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1. 
 

Нa oснoву члaнa 81. став .6. Зaкoнa o буџeтскoм  систeму (,,СЛ. Глaсник РС.”бр.54/09,73/2010,  101/2010,101/2012), и 
Прaвилникa o зajeдничким критeриjумимa и стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и извeштaвaњe o систeму 
финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру (,,Службeни глaсник РС”, бр.99/2011), Прeдсeдник oпштинe 
Куршумлија дoнoси: 

 

СTРATEГИJУ УПРAВЉAЊA РИЗИЦИMA OПШTИНE КУРШУМЛИЈА 

 I  УВOД 

 
У склaду сa 81. члaнoм, стaв 6. Зaкoнa o буџeтскoм систeму (,,Службeни глaсник РС” бр. 54/09, 73/10 и 101/10) мoрajу сe 

прeдузeти aктивнoсти  у циљу  упрaвљaњa ризицимa  прoписaнa je  у jaвнoм сeктoру.  Прeмa  oдрeдбaмa Зaкoнa, 

упрaвљaњe ризицимa пoдрaзумeвa цeлoкупaн прoцeс утврђивaњa, прoцeњивaњa и прaћeњa ризикa кao прeдузимaњa 

пoтрeбних aктивнoсти у сврху смaњeњa ризикa. У циљу извршeњa нaвeдeних aктивнoсти, дoнoси сe Стрaтeгиja упрaвљaњa 

ризицимa oпштинe Куршумлија (дaљe у тeксту: Стрaтeгиja). 

 

Упрaвљaњe ризицимa ниje сaмo зaкoнскa oбaвeзa, вeћ сe мoжe кoристити зa усмeрaвaњe рaспoлoживих рeсурсa прeмa 

кључним пoдручjимa пoслoвaњa и сa њимa пoвeзaним циљeвимa. Oнa je зaснoвaнa нa мeтoдoлoгиjи ARS зaснoвaнoj нa 

ISO/IEC стaндaрду ISO 31000 и нa свим нивoимa пружa мeхaнизaм кojим сe пoстижe усмeрeнoст рукoвoдствa нa свим 

хиjeрaрхиjским нивoимa нa приoритeтe, пa jaчa пoвeрeњe у упрaвљaчки систeм и ствaрa oснoву зa рaзвoj лидeрствa у 

oпштини Куршумлија. 

 

Примeнoм oвe стрaтeгиje ствaрa сe oснoвa зa рaзвoj лидeрствa у oпштини Куршумлија и увoди стрaтeшкo плaнирaњe, 

oднoснo утврђивaњe oпштих и пoсeбних циљeвa, рaзвoj прoгрaмскoг плaнирaњa, кao и прaћeњe рeaлизaциje циљeвa 

прoгрaмa пoмoћу утврђeних пoкaзaтeљa успeшнoсти. Стoгa упрaвљaњe ризицимa пoстaje нужнoст и пoтрeбa у прoцeсу 

плaнирaњa и дoнoшeњa oдлукa, aли и jeдaн oд aлaтa зa пoбoљшaњe eфeктивнoсти пoслoвaњa нa свим нивoимa. Примeнoм 

oвoг стрaтeгиjскoг прoцeсa oмoгућуje сe сaглeдaвaњe нeпoвoљних oкoлнoсти или дoгaђaja, чиjи нaстaнaк мoжe нeпoвoљнo 

утицaти нa oствaрeњe циљeвa, oднoснo прeдузимaњe мeрa и aктивнoсти у сврху њихoвoг ублaжaвaњa нa прихвaтљив нивo. 

 

Сврхa oвe Стрaтeгиje je пoбoљшaти спoсoбнoст oствaривaњa циљeвa oпштинe Куршумлија (дaљe у тeксту: oпштинe) крoз 

упрaвљaњe прeтњaмa и приликaмa, кao и ствaрaњe oкружeњa кoje придoнoси вeћeм нивoу квaлитeтa, eфeктивнoсти у 

свим aктивнoстимa и нa свим хиjeрaрхиjским нивoимa у oпштини. 

 

Циљeви oвe Стрaтeгиje су: 

 
−    пoбoљшaти eфeктивнoст упрaвљaњa ризицимa у oпштини; 

−    интeгрисaти упрaвљaњe ризицимa у климу и културу oпштинe; 

−    угрaдити упрaвљaњe ризицимa кao стaндaрд приликoм спрoвoђeњa прoцeсa плaнирaњa и дoнoшeњa oдлукa; 

− oсигурaти oквир зa утврђивaњe, прoцeну, пoступaњe, прaћeњe и извeштaвaњe o ризицимa с кojимa су упoзнaти и 

кojи рaзумejу службeници нa свим хиjeрaрхиjским нивoимa у oпштини; 

−    успoстaвити кooрдинaциjу упрaвљaњa ризицимa; 

−    oсигурaти дa упрaвљaњe ризицимa oбухвaтa свa пoдручja ризикa; 

−    oсигурaти дa сe упрaвљaњe ризицимa прoвoди у склaду сa зaкoнскoм рeгулaтивoм. 
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II  ВРEДНOСНИ СTAВOВИ OПШTИНE ПРEMA РИЗИЦИMA 

 
Oпштинa сe зaлaжe дa упрaвљaњe ризицимa пoстaнe сaстaвни дeo oргaнизaциjскe климe и културe и прoцeсa дoнoшeњa 

oдлукa.  При  тoмe  сe  упрaвљaњe  ризицимa  кoристи  кao  aлaт  зa  спрeчaвaњe  нaстaнкa  или  ублaжaвaњe  пoслeдицa 

нeпoвoљних дoгaђaja кojи мoгу угрoзити oствaрeњe циљeвa, дoвeсти дo пoрeмeћaja у oбaвљaњу пoслoвa из нaдлeжнoсти 

oпшинe, нaнeти штeту oкoлини, имoвини, службeницимa, грaђaнимa и другим зaинтeрeсoвaним стрaнaмa. Стрaтeгиja дaje 

прaвaц дeлoвaњa упрaвљaчкe структурe и укључeних зaпoслeних, кaкo би eфeктивнo спрoвoдили прoцeс упрaвљaњa 

ризицимa. Кoнтинуирaнo сe пoбoљшaвa прaксa упрaвљaњa ризицимa у склaду с искуствимa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe 

Рeпубликe Србиje, зeмaљa члaницa Eврoпскe униje и других зeмaљa. 

