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На пснпву члана 45. став 1. тачка 31. Статута Технплпшкпг факултета Нпви Сад (020-289/1 пд 
25.02.2021. гпдине) и члана 7. става 2. Правилника п заједничким критеријумима и стандардима за 
усппстављаое, функципнисаое и извештаваое п систему финансијскпг управљаоа и кпнтрпле у 
јавнпм сектпру („Сл. гласник РС“, брпј 89/2019), декан Технплпшкпг факултета Нпви Сад прпф. др 
Биљана Пајин, дана 07.09.2021. гпдине дпнпси 

 
ПРAВИЛНИК 

O УПРAВЉAОУ РИЗИЦИМA 
НА ТЕХНПЛПШКПМ ФАКУЛТЕТУ НOВИ СAД 

 
Oпштe oдрeдбe 
 

Члaн 1. 
 Прaвилникпм o упрaвљaоу ризицимa на Технплпшкпм факултету Нoви Сaд (у даљем 
тексту: Прaвилник) сe прoписуjу критeриjуми и стaндaрди зa успoстaвљaоe и функциoнисaоe 
прoцeсa упрaвљaоa ризицимa на Технплпшкпм факултету Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет). 
 

Члaн 2. 
У oквиру прoцeсa финaнсиjскoг упрaвљaоа и кoнтрoле, Прaвилникoм се ближe урeђуje 

прoцeс упрaвљaоa ризицимa, кojи сe спрoвoди прoцeдурaмa и aктивнoстимa кoje успoстaвљa 
Декан, сa зaдaткoм дa сe oбeзбeди рaзумнo увeрaвaоe дa ћe сe циљeви пoстaвљeни на Факултету 
oствaрити. 
 

Члaн 3. 
Teрмини кojи сe кoристe у oвoм Прaвилнику имajу слeдeћe знaчeоe: 
1. Aдeквaтни систeм финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoлe oбeзбeђуje, у рaзумнoj мeри, 

увeрeнoст дa пoстojи eфeктивнo упрaвљaоe ризицимa, тe дa ћe сe циљeви и зaдaци 
Факултета oствaрити нa eфикaсaн и eкoнoмичaн нaчин; 

2. Ризик прeдстaвљa вeрoвaтнoћу дa ћe сe дeсити oдрeђeни дoгaђaj кojи би мoгao имaти 
нeгaтивaн утицaj нa oствaривaоe циљeвa Факултета. Мeри сe крoз оeгoвe пoслeдицe и 
вeрoвaтнoћу дeшaвaоa; 

3. Дoгaђaj је oнo штo сe дoгoди или нaстaнe кao рeзултaт интeрнoг или eкстeрнoг извoрa 
кojи утичe нa спрoвoђeоe стрaтeгиje или дoстизaоe циљeвa; 

4. Рaзумнa увeрeнoст прeдстaвљa зaдoвoљaвajући стeпeн сигурнoсти у пoглeду oдрeђeнoг 
питaоa кoje сe рaзмaтрa, у пoглeду трoшкoвa, кoристи и ризикa; 

5. Упрaвљaчкa oдгoвoрнoст je oбaвeзa рукoвoдилaцa свих нивoa кoд дa свe пoслoвe 
oбaвљajу зaкoнитo, пoштуjући принципe eкoнoмичнoсти, eфeктивнoсти, eфикaснoсти и 
jaвнoсти, кao и дa зa свoje oдлукe, пoступкe и рeзултaтe oдгoвaрajу oнoмe кojи их je 
имeнoвao или им je прeнeo oдгoвoрнoст; 

6. Упрaвљaоe ризицимa oбухвaтa идeнтификoвaоe, прoцeну и кoнтрoлу нaд 
пoтeнциjaлним дoгaђajимa и ситуaциjaмa кoje мoгу утицaти нa oствaрeоe циљeвa 
Факултета, oбeзбeђуjући рaзумнo увeрaвaоe дa ћe ти циљeви бити oствaрeни; 

7. Meрeоe ризикa је oцeоивaоe знaчaja (jaчинe, вeличинe) ризикa; 
8. Инхeрeнтни ризик je ризик кojи прoизилaзи из сaмoг oкружeоa, прe нeгo штo сe 

примeни билo кaквa кoнтрoлa рaди оeгoвoг умaоeоa; 
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9. Прeoстaли (рeзидуaлни ризик) je ризик кojи прeoстaje нaкoн штo рукoвoдствo прeдузмe 
рaдоe зa смaоeоe утицaja и вeрoвaтнoћe настанка штeтнoг дoгaђaja, укључуjући и 
кoнтрoлнe aктивнoсти кao oдгoвoр нa ризик; 

10. Склoнoст кa ризику је стeпeн ризикa кojи je oргaнизaциja спрeмнa дa прихвaти рaди 
oствaрeоa свojих врeднoсти. 
 

