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1. Увод у управљање ризицима 

 

Развој система интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије 

подстакао је и развој управљања ризицима, наглашавајући његову важност. 

 

Управљање ризицима је од посебне важности за целокупну управљачку структуру и 

треба да послужи за одговорно, транспарентно и успешно управљање  јавним  

финансијама. 

 

У склопу реформе система јавних финансија Републике Србије, реформе државне управе 

и система буџета, која између осталог обухвата и  увођење стратешког планирања и 

дефинисање стратешких циљева, развој програмског планирања и праћење реализације 

циљева програма, велику важност за кориснике јавних средстава има  и процес 

управљања ризицима који је потребно упоредно развијати и то посебно у процесима који 

су важни за реализацију стратешких циљева. 

 

Важно је истаћи да су ризици неизбежни у свакодневном пословању и да су сви 

корисници јавних средстава обавезни да предузимају активности за свођење ризика на 

прихватљив ниво.Ако корисник јавних средстава није успоставио ефикасан систем 

управљања ризицима он ће најчешће морати утроштити велики износ средстава за 

отклањање последица.  

 

Управљање ризиком помоћи ће организацији да предвиди измењене околности или 

догађаје и да правовремено реагује на њих усмеравањем поступака интерних контрола и 

ограничених ресурса према кључним  делатностима и с њима повезаним ризицима. 

 

Управљање ризицима помаже руководству да постане динамичнијЕ и усмеренијЕ према 

будућности, уједно повећава вероватноћу остварења његових циљева, те треба да 

постане опште прихваћен концепт и саставни део управљања. 

 

Дефиниција ризика 

Постоји више дефиниција ризика: 

- Ризик је било који догађај или проблем који би се могао догодити или неповољно 

утицати на постизање  стратешких и оперативних циљева организације.  

- Ризик представља одређену опасност, неизвесност, губитак, односно будући 

неизвестан догађај који може имати нежељене последице. 

- Ризик је стање у коме постоји могућност да нећемо остварити оно што смо 

очекивали или се надали. 

- Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. 

 

Ризик карактерише вероватноћа или могућност настанка догађаја и утицај или последица 

уколико до ње дође.   Ова два фактора представљају степен интензитета ризика. 

 

О ризику се много чешће говори као непожељном догађају  а ређе као позитивној 

пословној шанси. 
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Питања која треба у вези ризика размотрити: 

- како се могу ризици елиминисати? 

- како се могу ризици избећи? 

- како се може смањити вероватноћа да ће се ризик јавити? 

- како се могу смањити трошкови везани за ризик?  

 

Последице ризика 

-  губитак имовине или угледа; 

-  неповољан исход; 

-  лошији резултати од планираних 

 

Свако пословање  изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због 

неочекиваних и изненадних догађаја . Организација мора бити свесна ризика којима је 

изложена и сагледати потенцијалне догађаје који могу довести до негативног исхода. 

 

Није могуће елиминисати све ризике, нити би било рационално то покушавати. Неке 

ризике можемо избећи, али су неки неизбежни и морају се прихватити. 

 

Организација мора да предузме одговарајуће мере које треба да ублаже ризике и да их 

сведе на ниво који неће угрозити остварење постављених циљева. 

 

Када је у питању ризик поставите следећа питања: 

- са којим ризицима се суочавамо када радимо? 

- како ти ризици могу негативно да утичу на оно што радимо? 

- које  контроле су до сада примењене у циљу   отклањања или ублажавања  

            дејства ризика? 

- да ли су примењене контроле биле  ефикасне? 

- које  контроле је  још потребно увести? 

- ко и када треба да предузме одговарајуће мере? 

 

Управљање ризицима је поступак идентификовања, процене и контроле ризика са циљем 

да се обезбеди адекватно управљање организацијом и остваривање постављених циљева. 

 

Управљање  ризицима треба да кориснику јавних средстава послужи као  алат  који  

руководству  помаже  да  предвиди измењене  околности  и  благовремено реагује  на  

њих. 