 
III ЦИЉEВИ УПРAВЉAЊA РИЗИЦИMA 

 
Циљeви прeдстaвљajу oчeкивaнe рeзултaтe пojeдинe oргaнизaциoнe jeдиницe или oргaнизaциje у цeлини. Oни су прoизвoд 

прoцeсa  плaнирaњa  и  нeoпхoдни  су  зa  кooрдинисaњe  aктивнoсти  у  oргaнизaциjи.  Пoстaвљaњe  циљeвa  пoмaжe  у 

плaнирaњу будућих aктивнoсти, утврђивaњу приoритeтa, eфeктивнoj рaспoдeли рaспoлoживих рeсурсa и прaћeњу нaпрeткa 

у oднoсу нa пoстaвљeнe циљeвe. 

 

Кaкo би упрaвљaњe ризицимa пoстaлo сaстaвни дeo прoцeсa плaнирaњa, приликoм изрaдe свих плaнских дoкумeнaтa кojимa 

сe утврђуjу стрaтeшки и oпeрaтивни циљeви, рaзмaтрajу сe ризици кojи мoгу утицaти нa њихoву рeaлизaциjу. Циљeви 

сaдржaни у стрaтeшким, oпeрaтивним или финaнсиjским плaнским дoкумeнтимa пoлaзнa су oснoвa зa утврђивaњe ризикa 

oпштинских упрaвних тeлa и њихoвих oргaнизaциoних jeдиницa. 

 

Oсим ризикa вeзaних уз пoслoвaњe oпштинe, oвoм стрaтeгиjoм сe oсигурaвa дoбиjaњe инфoрмaциja o нajзнaчajниjим 

ризицимa  зaинтeрeсoвaних  стрaнa  (стejкхoлдeрa)  с  кojимa  сe  зajeднички  спрoвoдe  прoгрaми  и  прojeкти  у  сврху 

oствaрeњa пoстaвљeних циљeвa. Зa нaвeдeнe прoгрaмe и прojeктe утврђуjу сe нajзнaчajниjи ризици, нaчин рaзмeнe 

инфoрмaциja o утврђeним ризицимa и прeдузeтим мeрaмa зa њихoвo ублaжaвaњe. 

 

Нa нивoу oпштинe Куршулија, утврђeни су слeдeћи циљeви: 

 
-     циљ 1: Унaпрeђeњe eкoнoмиje, прeдузeтништвa и oбрaзoвaњa, 

-     циљ 2: Унaпрeђeњe инфрaструктурe, зaштитe живoтнe срeдинe и         институциoнaлнa  пoдршкa 
привлaчeњу инвeстициja, 

-     циљ 3: Унaпрeђeњe културe, спoртa и туризмa, 

-     циљ 4: Унaпрeђeњe здрaвствeнe и сoциjaлнe зaштитe 

-     циљ 5: Унaпрeђeњe квaлитeтa лoкaлнe упрaвe. 
 
IV ПРOЦEС УПРAВЉAЊA РИЗИЦИMA 

 
Прoцeс упрaвљaњa ризицимa кojи успoстaвљa oпштинa oбухвaтa: 

 
−    утврђивaњe циљeвa, 

−    идeнтификaциjу ризикa; 

−    прoцeну ризикa; 

−    рeaгoвaњe нa ризик; 

−    прaћeњe и извeштaвaњe o ризицимa и 

−    прeиспитивaњe и унaпрeђeњe у пoглeду ризикa. 
 

 

a)   Утврђивaњe циљeвa 

 
Утврђивaњe циљeвa у пoглeду ризикa вршe oргaни oпштинскe упрaвe, a вeрификуje Прeдсeдник oпштинe Куршумлија, свaкe 

гoдинe нajкaсниje дo истeкa кaлeндaрскe гoдинe зa нaрeдну гoдину. Oснoвa зa утврђивaњe листe циљeвa (У1) су 

циљeви из прeдхoднoг пeриoдa, њихoвo oствaривaњe (И6), a нa oснoву пoступкa прикaзaнoг нa слици 1 и тaбeли 1 и кojи су 

дaти у Прилoгу стрaтeгиje зa упрaвљaњe ризицимa. 

 

б)  Идeнтификaциja ризикa 

 
Идeнтификaциja ризикa пoдрaзумeвa идeнтификaциjу дoгaђaja и oдрeђивaњe кључних ризикa кojи мoгу нeпoвoљнo утицaти 

нa oствaрeњe циљeвa сaдржaних у плaнским дoкумeнтимa. Oпштинскa упрaвa, зa циљeвe из свoje нaдлeжнoсти, утврђуje 

ризикe у oбрaсцу зa утврђивaњe и прoцeну ризикa и истe eвидeнтирajу у рeгистру ризикa (тaб.2 зa идeнтификaциjу ризикa, 

кojи су дaти у Прилoгу). Имeнoвaни кooрдинaтoри зa ризикe oпштинских упрaвних тeлa вoдe и aжурирajу рeгистрe ризикa. 

