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У складу са Стратегијом управљања ризицима општине Дервента, утврђује се Регистар ризика 
у општини Дервента. 
 
 
СПИСАК СКРАЋЕНИЦА 
 
 
 
Скраћенице за организационе јединице Општине Дервента: 
 
Стручна служба Начелника општине – НО 
Стручна служба Скупштине општине - СО 
Одјељење за општу управу - ОУ 
Одјељење за финансије - ФИ  
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности - ПДД 
Одјељење за стамбено комуналне послове - СКП 
Одјељење за просторно уређење – ПУ 
Одјељење за инспекцијске послове – ИП 
Територијална ватрогасна јединица – ТВЈ 
Све организационе јединице - СВЕ 
 

 
Циљ овог регистра је да уочи и анализира ризике који се појављују током обављања оперативних активности Општине Дервента, као алат 
који омогућава руководећој структури и запосленима да управљају и ублаже ризик. Управљањем ризицима жели се јачати постојећа 
структура управљања која ће помоћи у оптимизацији коришћења јавних средстава. 
Ниво ризика сачињен је по матрици „5 х 5“. 
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ЕКСТЕРНИ РИЗИЦИ 
 
редни 

број 

опис ризика преглед постојећих 

контрола 

резидуални ниво ризика реаговања на ризик одговорна особа за 

ризик 

учесталост и 

контрола утицај вјерова-

тноћа 

 укупно 

1 

 

ЕКОНОМСКИ РИЗИК – 

промјене на свјетском 

тржиту 

праћење и планирање 

прилива средстава, 

усклађивање са 

потрошњом 

5 5 

 

25 

 

координација са вишим 

нивоима власти и осигуравање 

извршења већ закључених 

уговора 

Начелник и 

надлежни из осталих 

одјељења 

стална 

контрола 

2 ЗАКОНСКИ И 

НОРМАТИВНИ – промјена 

закона у току буџетске 

године 

ребаланс буџета ради 

уравнотежења прихода и 

расхода 
5 5 25 

координација са вишим 

нивоима власти  

Начелник и 

надлежни из осталих 

одјељења 

стална 

контрола 

3 ПРИРОДНЕ КАТАСТРОФЕ – 

екстремне падавине 

кише, снијега, великих 

хладноћа и врућина 

превентиве цивилне 

заштите 
5 5 25 

координација са вишим 

нивоима власти  

Начелник и 

надлежни из осталих 

одјељења 

стална 

контрола 

 
 
 
ИНТЕРНИ РИЗИЦИ 
 
1 – СТРАТЕШКИ РИЗИЦИ 
редни 

број 

носилац 

ризика 

опис ризика преглед постојећих 

контрола 

резидуални ниво ризика реаговања на ризик одговорна особа 

за ризик 

учесталост 

и контрола утицај вјерова-

тноћа 

 укупно 

1 

 

ПУ, СКП немогућност реализације 

пројеката због 

нерјешених имовинско – 

правних односа 

непрекидан контакт са 

Геодетском управом за 

имонивно – правне 

послове 

5 5 

 

25 

 

координација са вишим 

нивоима власти  

Начелник и 

надлежни из 

осталих одјељења 

стална 

контрола 

2 СВЕ немогућност реализације 

прихода у току буџетске 

године 

непрекидна контрола 

прилива прихода 5 4 20 

покретање судских спорова Начелник и 

надлежни из 

осталих одјељења 

стална 

контрола 

3 СВЕ немогућност процјене 

судских одлука за 

поступке који се воде 

више деценија 

процјена 

Правобранилаштва РС 
5 4 20 

резервација средстава Начелник и 

надлежни из 

осталих одјељења 

стална 

контрола 

 

 

4. 

ФИ, НО  Недоношење буџета на 

начин и у роковима 

прописаним  законом  

 Непрекидне консултације 

начелника општине и 

политичких странака 5 4 20 

 Доношење одлуке о 

привременом финансирању 

 Начелник и 

представници пол. 

Странака које 

имају одборнике у 

СО 

 Стална 

контрола 
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5.  

СО  Немогућност 

конституисања скупштине 

у року од три мјесеца 

након потврде резултата 

избора 

 Међустраначка 

усаглашавања 

5 4 20 

 Консултације са 

надлежним министарством  

 функционери 

претходног сазива  

 Стална 

контрола 

 

 

6.  