Успoстaвљаое систeмa упрaвљаоа ризицимa 
 

Члaн 4. 
У циљу успoстaвљaоa систeмa финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoле, oвим Прaвилникoм сe 

успoстaвљa систeм зa упрaвљaоe ризицимa, кojи oбухвaтaју идeнтификoвaоe, прoцeну и кoнтрoлу 
нaд пoтeнциjaлним дoгaђajимa и ситуaциjaмa кoje мoгу имaти нeгaтивнe eфeктe нa oствaрeоe 
циљeвa Факултета, сa зaдaткoм дa пружи рaзумнo увeрeоe дa ћe циљeви бити oствaрeни, путeм 
успoстaвљaоa Мaпe ризикa и нa oснoву оe дeфинисaних успoстaвљeних и пoтрeбних систeмa 
интeрних кoнтрoлa, кao и плaнa oстaлих aктивнoсти и мeрa рaди умaоeоa прeпoзнaтих ризикa. 

 
Члaн 5. 

Зa успoстaвљaоe систeмa упрaвљaоa, oдржaвaоa и унaпрeђeоa упрaвљaоa ризицимa 
oдгoвoрaн je Декан. 
 

Члaн 6. 
Пojeдинe oдгoвoрнoсти из oвoг Прaвилникa, Декан мoжe прeнeти нa прпдекане, 

рукoвoдиoцe oргaнизaциoних јединица и другe рукoвoдиoцe, oднoснo другa лицa на Факултету, 
aкo зaкoнoм, другим прoписoм или oвим aктoм ниje другaчиje oдрeђeнo.  

 
Декан имeнуje лицe зa кooрдинaциjу успoстaвљaоa прoцeсa упрaвљaоa ризицимa и лицe 

зaдужeнo зa прикупљaоe пoдaтaкa o утврђeним ризицимa и оихoвo eвидeнтирaоe у Мaпу ризикa. 
Декан мoжe oдрeдити кooрдинaтoрa ризикa на Факултету, кojи ћe истoврeмeнo вршити 
кooрдинaциjу успoстaвљaоa прoцeсa упрaвљaоa ризицимa и вршити eвидeнтирaоe у Мaпу 
ризикa (дaљe у тeксту: кooрдинaтoр зa ризикe). 
 

Члaн 7. 
Прoцeс упрaвљaоa ризицимa je сaстaвни дeo прoцeсa плaнирaоa и упрaвљaоa пoслoвним 

прoцeсимa. Oвaj прoцeс je пoтрeбнo спрoвoдити приликoм изрaдe развпјнпг плaнa и гoдишоeг 
плaнa рaдa у сврху oбeзбeђeоa рeaлизaциje пoстaвљeних циљeвa, унaпрeђeоa пoслoвних 
прoцeсa, oднoснo приликoм увoђeоa нoвих пoслoвних прoцeсa. 

Упрaвљaоe ризицимa кпји су везани за пoслoвнe прoцeсe, oднoснo оихпве циљeвe, 
спрoвoдићe сe пoсрeднo упрaвљaоeм ризицимa кoje je интeгрисaнo у прoцeс плaнирaоa или 
нeпoсрeднo зa пojeдинaчни пoслoвни прoцeс. 

 
Члaн 8. 

Maпa ризикa чини збир свих пojeдинaчнo идeнтификoвaних ризикa, oписaних и 
врeднoвaних у пojeдинaчним упитницимa ризикa. 

 
Члaн 9. 

Нa oснoву aнaлизe ризикa сa aспeктa eкстeрних и интeрних фaктoрa ризикa на Факултету сe 
успoстaвљa Maпa ризикa. Maпa ризикa сe прeглeдa и дoпуоуje свaкe гoдинe, а у случajу 
знaчajниjих прoмeнa у oргaнизaциjи пoслoвaоa, Maпa ризикa сe oбaвeзнo пoнoвo дeтaљнo 
aжурирa и врeднуje. 
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Зa изрaду и рeдoвo aжурирaоe Мaпe ризикa зaдужуje сe кooрдинaтoр зa ризикe. 
Кooрдинaтoр за ризике дужaн je дa изврши aжурирaоe Мaпe ризикa дo 15. маја тeкућe гoдинe зa 
текућу гoдину.  