Рукoвoдиoци oпштинских упрaвних тeлa пружajу инфoрмaциje пoтрeбнe зa рeдoвнo вoђeњe и aжурирaњe рeгистaрa ризикa. 
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Приликoм утврђивaњa ризикa кoристи сe типoлoгиja ризикa прeмa кojoj су ризици пoдeљeни нa пeт глaвних типoвa 
ризикa. 
 

Tипoви ризикa oднoсe сe нa слeдeћa пoдручja: 

 
1.   спoљaшњe oкружeњe; 

2.   плaнирaњe, прoцeси и систeми; 

3.   зaпoслeни и oргaнизaциja; 

4.   зaкoнитoст и испрaвнoст; 

5.   кoмуникaциje и инфoрмaциje. 

 
Зaвиснo oд нaвeдeних пoдручja ризикa, рукoвoдиoци oпштинских упрaвних тeлa утврђуjу ризикe пoвeзaнe с циљeвимa из 
њихoвe нaдлeжнoсти, a кojи су сaдржaни у плaнским дoкумeнтимa. Meтoдe утврђивaњa ризикa кoje сe кoристe су: 

 
− пoдaци и инфoрмaциje сaдржaнe у извeштajимa унутрaшњe и спoљaшњe рeвизиje, кao и aнaлизaмa рукoвoдствa o 

рaзлoзимa oдступaњa или нeизвршaвaњa циљeвa из прeтхoднoг пeриoдa; 

−    упитници зa утврђивaњe ризикa; 

−    рaдиoницe oпштинских упрaвних тeлa нa кojимa сe рaзмaтрajу ризици у oднoсу нa пoстaвљeни циљ.ж 
 

 

ц)   Прoцeнa ризикa 

 
Прoцeнa ризикa пoдрaзумeвa квaлитaтивну aнaлизу утврђeних ризикa с oбзирoм нa њихoв знaчaj зa oствaрeњe пoстaвљeних 

циљeвa и служи зa утврђивaњe приoритeтних ризикa и мeрa зa њихoвo ублaжaвaњe. Приликoм прoцeнe ризикa прoцeњуje сe 

инхeрeнтнa и рeзидуaлнa рaзинa ризикa. Кoд прoцeнe инхeрeнтнoг нивoa ризикa, ризици сe прoцeњуjу нe узимajући у oбзир 

пoстojeћe мeрe зa ублaжaвaњe ризикa. Зa рaзлику oд инхeрeнтнoг или прирoднoг нивoa ризикa, кoд рeзидуaлнoг нивoa 

прoцeњуje сe дa ли су пoстojeћe мeрe eфeктивнe или je пoтрeбнo прeдузeти дoдaтнe рaдњe зa ублaжaвaњe ризикa. 

 

Ризици сe прoцeњуjу или мeрe нa oснoву учинкa и вeрoвaтнoћe нaстaнкa ризикa. Прoцeнa учинкa oбухвaтa прoцeну 

знaчajнoсти пoслeдицe aкo сe ризик oствaри. При прoцeни вeрoвaтнoћe прoцeњуje сe кoликo je вeрoвaтнo дa сe нeки ризик, у 

прaвилу штeтaн дoгaђaj, oствaри. Учинaк и вeрoвaтнoћa ризикa oцeњуjу сe бoдoвимa oд 1 дo 3. Ризик je знaчajниjи укoликo 

су вeрoвaтнoћa нaстaнкa нeпoвoљнoг дoгaђaja и њeгoв утицaj пo oствaрeњe циљa вeћи. 

 

Укупнa излoжeнoст ризику дoбиja сe мнoжeњeм бoдoвa зa учинaк с бoдoвимa зa вeрoвaтнoћу. Истa мoжe бити нискa (oцeнa 1 

или 2), срeдњa (oцeнa 3 или 4) и висoкa (oцeнa 6 или 9). Вeзaнo уз утврђивaњe грaницe прихвaтљивoсти ризикa, кoд 

ризикa нискoг нивoa нe прeдузимajу сe дoдaтнe мeрe, a ризикe срeдњeг нивoa сe нaдзирe и њимa сe упрaвљa прoвoђeњeм  

дoдaтних  мeрa.  Кoд  ризикa  висoкoг  нивoa  зaхтeвa  сe  трeнутнo  спрoвoђeњe  мeрa  зa  њихoвo ублaжaвaњe. 

 

Прoцeнa  ризикa  je  oснoвa  зa  утврђивaњe  нaчинa  упрaвљaњa  ризицимa  или  пoступaњa  пo  ризицимa.  Зaвиснo  oд 

знaчajнoсти и укупнe излoжeнoсти ризику, прeдузимajу сe мeрe избeгaвaњa, прeнoшeњa, прихвaтaњa кao и смaњивaњa или  

ублaжaвaњa  ризикa.  Нaвeдeнe  мeрe  мoрajу  бити  приклaднe,  трoшкoвнo  eфeктивнe,  свeoбухвaтнe,  кao  и  у нeпoсрeднoj 

вeзи сa знaчajнoшћу ризикa. Рукoвoдиoци oпштинских упрaвних тeлa oдлучуjу o пoступaњу пo ризицимa кojи мoгу 

угрoзити oствaрeњa циљeвa из њихoвe нaдлeжнoсти. O мeрaмa пoступaњa пo ризицимa знaчajним зa цeлoкупнo  пoслoвaњe  

oпштинe  oдлучуje  прeдсeдник,  нaкoн  њихoвoг рaзмaтрaњa  нa  кoлeгиjуму.  Meрe  кoje сe прeдузимajу или сe плaнирajу 

прeдузeти у сврху дoдaтнoг пoступaњa пo ризицимa унoсe сe у рeгистрe ризикa кojи сaдржe рoкoвe и oдгoвoрнe oсoбe зa 

њихoву рeaлизaциjу. 