СО  Неодржавање сједнице 

скупштине општине дуже 

од три мјесеца, што може 

довести до распуштања 

скупштине општине 

консултације скупштинског 

руководства и 

представника клуба 

одборника из одборничких 

група 

5 4 20 

  Консултације са 

надлежним министарством 

и Владом РС  

 Предсједник 

Скупштине 

општине 

И предсједници 

клубова одборника 

 Стална 

контролва 

 
 
2 – ОПЕРАТИВНИ РИЗИЦИ 
редни 

број 

носилац 

ризика 

опис ризика преглед постојећих 

контрола 

резидуални ниво ризика реаговања на ризик одговорна особа 

за ризик 

учесталост 

и контрола утицај вјерова-

тноћа 

 

укупно 

1 

 

ФИ припрема буџета 

Кашњење у изради 

Документа оквирног 

буџета Републике Српске 

припрема осталог садржаја 

смјерница за израду буџета 

општине, до утврђивања 

буџетског оквира 

5 5 

 

25 

 

координација са вишим 

нивоима власти  

Начелник и 

надлежни из 

осталих одјељења 

стална 

контрола 

2 СВЕ немогућност реализације 

планираних расхода 

покретање набавки у року и 

према плану 5 4 20 

обустављање набавке уколико 

се не може фактурисати до 

краја буџетске године 

Начелник и 

надлежни из 

осталих одјељења 

стална 

контрола 

3 НО грешке у уговорим контрола исправности 

уговора 
5 4 20 

увођење обавезне контроле 

исправности садржаја уговора 

надлежни који 

реализују уговор 

стална 

контрола 

4 ФИ грешке у књижењу контрола лица задужених 

за књижења 3 3 12 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

књижење 

стална 

контрола 

 

5 ФИ грешке у подацима контрола лица задужених 

за књижења 3 3 12 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

књижење 

стална 

контрола 

 

6 ФИ подаци о фактурама 

непотпуни 

контрола лица задужених 

за књижења 2 3 6 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

књижење 

стална 

контрола 

 

7 ФИ непоштовање рока за 

плаћање фактура 

контрола лица задужених 

за књижења и плаћања 2 2 4 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

плаћање 

стална 

контрола 

 

8 ФИ неправилно вођење 

дневника благајне 

контрола лица задужена за 

благајну 2 2 4 

повремена контрола благајне лица задужена за 

плаћање 

стална 

контрола 

 

8 ФИ непостојање/не 

примјењивање одлуке о 

благајничком максимуму 

контрола лица задужена за 

благајну 2 2 4 

повремена контрола благајне лица задужена за 

плаћање 

стална 

контрола 
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10 ФИ погрешан обрачун 

трошкова 

контрола лица за надзор 

радова 
3 3 9 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица за провјеру 

радова, пријема 

роба и услуга и 

други 

стална 

контрола 

 

11 НО, ФИ кашњење са обављањем 

пописа и извјештајима 

ургенција од стране 

одговорних лица 2 3 6 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

попис 

контрола у 

току пописа 

 

12 ФИ непотпуни попис 

комисије 

усаглашеност са интерним 

правилницима 2 4 8 

увођење двојне контроле лица задужена за 

попис 

контрола у 

току пописа 

 

13 ФИ необављање пописа надзор над обављањем 

пописа 3 4 12 

интерна правила и законске 

обавезе 

лица задужена за 

попис 

контрола у 

току пописа 

 

14 ФИ Извјештаји о попису нису 

у складу са чланом 20. 

Правилника о попису 

надзор над обављањем 

пописа 3 4 12 

интерна правила и законске 

обавезе 

лица задужена за 

попис 

контрола у 

току пописа 

 

15 ФИ, ПУ грешке приликом 

пријема и евидентирања 

имовине 

контроле задужених лица 

за примопредаје 3 4 12 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

примопредаје 

стална 

контрола 

 

16 ФИ неблаговремено 

извјештавање 

благовремено 

предузимање прописаних 

радњи 

4 4 16 

увођење система извјештавања руководиоци 

организационих 

јединица 

стална 

контрола 

17 СВЕ Није планирана набавка  усвојени буџет и остали 

планови 3 3 9 

адекватна процјена потреба руководиоци 

организационих 

јединица 

стална 

контрола 

18 СВЕ предмет набавке није 

добро одређен (лоша 

процјена количина и 

вриједности) 

провјера потреба из 

ранијих година 
5 5 25 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

планирање 

потреба 

стална 

контрола 

 

19 СВЕ процјена вриједности 

набавке није добро 

утврђена 

провјера кроз план набавки 

и истраживање тржишта 5 5 25 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