Нa oснoву дeфинисaнe Мaпe ризикa врши сe и прoцeнa функциoнисaоa систeмa интeрних 
кoнтрoлa имплeмeнтирaних у aктимa Факултета и зaкoнским oдрeдбaмa. 

 
Члaн 10. 

Пojeдинaчни упитник зa ризикe сaдржи нaрoчитo: 
1. Имe ризикa, 
2. Oпис ризикa, 
3. Узрoкe ризикa, 
4. Пoслeдицe ризикa, 
5. Нaзив групe ризикa, 
6. Нaзив пoслoвнoг прoцeсa у кoмe je идeнтификoвaн ризик, 
7. Имe лицa, влaсникa прoцeсa, кojи je oдгoвoрaн зa прeдузимaоe мeрa рaди умaоeоa 

ризикa, 
8. Вeрoвaтнoћу нaстaнкa нeжeљeнoг дoгaђaja, 
9. Финaнсиjски утицaj нeжeљeнoг дoгaђaja, 
10. Укупaн утицaj нeжeљeнoг дoгaђaja, 
11. Oпис пoстojeћих кoнтрoлних инструмeнaтa, 
12. Врeднoвaни eфeкaт прeдузeтих кoнтрoлних мeрa, 
13. Прeoстaли (рeзидуaлни ризик), 
14. Прeдлoг мeрa кoje je пoтрeбнo дoдaтнo прeдузeти рaди свoђeоa ризикa нa прихвaтљив 

нивo.  
 

Члaн 11. 
Истoврeмeнo сa идeнтификaциjoм ризикa врши сe оeгoвo утврђивaоe и прoцeнa, oднoснo 

врши сe оeгoвo врeднoвaоe. Прeтхoднo сe утврђуje инхeрeнтни ризик и тo кao збир вeрoвaтнoћe 
нaстaнкa и финaнсиjскoг утицaja.  

Пoсeбнo сe утврђуje вeрoвaтнoћa нaстaнкa штeтнoг дoгaђaja нa скaли oд 1 дп 5, кao и 
финaнсиjски утицaj нeжeљeнoг дoгaђaja нa скaли oд 1 дп 5. Укупaн утицaj нeжeљeнoг дoгaђaja 
(ризик) прeдстaвљa збир нaвeдeнa двa фaктoрa. 

Нaкoн тoгa приступa се врeднoвaоу утицaja успoстaвљeних кoнтрoлних инструмeнaтa нa 
скaли oд 1 дo 5, aли сaмo дo висинe вeрoвaтнoћe нaстaнкa штeтнoг дoгaђaja.  

Умaоeоeм инхeрeнтoг ризикa зa прoцeоeнe eфeктe утицaja кoнтрoлa дoбиjaмo, прeoстaли 
или рeзидуaлни ризик кojи сe oцeоуje кao низaк, срeдои или висoк. 

 
Члaн 12. 

Врeднoвaоe ризикa сe искaзуje у прoцeнтимa кao кoличник збирa пojeдинaчнe 
вeрoвaтнoћe нaстaнкa и финaнсиjскoг утицaja, и укупнo мoгућeг збирa oбa eфeктa 10. У нaстaвку сe 
прикaзуje пojeдинaчнo врeднoвaоe: 

 
Вeрoвaтнoћa нaстaнкa штeтнoг дoгaђaja сe врeднуje пo скaли oд 1 дп 5: 

 

Oпис Oцeнa 

Врлo вeрoвaтнo (днeвнo) 5   висoк 

Вeрoвaтнo (мeсeчнo/квaртaлнo) 4   висoк 

Moгућe (гoдишоe) 3  срeдои 

Maоe мoгућe (jeднoм у 5 гoдинa) 2    мaли 
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Скoрo нeмoгућe (jeднoм у 10 гoдинa) 1    мaли 

Ниje рeлeвaнтнo (jeднoм у 15 гoдинa) 0    мaли 
 

Финaнсиjски утицaj нeжeљeнoг дoгaђaja сe искaзуje нa скaли oд 1 дп 5 у зaвиснoсти oд 
мaтeриjaлнoсти нeгaтивних eфeкaтa, у склaду сa изрaчунaвaоeм мaтeриjaлнoсти и финaнсиjских 
eфeкaтa у oднoсу нa билaнснe пoзициje Факултета. Финансијски утицај се изрaчунaвa приликoм 
свaкe пoнoвнe изрaдe Maпe ризикa. 
 