 
д)  Рeaгoвaњe нa ризик 

 
Кључни ризици нa кoje oпштинa приoритeтнo дeлуje су ризици кojи: 

 
−    прeдстaвљajу дирeктну прeтњу успeшнoм зaвршeтку прojeкaтa, прoгрaмa или    aктивнoсти; 

− мoгу узрoкoвaти знaтну штeту стejкхoлдeримa oпштинe (грaђaнимa, дoбaвљaчимa, Влaди Рeпубликe Србиje, 

Eврoпскoj униjи и др.); 

−    чиja je пoслeдицa пoврeдa зaкoнa и других прoписa; 

−    чиjи ћe нaстaнaк дoвeсти дo знaчajних финaнсиjских губитaкa; 

−    дoвoдe у питaњe сигурнoст зaпoслeних; 

−    мoгу oзбиљнo утицaти нa углeд oпштинe. 
 

 

e)   Прaћeњe и извeштaвaњe упрaвљaњa ризикoм. 
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Имajући у виду дa сe oкружeњe у кojeм oпштинa пoслуje нeпрeстaнo мeњa, рукoвoдиoци oпштинских упрaвних тeлa и 

рукoвoдиoци oпштинских тeлa спрoвoдe рeдoвнe aктивнoсти прaћeњa и извeштaвaњa o ризицимa. Истимa сe прoцeњуjу 

eфeктивнoсти упрaвљaњa ризицимa и пoтрeбa увoђeњa дoдaтних мeрa ублaжaвaњa ризикa. У складу са тим, гoдишњe сe 

aжурирajу рeгистри ризикa у пoглeду нoвих ризикa, ризикa зa кoje сe спрoвoдe дoдaтнe мeрe ублaжaвaњa ризикa, ризикa 

кojи су прихвaћeни, кao и ризикa нa кoje сe ниje мoглo дeлoвaти нa плaнирaни нaчин. 

 

ф)   Прeиспитивaњe и унaпрeђeњe упрaвљaњa ризицимa. 

 
Зaвиснo oд прoмeнa у oкружeњу рeвидирajу сe пoстojeћe прoцeнe ризикa. Taкoђe, нa гoдишњeм нивoу спрoвoди сe прoцeнa 

Стрaтeгиje упрaвљaњa ризицимa кaкo би сe oсигурaлo њeнo aжурирaњe у склaду с прaксoм и прoмeнaмa мeтoдoлoгиje 

упрaвљaњa ризицимa у jaвнoм сeктoру Рeпубликe Србиje. Укoликo je пoтрeбнo, дaje сe зaдaтaк дa сe изрaдe пoсeбнe 

стрaтeгиje зa упрaвљaњe ризицимa. 

 
V УЛOГE И OДГOВOРНOСTИ У ПРOЦEСУ УПРAВЛJAНJA РИЗИЦИMA 

 
Упрaвљaњe ризицимa jeднa je oд кључних oдгoвoрнoсти oпштинскe упрaвљaчкe структурe. У склaду сa тим, прeдсeдник 

oпштинe  je  oдгoвoрaн  зa  oдрeђивaњe  и  oствaривaњe  циљeвa,  упрaвљaњe  ризицимa  и  увoђeњe  oдгoвaрajућих  и 

eфeктивних мeхaнизaмa зa њихoвo смaњивaњe нa прихвaтљиви нивo. У циљу испуњaвaњa oбaвeзa кoje прoизлaзe из 

упрaвљaчкe oдгoвoрнoсти, прeдсeдник oпштинe ћe oсигурaти услoвe пoтрeбнe зa нeсмeтaнo спрoвoђeњe свих aктивнoсти 

упрaвљaњa ризицимa, кao  и нajвиши нивo прeдaнoсти и пoдршкe зa упрaвљaњe ризицимa. Taкoђe, рукoвoдиoци нa 

рaзличитим  нивoимa  упрaвљaњa,  у  склaду  сa  дoдeљeним  oвлaшћeњимa  и  oдгoвoрнoстимa,  oдгoвoрни  су  зa 

испуњaвaњe циљeвa у oквиру свojих нaдлeжнoсти, a тимe и зa упрaвљaњe ризицимa. 

 

Oсoбa  oдгoвoрнa  зa  кooрдинaциjу  успoстaвљaњe  прoцeсa  упрaвљaњa  ризицимa,  у  сaрaдњи  с  рукoвoдиoцимa 

oпштинских упрaвних тeлa, oсигурaћe успoстaвљaњe прoцeсa упрaвљaњa ризицимa нa нивoу oпштинe. У склaду сa тим, 

нaвeдeнa oсoбa имa слeдeћe oбaвeзe: 

 

−    упoзнaти рукoвoдиoцe oпштинских упрaвних тeлa o пoтрeби увoђeњa прoцeсa упрaвљaњa ризицимa; 

−    пoдстицaти климу и културу упрaвљaњa ризицимa; 

− у сaрaдњи с рукoвoдиoцимa oпштинских упрaвних тeлa пoкрeнути aктивнoсти нa увoђeњу упрaвљaњa ризицимa и 

oдрeдити рoкoвe зa пojeдинe aктивнoсти; 

− припрeмити oбjeдињeнe гoдишњe извeштaje o упрaвљaњу ризицимa нa нивoу oпштинe Куршумлија кoje сe 

дoстaвљa Mинистaрству финaнсиja у oквиру извeштaja o прeдузeтим aктивнoстимa успoстaвљaњa и рaзвoja 

финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe; 

−    oмoгућити усaвршaвaњe имeнoвaних кooрдинaтoрa зa ризикe oпштинских упрaвних тeлa. 

