризика

Вероватноћа

Утицај

Скор

Праћење ризи

7
8
9
10
11
Неопходна
Ризик за
Мера
Дату
мера
спровођење
ублажења спрово
Поверено
за ублажавање
мере
ризика
мер
ризика

РЕГИСТАР РИЗИКА
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На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. И 108/2013,142/2014 и 103/2015) и Правилника о
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 99/2011 и
106/2013), и чл. 63 Статута Општине Бабушница (Скупштински преглед општине Бабушница“ број
3/08, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013), Општинско веће општине Бабушница доноси

СТРАТЕГИЈУ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ И ПРОЦЕНУ РИЗИКА У
ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Овом Стратегијом ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика,
као и мерење ризика у Oдељењу за привреду и финансије и обавезујући су за све одсеке,
формиране у оквиру овог одељења:
- Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке,
- Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта
у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни
догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или
угледа или угрозити успешно извршавање задатака.
Дефинисани циљеви и процеси који се одвијају у Oдељењу за привреду и финансије су
следећи:

ЦИЉЕВИ ПОСЛОВАЊА:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поуздани финансијски извештаји
– ефикасно коришћење средстава
– заштита података
– обезбеђење интегритета запослених, њихова стручности и етичности
Циљ је дефинисан за сваки процес и сасатавни је део процедуре обављања сваког посла,
осносно конкретне активности.

ПРОЦЕСИ И ПРОЦЕДУРЕ КОЈИ СЕ ОДВИЈАЈУ У ОДЕЉЕЊУ:

- Процес организације Одељења,
- Процес давања упутства запосленима за обављање послова,
- Процес старања о распореду послова и балговременом извршавању истих,
- Процес праћења прописа и указивања на промене и старања о благовременом усклађивању
рада у Одељењу
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- Процес припреме за доношења буџета
- Процес усвајања буџета и завршног рачуна,
- Процес припреме и евидентирање захтева корисника буџета,
- Процес финансијског планирања и управљање средствима у трезору,
- Процес израде и контроле налога за плаћање,
- Процес праћења наменског трошења средстава,
- Процес блгајничког пословања,
- Процес организације буџетског рачуновдства,
- Процес израде рачуноводствених извештаја,
- Процес спровођења интерне ревизије,
- Процес праћење пословања јавних предузећа,
- Процес контроле цена комуналних услуга,
- Процес ликвидатуре рачуна,
- Процес утврђивања и наплата јавних прихода,
- Процес пријема пореских пријава,
- Процес одређивања висине локалних такси и накнада,
- Процес доношења решења о порезу на имовину, порезу на катастарски приход од
пољопривредне делатности и осталих пореза,
- Процес пореског извршења, редовна и принудна наплата,
- Процес израде плана јавних набавки,
- Процес покретања и спровођење поступка јавне набавке,
- Процес избора понуђача и извештавање о спроведеним јавним набавкама,
- Процес одржавања и аутоматска обрада података,
- Процес организовања логистичке подршке раду свих органа,
- Процес доношења и спровођење програма локалног економског развоја,
- Процес заштите, уређења и коришћење земљишта, шума и шумског земљишта,
- Процес примена мера за спровођење пољопривредне политике,
- Процес доношења оперативних планова за одбрану од поплава на водама II реда,
- Процес уређивања начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
- Процес утврђивања водопривредних услова,
- Процес издавања водопривредних сагласности и дозвола за објекте локалног значаја,
- Процес просторног и урбанистичког планирања,
- Процес издавања урбанистичких аката,
- Процес издавања локацијских дозвола за одређене објекте,
- Процес потврђивања урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације,
- Процес уређења грађевинског земљишта,
- Процес издавања грађевинских дозвола за објекте за које дозволе не издају републички
органи,
- Процес издавања употребних дозвола,
- Процес легализација објеката, односно накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе
за објекте који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе,
- Процес вођења евиденције непокретности у јавној својини које користе органи општине,
- Процес евиденције зграда, станова, пословног простора и земљишта,
- Процес спровођења поступка експропријације, отуђења, прибављања и закуп
непокретности,
- Процес давања налога инспекторима за обављање редовне контроле и контроле по захтевупријави физичких и правних лица
- Процес пружања стручне помоћи инспекторима и контрола над њиховим радом
- Процес рипреме и израде извештаја о раду Одељења
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На основу идентификованих циљева и процеса Oдељења за привреду и финансије
идентификује следеће ризике:
Општа подела ризика:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава одељење пре примене било каквих мера
интерне контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне
контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У
инхерентне ризике спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних
система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери
контролног ризика су следећи:
15. Неефикасне процедуре и процеси
16. Неблаговременост спољашних информација
17. Непоштовање временских рокова
18. Неадекватни преноси средстава по рачунима
19. Неодговарајуће екстерно извештавање
20. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
21. Непостојање линија утврђених надлежности
22. Недовољна интерна комуникација
23. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
24. Незаконите радње руководилаца
25. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
26. Неправилно чување документације
27. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
28. Сувише рестриктиван приступ информацијама
СПОЉАШЊИ РИЗИЦИ
У спољашње ризике Oдељења за привреду и финансије спадају:
– одлагање кључних одлука због политичке нестабилности
– рестрикције којима се ограничава број радних места у управи
УНУТРАШЊИ РИЗИЦИ
У унутрашње ризике Oдељења за привреду и финансије спадају:
– неефикасан систем информисања
– неадекватно особље
– недовољан број рачуноводствених контрола
СТРАТЕШКИ РИЗИК
У стратешке ризике Oдељења за привреду и финансије спадају:
– Повраћај финансијских трансфера ЕУ
– Неуспех у формализацији односа унутар управе
– неуспех у примени планова на благовремен, ефективан и ефикасан начин
– неуспех да се привуче одговарајући број подносилаца пријаве на тендер
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ОПЕРАТИВНИ РИЗИК:
У оперативне ризике Oдељења за привреду и финансије спадају:
– људски ресурси
– пословни процеси
–трећа страна
– континуитет пословања
– документација
– физичко обезбеђење
– правна регулатива
– здравље и безбедност
ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК:
У финансијске ризике Oдељења за привреду и финансије спадају:
– неуспех да се ефективно спроведе план
– неуспех да се поврате неизмирена средства од дужника или ЕУ
– неуспех да се детектује интерна превара
РИЗИК ОД ГУБЉЕЊА УГЛЕДА