 

Карактеристике управљања ризицима: 

- није посебна активност већ представља саставни део  укупних  активности  које  

руководство обавља у раду; 

- представља  континуирани процес јер се окружење стално мења и зато је 

управљање ризиком потребно стално сагледавати, преиспитивати и   

побољшавати; 

- управљање ризицима се одвија унутар организације; 

- примењује се на сваком нивоу и у оквиру сваке  пословне  јединице; 

- спроводе их запослени на свим нивоима рада; 

- своди се на људе, јер људи осмишљавају, спроводе и нарушавају процесе; 

- потребно је знање и искуство како би се препознали и предвидели потенцијални 

догађаји који могу довести до појаве ризика. 
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Начин управљања ризицима 

Ризиком можемо  да  управљамо: 

- помоћу ефикасних контролних процедура; 

- одговарајућим особљем које ће спроводити  процедуре за управљање    

ризиком; 

- стручном обуком запослених о ризицима и контролним процедурама; 

- контролом од стране надлежних  руководилаца. 
 

 

Активности  за управљање ризицима 

- донети  стратегију за управљање ризиком; 

- примењивати адекватне мере за спречавање, идентификовање, решавање    и 

управљање ризицима које су наведене у стратегији; 

- спроводити процедуре интерне контроле; 

- вршити редовну процену ризика; 

- пратити налазе ревизије и осталих контрола у вези са ризицима. 
 

 

Циљ управљања ризицима 

- смањити могућност остваривања нежељених , штетних догађаја и последица за  

организацију; 

- повећати могућност остваривања бољих резултата у раду. 
 

 

Зашто је важно управљати ризицима? 

Од доброг управљања ризиком зависи : 

- успешно планирање; 

- избегавање неуспеха; 

- остваривање циљева организације; 

- поверење јавности; 

- добро корпоративно управљање. 
 

 

Инструменти управљања ризицима: 

- планирање; 

- организација; 

- људски ресурси; 

- руковођење; 

- контроле; 

- информације и комуникација. 
 

 

Ограничења управљања  ризицима пословања 

Ораничења су најчешће производ:  

- људског  фактора и грешака; 

- заобилажења контрола; 

- односа трошкова и користи од решавања ризика.  
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2.Правна регулатива у јавном сектору везана за ризике 

 

Према одредбама Закона о буџетском систему  („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12,  62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон , 

103/2015, 99/2016 , 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) руководилац корисника јавних 

средстава одговоран је за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система 

финансијског управљања и контроле, што подразумева и одговорност за успостављање 

ефективног система управљања ризицима који ће помоћи у остваривању постављених 

циљева. Организације јавног сектора су обавезне да успоставе и спроводе интерну 

финансијску контролу, а управљање ризицима представља важну компоненту интерне 

контроле и успешног  управљања организацијом. 

 

Чл. 7. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору  (“Сл. Гласник РС “ бр. 89/2019)  предвиђа да:  

„Руководилац корисника јавних средстава усваја Стратегију управљања ризиком, која се 

ажурира сваке три године, као и у случају када се контролно окружење значајно измени“.  

 

Чл. 12. истог Правилника предвиђа да је руководилац корисника јавних средстава између 

осталог одговоран и за управљање ризицима који прете остваривању циљева корисника 

јавних средстава увођењем одговарајућих контрола у складу са међународним 

стандардима интерне контроле. 

 

 

3.Идентификoвање   ризика  

 

Питања која треба размотрити:  

- шта би могло да се деси непредвиђено? 

- како би могло доћи до тога? 

- какве би могле бити последице? 

 

Шта би могло да представља ризик? 

- све што представља претњу по способност организације да оствари своје законске 

обавезе; 

- све што представља претњу за остваривање циљева одељења, програма или  

службе; 

- све што може да угрози репутацију организације  или поверење јавности  

-  непоштовање прописа као што су прописи везани за здравље и безбедност на  

раду. 

 

Не постоји универзална – јединствена листа ризика који могу утицати на остваривање 

циљева организације. 

 

Идентификовање ризика захтева темељно познавање организације, тржишта на којем се 

послује, правног, друштвеног, политичког и културног окружења у којем она егзистира, 

као и разумевање стратешких и оперативних циљева организације, опасности и претњи 

повезаних са постизањем тих циљева. 
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4.Анализа и опис ризика 

 

Када се ризици идентификују потребно их је анализирати како би се утврдило: 

- Колико се често могу десити? 

- Колико би могли коштати? 

- Колико би озбиљне могле бити последице?  

 

У анализи ризика треба описати шта је узрок, а шта последица ризика. 

 

Ризици се обично групишу у односу на: 

- узрок (екстерни, оперативни и ризици везани за промене)  

- последице које имају по предузеће (финансијски, оперативни или ризици везани 

за репутацију). 