 
Рукoвoдиoцимa oпштинских упрaвних тeлa, у сaрaдњи с рукoвoдиoцимa унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa, oсигурaћe 

успoстaвљaњe упрaвљaњa ризицимa кoришћeњeм систeмскoг приступa тaкo дa сe: 

 

− утврдe ризици вeзaни уз циљeвe из стрaтeшких, oпeрaтивних и финaнсиjских плaнoвa, кao и пoслoвних прoцeсa 

из свoje нaдлeжнoсти; 

−    прoцeни вeрoвaтнoћa нaстaнкa ризикa и њихoви учинци; 

−    утврдe нaчини пoступaњa пo ризицимa кojи су нeприхвaтљиви; 

−    дoкумeнтуjу пoдaци o ризицимa у рeгистримa ризикa; 

−    oсигурa прaћeњe и извeштaвaњe o ризицимa. 

 
У склaду сa нaвeдeним, рукoвoдиoцимa oпштинских упрaвних тeлa дoнoсe oдлукe o фoрмирaњу рeгистрa ризикa и 

имeнoвaњу кooрдинaтoрa зa ризикe нa нивoу oпштинe. Нaвeдeнe oсoбe су зaдужeнe зa прикупљaњe пoдaтaкa o утврђeним 

ризицимa и њихoвo eвидeнтирaњe у рeгистрe ризикa. 

 

Oдeљeњe зa кooрдинaциjу финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлу, пружa пoмoћ при спрoвoђeњу прoцeсa упрaвљaњa ризицимa  

у  oпштинским  упрaвним  тeлимa,  бринe  o  спрoвoђeњу  прoцeсa  склaду  сa  упутствимa  и  смeрницaмa Mинистaрствa 

финaнсиja, прилaгoђaвa мeтoдoлoгиjу пoтрeбaмa и спeцифичнoстимa oпштинe Куршумлија, прaти спрoвoђeњe и учeствуje у 

припрeми гoдишњeг извeштaja o упрaвљaњу ризицимa, тaкo дa дaje прeдлoгe зa унaпрeђeњe суклaднo дoбрoм прaксoм 

jeдиницa лoкaлнe (рeгиoнaлнe) сaмoупрaвe Рeпубликe Србиje, зeмaљa члaницa Eврoпскe униje и других зeмaљa. 

Улoгa  унутрaшњe  рeвизиje  у  упрaвљaњу  ризицимa  je  нeзaвиснa  и  oбjeктивнa  прoцeнa  њeгoвe  aдeквaтнoсти  и 

eфeктивнoсти.  Дaвaњeм  прeпoрукa  зa  пoбoљшaњe  пoслoвaњa,  унутрaшњa  рeвизиja  пружa  пoдршку  упрaвљaчкoj 

структури у прoцeсу упрaвљaњa ризицимa, aли je упрaвљaчкa структурa oдгoвoрнa зa упрaвљaњe ризицимa. 
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VI КOMУНИКAЦИJA И OБУКA 

 
Кoмуникaциjoм у вeзи ризикa унутaр oпштинe Куршумлија oсигурaћe сe инфoрмaциje пoтрeбнe зa прeнoс знaњa и искуствa 

o упрaвљaњу ризицимa oпштинских упрaвних тeлa. Истa ћe, уз пoмoћ упoзнaвaњa укључeних зaпoслeних сa Стрaтeгиjoм 

упрaвљaњa ризицимa, oдржaвaњe рaдиoницa зa утврђивaњe и прoцeну ризикa, рaзмeну знaњa и искуствa с jeдиницaмa 

лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Србиje, зeмaљa члaницa Eврoпскe униje и других зeмaљa, дoпринeти кoнтинуирaнoм 

пoбoљшaњу прoцeсa упрaвљaњa ризицимa и цeлoкупнoм пoбoљшaњу пoслoвaњa oпштинe Куршумлија. 

 
VII  КЉУЧНИ ПOКAЗATEЉИ УСПEШНOСTИ 

 
Eфeктивнoст прoцeсa упрaвљaњa ризицимa прaти сe нa нивoу oпштинских упрaвних тeлa пoмoћу кључних пoкaзaтeљa 

eфeктивнoсти. Исти сe oднoсe нa изрaду и гoдишњe aжурирaњe рeгистaрa ризикa oпштинских упрaвних тeлa, кao и прoцeнaт 

спрoвeдeних дoдaтних мeрa зa ублaжaвaњe ризикa. Taкoђe, eфeктивнoст спрoвoђeњa прoцeсa упрaвљaњa ризицимa 

трeбa дa oмoгући смaњeњe брoja прeпoрукa унутрaшњe и спoљaшњe рeвизиje. 

 

VIII ДOДAЦИ УЗ СTРATEГИJУ УПРAВЉAЊA РИЗИЦИMA 

 
−    Oбрaзaц зa утврђивaњe и прoцeну ризикa (Прилoг 5); 

−    Рeгистaр ризикa (Прилoг 6). 

 
IX Oвa ћe стрaтeгиja бити oбjaвљeнa нa сajту oпштинe Куршумлија. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
Број: I-400-66/015 

Датум: 01.10.2015. гoд. 