планирање 

потреба 

стална 

контрола 

 

20 НО грешке у одабиру 

поступка јавне набавке 

провјера кроз план набавки 

и истраживање тржишта 5 5 25 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

планирање 

потреба 

стална 

контрола 

 

21 НО тендерска докуменација 

садржи битне пропусте и 

недостатке 

техничка лица која 

сачињавају предмјере и 

лице задужено за општи 

дио тендерске 

документације 

5 5 25 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

планирање 

потреба 

стална 

контрола 

 

22 НО немогућност 

реализовања предметне 

набавке 

комисија за отварање и 

вредновање понуда 4 4 16 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

планирање 

потрошње 

стална 

контрола 
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23 СВЕ набавка није планирана контрола на основу 

донијетог плана јавних 

набавки 

4 4 16 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

планирање 

потрошње 

стална 

контрола 

 

24 

 

СВЕ не прати се извршење 

уговора/наруџбе 

реализацију прати лица 

задужена за надзор и 

примопредају робе и услуга 
3 5 15 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

надзор радова и 

примопредају 

робе 

стална 

контрола 

 

25 СВЕ не вршење ажурирања 

података на интернет  

страници о реализацији 

уговора како то предвиђа 

Упуство 

лица задужена за праћење 

уговора 

3 2 6 

обезбиједити континуирану 

контролу 

лица задужена за 

праћење уговора 

стална 

контрола 

 

26 

 

НО жалбе у поступцима и 

поништење рјешења у 

другостепеном поступку 

контрола обрађивача 

управног акта 5 5 25 

едукација службеника који 

спроводе управне поступке 

руководиоци и 

запослени 

стална 

контрола 

27 

 

НО покушај утицаја на 

чланове комисије за јавне 

набавке 

пријава надлежном органу 

4 5 20 

изричити дистанцирање свих 

негативних утицаја на рад 

чланова комисије 

начелник  у току рада 

комисије 

28 

 

ОУ запримање понуда, 

захтјева и жалби 

контрола и тачно 

временско евидентирања 

пријема 

3 3 9 

едукација запослених руководиоци  стална 

контрола 

29 ОУ пропусти у обезјеђивању 

документације 

контрола документације и 

обезбјеђење услова за 

заштиту 

3 4 12 

лица задужена за предмете 

осигурати тајност података у 

току поступка 

руководиоци стална 

контрола 

30 НО поништење тендера благовр. предузимање 

приписаних радњи 
2 5 10 

лица задужена за иницирање 

набавке 

комисија за јавне 

набавке 

стална 

контрола 

31 НО недовољна буџетска 

средства за реализацију 

пројекта 

благовремено 

предузимање приписаних 

радњи 

2 5 10 

планирање прихода и расхода руководиоци  стална 

контрола 

32 ОУ Пропусти код наплате 

административне таксе 

стриктно поштивање 

Одлуке о адм.таксама 
2 2 4 

Планирање прихода руководилац стална 

контрола 

33 ОУ Пропусти код ослобађања 

од плаћања адм.таксе 

стриктно поштивање 

Одлуке о адм.таксама 
2 2 4 

планирање Руководилац стална 

контрола 

34 СВЕ непоштивање рокова код 

испоруке набављених 

артикала 

благовременопредузимање 

прописаних радњи  2 2 4 

лица задужена за пријем Руководиоци стална 

контрола 

35 СВЕ неодговоран однос према 

средствима рада 

обезб. Правилну употребу 

истих 
2 5 10 

лица задужена за руковање Руководиоци Стална 

контрола 

36 СВЕ Нерационалн утрошка 

канц.материјала 

обезб. Рационалну 

употребу 
2 5 10 

Сви радници Руководиоци Стална 

контрола 

37 ОУ Нерационалан однос 

приликом слања и 

отпреме поште 

Рационализовати 

отпремање поште у смислу 

уштеде поштарине 

2 5 10 

Одговорна лица Пуководиоци Стална 

контрола 
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38 

 

СВЕ неблаговремено 

извјештавање 

благовремено 

предузимање прописаних 

радњи 

 

4 

 

4 

 

16 

увођење система извјештавања Начелник 

одјељења 

стална 

контрола 

 

39 

 

СВЕ недостатак запослених благовремено 

предузимање прописаних 

радњи 

 

5 5 25 

Иницијатива за рјешавање Начелник и 

начелник 

одјељења 

стална 

контрола 

 

40 

 

ИП запримање пријава контрола и тачно 

временско евидентирање 

пријема 

 