– лоше планирање води ка хаотичном спровођењу планова
– неадекватне контроле воде ка повраћају средстава ЕУ или другом повериоцу
– повећање броја случајева проневере
– неуспех вођења програма и трошења буџета
– немогућност да се управља сукобом интереса
– неовлашћено обелодањивање података медијима
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за
остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза одељења да испита шта су ризици
који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до
прихватљивог нивоа. Најважније је да одељење идентификује, процени, рангира и третира ризик.
Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-одељења
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу
угрозити управљање програмима
Процене ризика се врше редовно, сваке преве недеље у месецу, док се евалуације могу
обављати повремено. Оно што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити
„Власника ризика“ како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је
руководиоц одељења у коме је утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице
које управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре
за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.

Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом
одељењу, и стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним
ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
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Управљане ризиком је процес који има следеће фазе:
12. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
13. ПРОЦЕНА РИЗИКА
14. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
15. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
16. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази шеф одсека и запослени започињу са пописом циљева, процеса и
активности у одсеку. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви
запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу
обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом
радном месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца
запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја,
такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.
Образац обавештења о ризику сасатавни је део Правилника о финансијском
управљању и контроли.
Главни излазни елемент који припрема менаџер ризика у овој фази јесте структуирана
табела, коју сачињава на бази прикупљених Образаца о утврђеном ризику и дефинише у њој
откривене инхерентне ризике и контролне ризике
Бр.