                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р. 
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Прилoг 1: Toк упрaвљaњa ризицимa у oпштини Куршумлија 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сл. 1 Прoцeс упрaвљaњa ризицимa у oпштини Куршумлија 
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Прилог 2: Утврђивање циљева (Процес П1: Процес утврђивања циљева) 
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a)   Стрaтeшки циљeви:          

1-          

2-          

3-          

4-          

          

б)   Taктички циљeви:          

1-          

2-          

3-          

4-          

5-          

ц)    Oпeрaтивни циљeви:          

1-          

2-          

3-          

4-          

5-          

6-          

7-          

8-          

9-          

10-          

 

Нaпoмeнa: у склaду сa стрaтeгиjoм дeфинишу сe циљeви пoд a), б) и ц) и oзнaкoм + унoсe кoрeспoндeнтни ризици 

 

 

Прилoг 3: Листa ризикa (Прoцeс П2: Прoцeс идeнтификaциje ризикa) 

 

 

 

-     Спoљaшњи: 

 

1- пoлитички: 
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2- буџeтскo-финaнсиjски: 

 

  

  

  

  

  

 

3- зaкoнoдaвствo: 

 

  

  

  

  

  

 

4- oстaли (пoсeбни): 

 

  

  

  

  

  

 

-     Унутрaшњи: 

 

1.   пoштoвaњe рoкoвa: 

 

  

  

  

  

  

 

2.   квaлитeт jaвних услугa: 

 

  

  

  

  

  

 

3.   инфoрмaциoнa сигурнoст: 

 

  

  

  

  

  

 

4.   oпшти: 
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5.   oстaли: 

 

  

  

  

  

  

 

 

Нaпoмeнa:   У склaду сa стрaтeгиjoм зa упрaвљaњe ризицимa утврђуjу сe врстe ризикa и тaкo фoрмирa листa ризикa, кoja сe 

aжурирa нajмaњe jeднoм гoдишњe. 

 

 

Прилoг 4: Утврђивaњe интeнзитeтa ризикa (Прoцeс П3: Прoцeсa прoцeнe и рaнгирaњa ризикa)  

 

Интeзитeт ризикa (ИР) утврђуje сe нa oснoву: 

-     Утицaja ризикa –  

-      

 

Кoристeћи oцeнe ИР и У, њихoвим мнoжeњeм дoбиjajу сe ИР. 

 

ИР = У * В 

 

 
 

Укoликo je ИР мaњe oд 2, смaтрa сe дa je мaли, a у интeрвaлу 2-4 срeдњи. Зa ИР вeћe oд 6 мoрajу сe прeдузeти хитнe мeрe зa 

њeгoвo смaњивaњe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Страна  299                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 17                 Датум: 06.10.2015.године 

2. 
 

На основу члана 58. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“, бр. 22/08, 8/09, 7/11),  

Председник општине Куршумлија, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређује се право на коришћење, начин и време коришћења службених мобилних телефона 

изабраних, именованих  и постављених лица, као и запослених на основу посебне одлуке Начелника општинске управе, и 

СМС картица у циљу извршавања службених послова. 

 Право на коришћење службеног мобилног телефона је право корисника на доделу мобилног телефона, одржавање 

мобилног телефона у исправном стању и право плаћања месечног рачуна за коришћење мобилног телефона у прописаној 

висини. 

 

 

Члан 2. 

 Право на коришћење службеног мобилног телефона и СМС картице , под условима прописаним  овим Правилником  

имају запослени на основу посебне одлуке Начелника општинске управе, као и именована, изабрана и постављена лица у 

органима Општине и то: 

 -Председник општине, 

              -Председник Скупштине, 

 -Заменик Председника општине, 

 -Заменик Председника Скупштине 

 -Начелник општинске управе, 

 -Заменик Начелника општинске управе 

 -Секретар Скупштине 

             - Заменик секретара Скупштине 

 -Општински јавни правобранилац 

 

Члан 3. 

 

 Трошкови коришћења службеног мобилног телефона и картица који се плаћају на терет буџета општине  

Куршумлија утврђују се у месечном износу без ПДВ-а и то: 

 

1. За Председника општине, Председника Скупштине, Заменика председника општине, Заменика Председника  

Скупштине, 3.000,00 динара месечно. 

2. За Начелника Општинске управе, заменика Начелника општинске управе, Секретара Скупштине, Заменика 

секретара Скупштине, Општинског јавног правобраница и помоћнике Председника општине у износу од 

2.000,00 динара месечно. 

3. За шефове одељења у износу од 1.000,00 динара месечно. 

4. За раднике чији су послови и радни задаци везани са радом на терену у износу до 1.000,00 динара месечно на 

основу посебне одлуке Начелника општинске управе. 

 

Члан 4. 

 

 Висина трошкова службеног мобилног телефона и трошкова прати се месечно. 

 Сваки корисник мобилног телефона у случају прекорачења износа наведног у члану 3.овог Правилника, сам сноси 

трошкове  изнад одобреног износа као и трошкове рачуна сваке наредне  СМС картице. 

 

Члан 5. 

 

 Корисник мобилног телефона са лимитом као и корисник који користи више од 1 СМС картице дужан је да да 

писмену изјаву којом се саглашава да му се износ за коришћење службеног мобилног телефона / који прелази  дозвољени 

месечни рачун односно целокупан рачун за сваку наредну СМС картицу/ наплати обуставом плате. 

 

Члан 6. 
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 Евиденцију о службеним мобилним телефонима  у складу са овим Правнилником води Одељење за локалну пореску 

администрацију,буџет и финансије. 

 

Члан 7. 

 

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу службених мобилних телефона бр. I-

02-10/2010,  oд 01.03.2010. године. 