 

Ризици могу настати као резултат следећих узрока: 

-екстерна питања – ван контроле организације, као што су промене закона; 

-оперативна питања – као што је квар погона или машина ;  

-промена – организација се повремено мења,  да би испунила законске  

захтеве, или то може бити део реорганизације 

 

Постоје три основне врсте ризика у смислу врсте последица који имају на организацију 

- Финансијски ризик – догађаји који имају директан финансијски утицај и могу 

водити повећању трошкова (или губитку прихода) 

- Оперативни ризик – догађаји или радње које би  могле довести до губитка због 

неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле, преваре, 

крађе и људских грешака;  

- Ризик по репутацију  – догађаји или радње које могу угрозити углед организације. 

 

Ризици се могу груписати и на: 

 - стратешке  и 

 - оперативне 

  

Да би се олакшало препознавање ризика може се користити подела на пет главних група 

ризика, којуизмеђу осталог користи Европска комисија, и то: 

 

а) Екстерно – спољно окружење, као на пример : 

- ризици макро окружења (геополитички, економски, природне катастрофе и 

слично); 

- политичке одлуке и приоритети изван корисника јавних средстава (Парламент, 

Влада, Европска комисија и слично); 

- спољни партнери (грађани, други корисници буџетских средстава, медији и 

слично). 

 

б) Планирање, процеси и системи 

- стратегије, планирање и интерне политике; 

- оперативни процеси (начин организовања пословног процеса, опис процеса); 

- финансијски процеси и додела финансијских средстава; 

- ИТ и остали системи подршке. 
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в) Запослени и организација 

- структура запослених и њихова компетентност; 

- етика и понашање организације („тон с врха“, могућност преваре и проневере 

финансијских средстава, сукоб интереса и слично); 

- унутрашња организација (начин управљања, подела улога и одговорности, 

делегирање итд.); 

- сигурност запослених, објеката и опреме. 

 

г) Законитост и исправност 

- јасна дефинисаност закона, усклађеност постојећих закона, прописа и правила и 

поштовањe истих. 

 

д) Комуникација и информације 

- методе и канали комуникације, тј. тачна, јасна и двосмерна линија 

комуницирања и преноса података; 

- квалитетна и правовремена информисаност. 

 

 

5.Процена ризика 

 

Процена ризика је више вештина него наука.  

За ублажавање субјективности у процени ризика потребно је коришћење систематског 

критеријума за процену нивоа ризика. 

 

Последице ризика се обично посматрају у смислу вероватноће да ће се ризик појавити и 

утицаја који ће он тада имати. Најчешће се користе три категорије за утицај и 

вероватноћу (висок/средњи/низак ) 

 

Утицај је могуће дејство ризика на организацију у случају да се материјализује и често 

се изражава у финансијском смислу. 

 

Вероватноћа је могућност да се ризик реализује и обично се изражава у проценту броја 

појављивања ризика током датог периода времена. 

Процена укупне изложености ризику потребна је како би се утврдили приоритети у 

управљању ризицима. 

 

Циљ процене ризика 

- Утврдити вероватноћу да ће се ризик испољити и проценити значај његовог 

утицаја. 

- Рангирање ризика према приоритету како би се на ризике највишег степена 

приоритета најпре одговорило.  

 

Висок степен изложености ризику имају следеће активности: 

- управљање организацијом; 

- финансије; 

- јавне набавке; 

- кадрови. 
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Толеранција ризика – количина прихватљивог ризика 

- Неке  ризике организација не може да избегне јер нема способност да њима у 

потпуности управља и сведе их на прихватљив ниво. 

- Организација у таквим случајевима треба да утврди врсту и количину ризика које 

је спремна да прихвати. 

 

 

6. Решавање ризика 

 

Након што се ризици идентификују и оцене потребно је донети одлуку о начину 

решавања ризикa. 

 

Сврха решавања ризика јесте да се потенцијална опасност преокрене у корист за 

организацију, путем ограничавања претњи и коришћењем прилика. 

 

Основне методе решавања ризика: 

- избегавање  ризика; 

- подела ризика; 

- ублажавање  - смањивање ризика; 

- преношење ризика; 

- прихватање ризика. 