Циљ

Инхерентни
ризик

Контролни
ризик

II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се
догодити и значај њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и
ефекат који ће настанак ризика изазвати
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале:

На бази података добијених из табеле, скор ризика се имплементира у матрицу ризика:

Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска

ВЕРОВАТНОЋА
100%-Утврђена присутност
80%- Вероватна присутност
60%-Могућа присутност
40%-Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1

УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи
Низак
Веома низак

ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је
могуће управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

РАНГИРАЊЕ

2
1

KRITIČNI

Verovatnoća

OD MALOG
UTICAJA

5
4
3

BEZNAČAJNI

USLOVNI

Uticaj/Značaj
На основу добијених резултата утврђени су следеће категорије ризика:
1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА
2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ
3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ
4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ
1. РИЗИЦИ ОД МАЛОГ УТИЦАЈА
Ако се ризик, на бази скора ризика, налази у горњем левом квадрату, вероватноћа ризика је
висока, међутим његов утицај је мали, односно мањи од просечног. Елиминација и контрола таквих
ризика значи издвајања малих средстава.
2. БЕЗНАЧАЈНИ РИЗИЦИ
Ако се ризик, на бази скора ризика, налази у доњем левом квадрату, вероватноћа таквог ризика
је ниска , а утицај безначајан, што значи да такви ризици не би требало да изазивају проблеме у раду.
3. КРИТИЧНИ РИЗИЦИ
Ако се ризик, на бази скора ризика, налази у горњем десном квадрату, његова вероватноћа
настанка је висока и утицај који он носи је значајан, зато су они и дефинисани као критични и имају
приоритет у предузимању корективних мера.
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4. УСЛОВНИ РИЗИЦИ
Ако се ризик, на бази скора ризика, налази у доњем десном квадрату, вероватноћа његовог
дешавања је ниска, међутим утицај који он има је висок, односно носи значајан утицај. Такви ризици
су забрињавајући, и њих треба предупредити и предузети корективне мере да до њих не би дошло.

III. ФАЗА - ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се
применити за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА - Ова метода има за основни циљ да се у одређеним
околностима одустане од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА - Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и
подухвата како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА - Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере
како би се ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА - Преношење ризика подразумева преношење ризика на
други субјекат путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА - Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу
трошкова и користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица
насталих у случају настанка ризика

IV. ФАЗА – ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК
РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за
спровођење одговора на ризик, у одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са
третирањем ризика.
Регистар – РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
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– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима одељења у које они уносе све
идентификоване ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Образац РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део Правилника о финансијском управљању
и контроли.
V. ФАЗА – ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“, шеф одсека у коме је ризик идентификован и
менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере, евентуално
идентификовање нових ризика и о томе извештавају општинско веће. Извештаји општинском већу се
дају у писаној форми.
Ову Стратегију објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“
Број:016-21/2016-3
У Бабушници, 19.09.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Председник,
Драган Видановић,с.р.
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На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. И 108/2013,142/2014 и 103/2015) и Правилника о
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о
систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр 99/2011 и
106/2013), и чл. 63 Статута Општине Бабушница (Скупштински преглед општине Бабушница“ број
3/08, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013), Општинско веће општине Бабушница доноси следећи:

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Члан. 1
Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и
активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници
своје циљеве остваривати кроз:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поузданим финансијским извештајима
– ефикасним коришћењем средстава
– заштитом података
– обезбеђењем интегритета запослених, њихову стручности и етичности
Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:
1) Контролно окружење
2) Управљање ризицима
3) Контролне активности
4) Информисање и комуникације
5) Праћење и процену система
Финансијско управљање и контрола у Одељењу за привреду и финансије организује се као
систем процедура и одговорности свих лица у Одељењу за привреду и финансије и обавезујући је и
за одсеке који су формиране у оквиру одељења:
- Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке,
- Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и инспекцијске послове.
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и
контроле одговоран је шеф одсека који је овим Правилником дефинисан као НОСИЛАЦ
РИЗИКА.
Члан 3.
ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање предвиђених
активности и у значајној мери креира и утиче на функционисање и ефикасност система интерне
контроле Одељења за привреду и финансије. Контролно окружење се дефинише као стил
руковођења, подршке руководства, као и њихове компетентности, скуп етичких и моралних вредности
и интегритета запослених који доприносе ефикаснијем раду Одељења за привреду и финансије.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење Одељења за привреду и
финансије јесу: функције и надлежности, делегирање овлашћења и одговорности, организациона
структура Одељења за привреду и финансије као и одговарајуће субординације.
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Одељење за привреду и финансије је имплементирало низ интерних аката:
- Статут општине Бабушница
- Одлука о организацији Општинске управе Општине Бабушница
- Правилник о условима и коришћењу горива
- Одлука о коришћењу службених возила
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава Општине Бабушница
- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора Општине Бабушница и начину извештавања о инвестирању средстава корисника
буџета Општине Бабушница
- Упутство о раду трезора Општине Бабушница
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона у органима Општине Бабушница
- Правилник о критеријумима и условима за избор програма удружења и организација цивилног
друштва која су од јавног интереса за општину Бабушница
- Правилник о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта
Општине Бабушница
- Правилник о финансирању у области спорта Општине Бабушница
- Правилник о измени Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта Општине
Бабушница
- Правилник о звањима, занимањима и платама запослених и постављених лица у Општинској управи
Општине Бабушница
- Правилник о изменама и допунама правилника о звањима, занимањима и платама запослених и
постављених лица у Општинској управи Општине Бабушница
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама
- Правилник о измени правилника о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим
политикама
- Правилник о уређењу поступка јавне набавке за органе Општине Бабушница
- Етички кодекс понашања запослених
- Правилник о попису
- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Општини Бабушница
- Правилник о континуираној едукацији
- Правилник о поклонима са протоколарном наменом
- Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извшеног посла
- Стартегија за управљање ризицима и процену ризика
- Акт о мапирању пословних процеса
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Наведени правилници и процедуре треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку
свих ресурса, како материјалних, тако и људских ресурса.
Члан 4.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Овим Правилником ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика,
као и мерење ризика.
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта
у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни
догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или
угледа или угрозити успешно извршавање задатака.
Ризике можемо поделити на:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава одељење пре примене било каквих мера
интерне контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне
контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У
инхерентне ризике спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних
система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери
контролног ризика су следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање
стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза одељењa да испита шта су ризици који могу да
угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа.
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Најважније је да одељење идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање
ризиком мора да омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-одељења /одсека
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу
угрозити управљање програмима
Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу
обављати повремено. Оно што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити
„Власника ризика“ како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је
руководиоц одељења у коме је утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице
које управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре
за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом
одељењу, и стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним
ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:
1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази руководиоц и запослени у одељењу који су најбоље упознати са циљевима
одељења започињу са пописом циљева, процеса и активности датог одељења. Након
пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци
анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу обавештавају менаџера ризика о
свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем
ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени уз образац износе и
сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја., такође предлажу корективне мере
и рокове за примену корективних мера.
Образац о утврђеном ризику има следећу садржину: Редни број, назив одељења, назив
извршилачког радног места, идентификовани ризик или ризични догађај, процену
вероватноће настајања датог ризика, процену утицаја датог ризика, предложена мера за
ублажавање ризика и рок за примену корективних мера.
Образац за обавештење о ризику саставни је део овог Правилника и одштампан
је уз овај Правилник
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II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се
догодити и значај њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и
ефекат који ће настанак ризика изазвати.
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале које су
одштампане и чине саставни део овог Правилника
На основу скала врши се бодовање свих идентификованих ризика, узимајући у обзир
вероватноћу догађаја и утицај ризика.
За сваки ризик се израчунава следеће:
Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика (скор)
Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за обавештавање о утврђеном ризику
сачињава табелу процене ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана табела садржи
следеће елементе: Циљ, ризик, Опис ризика, број процењивача са предложеним оценама ризика
(вероватноће настајања и утицајем), укупан агрегирани утицај, укупна агрегирана вероватноћа,
укупан број бодова.
Структуирана табела коју сачињава менаџер ризика саставни је део Стратегије за управљање
ризицима и процену ризика.
Члан 5.
ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се
применити за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА – Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима
одустане од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА – Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и
подухвата како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА – Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како
би се ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА – Преношење ризика подразумева преношење ризика на други
субјекат путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу
трошкова и користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица насталих у
случају настанка ризика.
Члан 6.
ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК
РИЗИКА, шеф одсека у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на
ризик, у одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.
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Регистар РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај
Правилник.
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима одељења у које они уносе све
идентификоване ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Члан 7.
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“, односно шеф одсека у коме је ризик
идентификован и менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне
мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају општинско веће. Извештаји
општинском већу се дају у писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставило руководство
Одељења за привреду и финансије у писаном облику, а које имају за циљ смањење могућих ризика
који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са планираним активностима и извршењу
донетог буџета. Контролним поступцима имплементирају се контролне активности које треба да буду
одвојене и адекватно надгледане. Одељење за привреду и финансије је кроз сет писаних процедура
омогућило адекватну:
1. Ауторизација, овлашћење и одобравање
2. Подела овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерна верификација
Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање и комуникација у Одељењу за привреду и финансије дефинише се као примена
апликативног софтвера којим се и комуникација са повезаним организационим јединицама. Добар
апликативни програм – софтверско решење и комуникација треба да омогући:
17. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру,
поузданих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
18. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
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19. Изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне
и прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са
финансијским управљањем и контролом.
20. Коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења,
израде, кретања, употребе и архивирања документације
21. Документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих
ревизорских трагова
22. Успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући
нивое и рокове за извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин
извештавања у случају откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и
информација, превара или недозвољених радњи.
За све трансакције апликативни софтвер треба да обезбеди постојање, комплексност, тачност,
правилну класификацију и тачно сумирање
Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у Одељењу за привреду и
финансије је организована на начин да омогућава континуирано унапређење система и побољшање
његове ефикасности.
Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и и интерном
ревизијом. Праћење и процена система подразумева увођење система за надгледање финансијског
управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања. Када се буде
увела функција интерне ревизије процена ће обухватати следеће:
Процена обухвата:
– успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности интерне
ревизије
– сарадња руководиоца и интерне ревизије
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Руководилац Одељења за привреду и финансије је дужан да до 31. Марта текуће године за
претходну годину на прописан начин извести Министарство о адекватности и функционисању
система финансијског управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за
финансијско управљање и контролу.