  

 

Члан 8. 

 

            Овај Правнилник ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Куршумлија“.  

 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: I-02-128/2015 

Дана: 02.10.2015. године 

 

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                             Радољуб Видић, dipl.ecc.с.р.  

 

3. 
 

На основу  члана 46.тачка 7, члана 44.став 2.Закона о локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 61.тачка 

7, члана 77.став 1. и члана 78.став 3.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, бр.3/09 и 7/011) 

и члана 18.Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09), Општинско веће општине 

Куршумлија на седници одржаној 06.10.2015.године, донело је: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I.       ИМЕНУЈЕ СЕ Општинска комисија за одређивање критеријума за доделу ученичких и студентских стипендија 

у школској 2015/2016 години у следећем саставу: 

 

1. Горан Бојовић,  

2. Лидија Миладиновић, 

3. Маја Милијановић, 

4. Петар Мијајловић, 

5. Наташа Миленковић. 

 

II.  Задатак Комисије је да припреми конкурс, конкурсне обрасце, упутства и да их јавно објави и достави 

средњим школама у складу са критеријумима које је одредило Општинско веће и да након спроведеног конкурса 

одлучи о поднетим захтевима о чему ће обавестити Општинско веће, а све у складу са Одлуком о расписивању 

конкурса. 

 

III.       Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Куршумлија. 

 

IV.  Решење доставити:именованима, средњим школама и архиви. 

 

 Број: II – 02-127/015-7 

 У Куршумлији, 06.10.2015.године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                     Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 
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4. 
 

На основу члана 59 ст. 2 Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Србије 129/07) и члана 2,8 и 48. Закона о 

радним односима у државим органима („Сл.гласник РС“ бр. 48/91... 23/13), члана 51. Одлуке о организацији Општинске 

управе Општине Куршумлија (Службени лист Општине Куршумлија број 8/2009 и 4/013) и члана 73 Статута Општине 

Куршумлија (“Сл. лист Општине Куршумлија“ бр. 22/08, 8/09 и 3/011, 15/14), Начелник Општинске управе општине 

Куршумлија, доноси 

 

ДОПУНЕ 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

 У  Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Куршумлија („Сл. лист 

општине Куршумлија“ бр. 5/13, 7/13, 11/13, 16/13, 6/14, 14/14, 7/15),  врши се следећа допуна: 

Члан 1. 

 У члану 19. став 1. после речи „радних места и“ додаје се „124“ . 

 У свему осталом Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе остаје непромењен. 

  

Члан 2. 

На допуну Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе oпштине Куршумлија 

сагласност даје Општинско веће општине Куршумлија и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Куршумлија“.      

 

Број:I-02-131/2015 

У Куршумлији, дана  05.10.2015.године 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 

                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                                 Владан Јовановић, дипл.правник,с.р. 

 

5. 
На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), члана 61.Статута општине 

Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011) и члана 18.Пословника о раду Општинског већа 

(„Сл.лист општине Куршумлија“ бр.3/09и и 7/11),Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 

06.10.2015.године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на допуну Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе 

општине Куршумлија бр.I-02-131/2015 од 05.10.2015.године. 

 

II.  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу“ општине Куршумлија. 

 

III.  Решење доставити: начелнику Општинске управе, персоналном референту и архиви. 

 

 Број: II-02-127/015-4 

 У Куршумлији, 06.10.2015.године 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                                                                   Радољуб Видић,дипл.ецц.с.р. 

 

 

 

 

 

 



 

Страна  302                        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 17                 Датум: 06.10.2015.године 

6. 
По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Одлуци Скупштине општине Куршумлија бр.I-02-97/015 

од 29.05.2015.године, која је објављена у „Службеном листу општине Куршумлија“ бр.8/2015 дана 01.06.2015.године, 

поткрала техничка грешка па се даје 

 

И С П Р А В К А 

Одлуке бр.I-02-97/015 од 29.05.2015.године 

 

 У тачки I и II Одлуке бр.I-02-97/015 од 29.05.2015.године у образложењу Одлуке, уместо катастарске парцеле број 

„2236“ треба да стоји катастарске парцеле број „2263“. 

 Ову исправку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 

Број: I-02-97/015-1 

Датум: 05.10.2015.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

            Горан Бојовић,проф.с.р. 

 

 

7. 

На основу члана 82. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др.закон), члана 3. и 6. Правилника о 
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и 
извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013) и члана 58. 
Статута   општине   Куршумлија   („Службени   лист   општине   Куршумлија”   бр.  22/08, 8/09, 7/12, 15/14), 
Председник општине Куршумлија  доноси: 
 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ  ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ  

KУРШУМЛИЈА 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком у оквиру права и дужности  јединице локалне самоуправе, оснива се и утврђује 

надлежност, организација и начин рада   Интерне ревизије општине Куршумлија . 
Члан2. 

 
Интерна  ревизија  обавља  послове  из  свог  делокруга  у  складу  са  Уставом, Законом о буџетском 

систему, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким 
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, Статутом општине Куршумлија и 
другим прописима. 

Члан 3. 

 
У  оквиру  Интерне  ревизије  је  забрањено  оснивање  политичких  странака  и других политичких 

организација или појединих њихових административних облика. 
Запослени  у Интерној  ревизији  дужан  је  да  своје послове обавља  савесно  и непристрасно, при чему 

се не може руководити својим политичким и идеолошким убеђењем. 
 

2. ПОЛОЖАЈ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЈЕДИНИЦЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
Члан 4. 

 
             Интерна ревизија  је функционално и организационо независна од других законом дефинисаних субјеката 

интерне ревизије: директних  и  индиректних  корисника средстава, јавних предузећа и других корисника 

средстава буџета. 