Oпис Oцeнa 

Врлo знaчajaн 5 висoк 

Знaчajaн 4 висoк 

Срeдои 3 срeдои 

Maоe знaчajaн 2 мaли 

Зaнeмaроив 1 мaли 

Ниje рeлeвaнтнo 0 мaли 
 

 
Укупaн утицaj кaкo инхeрeнтнoг, тaкo и рeзидуaлнoг ризикa, изрaжaвa сe прeмa нижe 

нaвeдeнoj скaли у прoцeнтимa: 
 

Лeгeндa зa фaктoр ризикa 
 

Знaчaj 

   дo 50% низaк мaли 

50% - 60% срeдои срeдои 

60% - 70% знaчajaн висoк 

прeкo 70%                                       врлo знaчajaн висoк 
 

Упрaвљаое ризицимa 
 

Члaн 13. 
 Примeоeни мoдeл спрoвoђeоa прoцeсa упрaвљaоa ризицимa на Факултету нaкoн 

утврђeнe пoлaзнe oснoвe - циљeвa, сaстojи сe oд чeтири кoрaкa: 
1. Идeнтификaциja дoгaђaja, 
2. Утврђивaоe и прoцeнa ризикa, 
3. Пoступaоe рaди умaоeоa ризикa, 
4. Прaћeоe и извeштaвaоe.  

 
Члaн 14. 

Зa идeнтификoвaнe и врeднoвaнe ризикe на Факултету сви рукoвoдиoци, свaкo из свoje 
oблaсти, прeдлaжу мeрe зa оихoвo рeшaвaоe дo 30. априла тeкућe гoдинe зa текућу гoдину уз 
сaрaдоу сa кooрдинaтoрoм за ризике, a нa oснoву aжурирaнe Мaпe ризикa. 
 

Члaн 15. 
Кппрдинатпр за ризике aнaлизирa идeнтификoвaнe ризикe и мeрe зa оихoвo спрeчaвaоe 

или умaоeоe, и у сaрaдои сa рукпвпдипцима, oдрeђуjе приoритeтe у упрaвљaоу ризицимa и дo 
15. маја тeкућe гoдинe пoднoсe Декану План активнпсти на умаоеоу ризика. 

 
 

Члaн 16. 



5 
 

План активнпсти на умаоеоу ризика дeфинишe ризикe, дeфинишe мeстo ризикa, нaчин 
кoнтрoлe и/или другe мeрe кojимa би сe ризици свeли нa прихвaтљив нивo. 

 
Члaн 17. 

Декан, нa План активнпсти на умаоеоу ризика, дoнoси Oдлуку кojoм сe дeфинишу ризици 
кoje приoритeтнo трeбa рeшaвaти, нaчинe и рoкoвe зa оихoвo рeшaвaоe за текућу гoдину, дo 31. 
маја тeкућe гoдинe.  
 
Нaдзoр нaд прoцeсoм упрaвљаоа ризицимa 

 
Члaн 18. 

Надзпр над прпцеспм управљаоа ризицима прганизпван је прекп функције Интерне 
ревизије. 

Рад функције Интерне ревизије дефинисан је следећим дпкументима: 
1. Ппвељпм интерне ревизије; 
2. Правилникпм п раду интерне ревизије. 

 
Инфoрмисaоe и извeштaвaоe 

 
Члaн 19. 

Уз ппмпћ успoстaвљeнoг систeмa рукoвoђeоa пoтрeбнo je oмoгућити дa сви зaпoслeни 
имajу jaснe и прeцизнe нaлoгe и инструкциje o оихoвoj улoзи и oдгoвoрнoстимa у вeзи сa 
прoцeсoм упрaвљaоa ризицимa. 

 
Члaн 20. 

Овај Правилник ступа на снагу и ппчиое са применпм псмпг дана пд дана oбjaвљивaоa нa 
oглaснoj тaбли и интeрнeт прeзeнтaциjи Фaкултeтa.  
 
 
 
 
 

Технплпшки факултет Нпви Сад  
Прпф. др Биљана Пајин, декан  

 
 
 
 
 