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у „Скупштинском
прегледу општине Бабушница“

Број:110-13/2016-3
У Бабушници, 19.09.2016.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Драган Видановић,с.р.
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

Бр.

Назив
одељења

Назив
извршилачког радног
места

Идентификац
и-ја ризика
или ризичног
догађаја

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Процена
утицаја
датог
ризика

Предложена мера за
ублажавање ризика

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА
УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска

ВЕРОВАТНОЋА
100% - Утврђена присутност
80% - Вероватна присутност
60% - Могућа присутност
40% - Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна

РАНГИРАЊЕ

УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи

ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је могуће
управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

РАНГИРАЊЕ

Низак
Веома низак

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

Рок за
примену
корективних мера

KRITIČNI

Verovatnoća

OD MALOG
UTICAJA

BEZNAČAJNI

Uticaj/Značaj

USLOVNI

Идентификација
ризика
1

2

Бр. Циљ

Анализа ризика

Одговор на ризик

3

4

5

6

Опис
ризика

Вероватноћа

Утицај

Скор

Праћење ризи

7
8
9
10
11
Неопходна
Ризик за
Мера
Дату
мера
спровођење
ублажења спрово
Поверено
за ублажавање
мере
ризика
мер
ризика

РЕГИСТАР РИЗИКА
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Ha основу чл. 63 Статута опшине Бабушница (Скупштински преглед општине Бабушница“ број
3/08, 5/2008-исправка, 5/2013 и 13/2013)., чл. 3, 24, 33, 34, 36. и 59., Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 48/91, 44/98, 44/99, 34/2001, 39/2002, 81/2005, 83/2005 и
23/2013 - Одлука УС) и члана 116. Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ број 21/16), Општинско веће Општине Бабушница, на
седници одржаној дана 19. 09. 2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.
Овим правилником утврђује се врста, програми, начин и поступак континуиране едукације,
критеријуми на основу којих се врши избор програма континуиране едукације, као и друга питања од
значаја за спровођење континуиране едукације за запослене у Општинској управи Општине
Бабушница, као и изабрана и постављена лица у органима општине Бабушница.
Члан 2.
Запослени у Општинској управи Општине Бабушница, као и изабрана и постављена лица
имају право и дужност да у току рада стално стичу знања и вештине, односно способности за
извршавање послова из своје надлежности, као и послова радног места, у складу са актом о
систематизацији радних места.
Члан 3.
Запослени у Општинској управи Општине Бабушница, као и изабрана и постављена лица,
могу се стручно усавршавати кроз опште и посебне програме стручног усавршавања који садрже
различите врсте континуиране едукације: учешће на семинарима, стручним састанцима и курсевима,
учешће на интерним предавањима, кроз размену искустава и на друге начине.
Листу општих програма стручног усавршавања, осим програма за полагање државног
стручног испита, утврђује министар надлежан за локалну самоуправу, а посебне програме стручног
усавршавања доноси начелник општинске управе за сваку годину, уз сагласност Савета за стручно
усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, који именује Влада Републике Србије.
Члан 4.
Процену квалитета програма континуиране едукације врши руководилац органа, односно
начелник општинске управе. Приликом процене квалитета програма континуиране едукације и
упућивања запослених, изабраних и постављених лица на стручно усвршавање, програм стручног
усавршавања мора да испуни одређене услове:
1. да допринесе усавршавању знања, вештине и стручности полазника;
2. да се заснива на најновијим знањима и законској регулативи струке;
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3. да обрађује актуелне теме од важног значаја за струку;
4. да је оргaнизатор програма обезбедио техничке услове за успешно спровођење програма
континуиране едукације, да је обезбедио систем евиденције присутних, систем провере знања
(за курсеве и семинаре) и систем евалуације програма.
Члан 5.
По завршетку програма континуиране едукације, запослени, изабрана и постављена лица су
дужна да о новим сазнањима и вештинама које су стекли, сачине извештај са континуиране едукације
и о томе одрже састанак са запосленима у циљу преношења стечених знања и искуства на све
запослене који обављају послове на које се односи програм стручног усавршавања. О одржаном
тематском састанку сачињава се записник са потписима свих присутних.

Члан 6.
Стручно усавршавање, кроз програме континуиране едукације, евидентира се у радни лист
запослених и доприноси оцењивању које се врши једанпут годишње, у складу са законом.
Члан 7.

Средства за стручно усавршавање запослених, изабраних и постављених лица обезбеђују се у
буџету општине Бабушница.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу
општине Бабушница“.

Број: 110-14/2016-3
У Бабушници 19.09.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Видановић,с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и
83/14), члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број
3/08, 5/08, 5/13 и 13/13),
Општинско веће општине Бабушница, на седници од 09. септембра 2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ДОПУНЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ допуна Локалног акционог плана запошљавања општине Бабушница за 2016.
годину.
II
Локалним акционим планом запошљавања општине Бабушница за 2016. годину дефинишу се
циљеви и приоритети политике запошљавања у 2016. години и утврђују програми и мере које ће се
реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило повећање запослености на
територији општине Бабушница.
III
Локални акциони план запошљавања општине Бабушница за 2016. годину је саставни део овог
Решења.
IV
Овим Решењем мења се решење Општинског већа општине Бабушница, број 06-15-1/2016-3
од 22.02.2016. године.
V
Решење доставити: Општинској управи општине Бабушница и архиви и објавити у
„Скупштинском прегледу општине Бабушница“.
Број: 06-74-2/2016-3
У Бабушници, 09.09.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Видановић,с.р.
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