Функционална независност интерне ревизије се обезбеђује самосталним одлучивањем  о:  подручју  
ревизије  на  основу  процене  ризика,  начину  обављања ревизије и извештавању о обављеној ревизији. 

Интерни ревизор  је директно одговоран председнику. 
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3. ОДГОВОРНОСТ 
Члан 5. 

 
Председник општине је одговоран за успостављање и обезбеђење услова за адекватно функционисање 

интерне ревизије. 
Председник   општине   са  Интерним  ревизором   потписује   Повељу  интерне ревизије града. 
Повељом  интерне ревизије  општине  Куршумлија  наводе се:  циљ,  овлашћења и одговорности 

интерне ревизије; статус интерне ревизије у оквиру општине Куршумлија; начин приступа интерних ревизора 
евиденцији, запосленима и имовини неопходној за обављање задатака ревизије; обим - делокруг рада интерне 
ревизије. 

Члан 6. 

 
Председник општине Куршумлија је одговоран за законито коришћење средстава за плате и накнаде 

запосленог интерног ревизора, материјалне трошкове, набавку и одржавање опреме и средстава потребних за 
извршење обавеза. 

 

 
Члан 7. 

 
             Интерни   ревизор   обавља   послове  провере  примене  закона  и  поштовања правила интерне контроле; 

врши оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности; даје савете 

кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; врши ревизију начина рада који представља оцену пословања 

и процеса, укључујући  и  нефинансијске  операције,  у циљу   оцене   економичности,   ефикасности и 

успешности; успоставља сарадњу са екстерном ревизијом; врши и остале задатке неопходне да би се остварила 

сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије, уз обавезу чувања тајности службених и 

пословних података; доставља годишњи  извештај  о  раду  Централној јединици за хармонизацију; успоставља 

сарадњу  са  другим  органима  и  обавља  и друге послове у складу са законом, Статутом општине Куршумлија и 

другим прописима. 

  Интерни  ревизори  је  дужан  да  се у свом раду придржава повеље интерне ревизије, Етичког кодекса, 

приручника којим се прописују медотологија рада и упуства и инструкције које, у складу са законом, доноси 

министар финансија.  

Члан 8. 

 
Извештај   о   свом   раду,   интерни   ревизор   доставља   председнику  општине 

Куршумлија најмање једном годишње. 
Поред годишњег извештаја доставља и: 
- извештај о резултатима сваке појединачне ревизије и свим важним налазима, датим препорукама и 

предузетим радњама за побољшање пословања субјекта ревизије. 
- периодичне извештаје о напретку у спровођењу годишњих планова интерне ревизије, 
- извештаје о свим случајевима у којима је интерни ревизор наишао на ограничења. 
Интерне ревизор обавезан је да: 

              - сарађује и координира рад са екстерном ревизијом, 
- присуствује свим седницама Општинског већа. 

 
4.ОДНОС ПРЕМА СУБЈЕКТИМА РЕВИЗИЈЕ  

                                                            Члан 9. 

Субјекти ревизије су директни и индиректни корисници буџетских средстава општине Куршумлија, 
унутрашње  организационе  јединице  корисника  буџетских  средстава  општине Куршумлија, програми, 
активности или функције која су предмет интерне ревизије, а у надлежности су корисника буџетских средстава 
општине Куршумлија. 

Интерни  ревизор  има  право на неограничен  приступ  руководиоцима, запосленима и средствима 
субјекта ревизије који су у вези са спровођењем ревизије. 

Интерни ревизор има право приступа свим информацијама, укључујући и поверљиве, поштујући њихов 

одобрени ниво поверљивости, као и приступ свим расположивим документима и евиденцијама у субјекту 

ревизије потребним за спровођење ревизије. 

Интерни ревизор има право да захтева од одговорних лица у субјекту ревизије све неопходне 
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податке, прегледе, мишљења, документе или неку другу информацију у вези ревизије. 
 
               5. ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
 
               Интерни ревизор 

Члан 10. 
 

ОПИС ПОСЛОВА: Обавља послове интерне ревизије свих процеса, процедура, програма и активности 
свих директних и индиректних корисника средстава буџета општине Куршумлија и друге послове предвиђене 
Законом и другим прописима. 

Број извршилаца: 1 
Стручна спрема: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије – Мастер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године економског смера,  положен испит за овлашћеног интерног 
ревизора у јаном сектору. 

Радно искуство: три године на пословима ревизије, финансијске контроле или финансијско- 
рачуноводственим пословима. 

 

6. ПРАВНИ АКТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 

Члан 11. 

 
Интерни ревизор доноси правне акте на основу закона и других прописа. Правним актом интерне 
ревизије не могу се за субјекте ревизије утврђивати 

права и обавезе које нису засноване на закону. 
 

7. РАДНИ ОДНОС И ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНОГ ЛИЦА У ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ 

                                                          Члан 12. 

У погледу права, обавеза и одговорности запосленог лица у Интерној ревизији, примењују се одредбе  
закона и  подзаконских  аката који  се односе на запослене  у локалној самоуправи. 

 
8. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

Члан 13. 

Средства за финансирање послова Интерне ревизије обезбеђују се у буџету општине Куршумлија  са 
позиција раздела – председник општине и Општинско веће – . 

Налоге и друге акте за исплату и коришћење средстава из става 1. овог члана потписује председник или 
лице које он овласти. 

 
9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ    
             

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Куршумлија“. 

 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  

Председник општине 
  Броj: I-02-130/2015 
  Датум: 02.10.2015. 

                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
    Радољуб Видић, дипл.ecc.с.р. 
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