 

Избегавање ризика 

- Неке ризике је могуће третирати или свести на прихватљив ниво само уколико се 

одређена активност прекине. Опција прекида активности може бити озбиљно 

ограничена у јавном сектору у поређењу са приватним сектором.  

 

Подела ризика 

- Ризик се може делити  успостављањем партнерских односа или заједничких 

подухвата. 

 

Прихватање ризика 

- Присуство одређених ризика се може игнорисати, уколико би примена мера за 

ублажавање била скупља од последица насталих у случају остваривања ризика. У 

том смислу је потребно извршити анализу трошкова и користи. 

- У случају прихватања ризика потребно је припремитри планове за случај 

непредвиђених околности које ће се појавити у случају остварења ризика. 

 

Ублажавање / смањивање ризика 

- Далеко највећи број ризика се решава, односно предузимају  се контроле  да би се 

ризик ограничио на прихватљив ниво. 

 

Преношење  ризика 

- Најбољи одговор за неке ризике јесте да се ризици пренесу. Ово се може урадити 

путем осигурања, или плаћањем трећем лицу које ће преузети ризик на други 

начин.  

 

 



                  У   ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ДОМУ ЗДРАВЉА 

10 Зоран Вуколић, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору 

 

10 

 

 

 

7.Контролне активности 

 

Контролне активности су политике и процедуре које обезбеђују да се активност 

решавања ризика спроведе на начин који је прописало руководство. 

 

Контролна активност представља начин решавања ризика. 

 

Управљање ризиком врши се применом контрола тамо где су оне неопходне и умањењем 

претераних контрола тамо где су оне сувишне. 

 

Контроле морају да буду добро фокусиране, квалитетне и да имају смисла. 

 

 

8. Регистар ризика 

 

Регистар ризика представља  документ који на једном месту пружа информације о свим 

ризицима у организацији. 

 

Регистри ризика често постоје на различитим нивоима у оквиру организације.  

    -  на нивоу целе организације; 

    -  на нивоу одељења. 

 

 

9.Стратегија управљања ризиком 

 

Управљање ризицима у организацији врши се на основу Статегије управљања ризиком 

коју годишње утврђује руководилац  корисника јавних средстава. 

 

Организација кроз доношење Стратегије за управљање ризиком поставља оквир унутар 

којег ће свака организациона јединица развијати управљање ризицима у складу са својим 

надлежностима и одговорностима. 

 

Организација треба да припреми сопствену Стратегију за управљање ризиком, која ће 

утврдити оквир за идентификовање ризика, њихову процену, решавање, извештавање и 

праћење. 

 

 

10. Улога руководства, координатора за ризике,  запослених и интерне ревизије у  

      управљању ризиком 

 

 

Улога вишег руководства у управљању ризицима 

- утврђивање да ли организација као целина, односно њени релевантни делови, 

преузимају ризике или су неспремни да преузимају ризике; 

- утврђивање стандарда и очекивања за запослене у погледу понашања и 

интегритета; 

- утврђивање нивоа ризика који  може да  се  прихвати. 
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Кooрдинaтoр зa успостављање и рaзвoj упрaвљaњa ризицимa (лицe oдгoвoрнo зa 

успостављање и рaзвoj упрaвљaњa ризицимa) oдгoвoрaн je зa кooрдинaциjу рaзвoja 

упрaвљaњa ризицимa нa нивoу oргaнизaциje и њeгa имeнуje рукoвoдилaц oргaнизaциje. 

 

Кooрдинaциja сe мoжe пoвeрити, прeмa прoцeни рукoвoдиoцa oргaнизaциje, нeкoм 

рукoвoдиoцу из нajвишe упрaвљaчкe структурe. 

 

Улога координатора у  управљању ризицима: 

- да упoзнa  oстaлe рукoвoдиoцe са пoтрeбом да се уведе управљање ризицимa и сa 

Смeрницaмa зa упрaвљaњe ризицимa; 

- да пoдстичe културу упрaвљaњa ризицимa, тако што ће давати пoдршку 

рукoвoдиoцимa у ефективном упрaвљaњу ризицимa и јачати свест вишeг 

рукoвoдствa o пoтрeби систeмскoг приступa упрaвљaњу ризицимa; 

- да покрене, у сaрaдњи с линиjским рукoвoдиoцимa, прoцeс упрaвљaњa ризицимa 

(утврђивање ризикa, oписи ризикa, прoцeнa ризикa, прeдлoжи aктивнoсти зa 

ублaжaвaњe/ спрeчaвaњe ризикa и сл.) и да oдрeди рoкoвe зa пojeдинe aктивнoсти; 

- да кooрдинирa израду извeштaja o спрoвoђeњу aктивнoсти нa успoстaвљaњу 

прoцeсa упрaвљaњa ризицимa и о нajважнијим ризицима; 

- да oсигурa пoтрeбну oбуку за упрaвљaње ризицимa. 