3 

 

3 

 

9 

едукација запослених Начелник 

одјељења 

стална 

контрола 

 

41 

 

ОУ рачунарска опрема благовремено 

предузимање прописаних 

радњи 

 

4 

 

4 

 

16 

 

Иницијатива за рјешавање 

Начелник и 

начелници 

одјељења за 

општу управу и 

инспек. послове 

стална 

контрола 

42 СКП недовољно обезбјеђена 

средства за планиране 

активности ЗКП-а 

усклађивање расхода са 

приходима којима се 

финансира заједничка 

комунална потрошња 

3 3 9  планирање и праћење прихода 

и расхода 

Начелник 

одјељења 

стална 

контрола 

43 СКП Недовољан надзор 

приликом извршења 

Програма ЗКП-а 

 непрекидан надзор над 

извршењем уговора 

4 3 12 едукација запослених Начелник 

одјељења 

стална 

контрола 

44 СКП повећање планираних 

трошкова услед 

природних катастрофа и 

елементарних непогода 

превенција и контролисање 

објеката за заштиту од 

поплава 

5 5 25 обезбјеђење средстава из 

буџетске резерве 

Начелник и 

начелници 

одјељења 

стална 

контрола 

45 СКП непоштовање рокова 

испоруке, количине и 

квалитета уговорених 

услуга и радова 

редовно упозоравање од 

стране надзорног органа 

или лица за примопредају 

3 4 12 контрола отпремница и 

грађевинских дневника  

надзорни органи 

и лица за 

примопредају 

робе и услуга 

стална 

контрола 

46 СКП прекорачење уговорених 

вриједности и количина 

редовно праћење 

уговорених вриједности и 

количин 

3 4 12 контрола отпремница и 

грађевинских дневника  

надзорни органи 

и лица за 

примопредају 

робе и услуга 

стална 

контрола 

47 СВЕ постављање 

квалификационих услова 

и процјена вриједности 

набавке за прибављање 

минимално једне 

прихватљиве понуде 

редовно праћење тржишта 4 4 16 лица задужена за сачињавање 

предмјера и предрачуна 

надлежна 

одјељења 

стална 

контрола 

48 ТВЈ рад на висини 

ватрогасаца 

редовне вјежбе 

ватрогасних радника и 

заштитна опрема 

3 2 6 континуирана едукација 

ватрогасних радника 

старјешина 

ватрогасне 

јединице 

стална 

контрола 



8/8 

 

49 ТВЈ штетни утицај зрачења 

ИЦ и УВ зрака 

провјере заштитне опреме 4 3 12 редовна замјена заштитне 

опреме 

старјешина 

ватрогасне 

јединице 

стална 

контрола 

50 ТВЈ хемијске штетности, 

токсини у ваздуху 

провјере заштитне опреме 4 3 12 редовна замјена заштитне 

опреме 

старјешина 

ватрогасне 

јединице 

стална 

контрола 

51 ПДД дестимулација 

пољопривредним 

произвођачима због 

смањења буџетских 

средстава у току године 

 

 праћења прилива 

буџетских средстава 

намјењених субвенцијама 

пољопривреде   

2 3 6 усклађивање потреба за 

стимулацијом пољопривреде и 

прилива новчаних средстава за 

ове намјене 

-Начелник 

Одјељења  за 

привреду и друшт. 

дјелатности 

 

Стална 

контрола 

52 ПУ пробијање рокова при 

изради просторно – 

планске документације 

дјеловање на све учеснике 

у изради просторно 

планске документације да у 

роковима достављају 

тражене податке 

2 3 6 благовремено упозоравање 

свих учесника у изради 

документације 

одјељење за 

просторно 

уређење 

у току 

израде 

планова 

53 СКП неажурна евиденција за 

комуналну накнаду  

катастар непокретности, 

фискални регистар 

непокретности и адресни 

регистар 

3 3 9 при сазнањима вршити 

провјеру и задуживање 

одјељење за 

стамбено 

комуналне 

послове 

стална 

контрола 

 

54 НО, 

СКП, ФИ 

покретање поступака 

утуживања обвезника за 

неплаћене обавезе и 

комуналне накнаде 

праћење наплате 4 3 12 прије судског поступка вршити 

опомињање и провјеру 

имовине и зарада обвезника, 

ради прецизирања из којих 

средстава се врши наплата 

одјељење за 

финансије и 

стамбено 

комуналне 

послове 

Стална 

контрола 

 
 
 
 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                     Милорад Симић 
 