 

 

Улога запослених у управљању ризиком 

- Запослени спроводе утврђене процедуре за управљање ризицима; 

- Обавештавају лице задужено за управљање ризиком ако се суоче са новим 

ризиком. 

 

 

Улога интерне ревизије у  управљању ризицима 

- Интерни ревизор даје препоруке руководству како унапредити систем управљања 

ризиком у организацији; 

- Интерни ревизор прати  управљање ризицима и извештава више руководство о  

овом процесу.  

 

 

 

11. Речник  термина 

 

Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати 

супротан утицај на остваривање циљева корисника јавних средстава. 

 

Утицај је могуће дејство ризика на организацију у случају да се материјализује и често 

се изражава у финансијском смислу. 

 

Вероватноћа је могућност да се ризик реализује и обично се изражава у проценту броја 

појављивања ризика током датог периода времена. 

 

 

 



                  У   ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ДОМУ ЗДРАВЉА 

12 Зоран Вуколић, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору 

 

12 

 

 

 

 

Управљање ризиком односи се на поступак идентификовања, процену и контролу 

ризика са циљем да се обезбеди разумна увереност да ће бити достигнути циљеви 

корисника јавних средстава. 

 

Инхерентни ризик или уграђени ризик је ниво ризика који  постоји пре него  што 

руководство предузме активности за ограничавање утицаја ризика или вероватноће 

његовог појављивања.  

 

Резидуални ризик је ниво ризика који остаје након узимања у обзир утицаја контролних 

активности које су уведене у циљу смањивања последица ризика. 

 

Контролне активности су политике и процедуре које обезбеђују да се активност 

решавања ризика спроведе на начин који је прописало руководство.Контролна активност 

представља начин решавања ризика. 

 

Носилац ризика је запослени  који у организаци има  контролу и утицај на ризик. Улога 

носиоца ризика је у контроли и надзору над ризиком и да реагује на сваку промену која 

се јави у вези са ризиком. Носилац ризика је  одговоран  и за извештавање  о  ризику.  

 

Регистар ризика представља  документ који на једном месту пружа информације о свим 

ризицима у организацији. 

 

Стратегија за управљање ризицима - документ на основу којег се врши управљање 

ризиком у организацији који утврђује руководилац корисника јавних средстава. 

Стратегијом се између осталог утврђује  оквир за идентификовање ризика, њихову 

процену, решавање, извештавање и праћење. 
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Образац за управљање ризиком 

 

Веза  Ризик  

Организациони 

циљ 

 

Систем или 

процес 

 

Опис ризика  

Узрок ризика  

Последица ризика  

 

Процена ризика - инхерентни ризик 

Утицај Рангирање Велики/Средњи/Мали  

Разлози  

Вероватноћа Рангирање Велика/Средња Мала  

Разлози  

 

Решавање ризика 

Толеранција 

ризика? 

Велика/Средња/Мала  

Прихватљив? Толерисати – Нису 

потребне даље 

активности 

Неприхватљив? Решавање ризика  

Средства за решавање ризика Третирати, Трансферисати или Укинути 

Контролне 

активности или 

остали кораци 

које треба 

предузети 

 

 

 

 



                  У   ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ДОМУ ЗДРАВЉА 

14 Зоран Вуколић, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору 

 

14 

 

 

 

 

Процена  ризика – Резидуални ризик (након контролних активности) 

Утицај Рангирање Велики/Средњи/Мали  

Вероватноћа Рангирање Велика/Средња/Мала  

 

Планирање за случај непредвиђених ситуација (шта урадити уколико ризик настане) 

Активност коју 

треба предузети 

  

 

Праћење ризика 

Носилац ризика  
 

Одговоран ... (коме) 
  

Показатељ 

ризика 

 
 

 

  

Показатељ Извор 
 

 

 

   

   

 

Контрола Датум 

Образац попунио   

Образац ажурирао   

 

 

 

 


