


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

 
СТРАТЕГИЈУ 

УПРАВЉАОА РИЗИЦИМА 
ТЕХНПЛПШКПГ ФАКУЛТЕТА НПВИ САД 

 
Увпд 

 
 Технплпщки факултет Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет) пснпван је 1959. гпдине 
са циљем да пружа академскп пбразпваое технплпщкп-инжеоерскпм кадру у пбласти 
прехрамбенпг инжеоерства.  
 Шкплске 1972/73. гпдине уведени су нпви смерпви у пбласти хемијскпг, нафтнп-
петрпхемијскпг инжеоерства и материјала, а щкплске 1978/79. гпдине и у пбласти 
хемијскп-прерађивашкпг и фармацеутскпг инжеоерства.  
 Тпкпм дпсадащоег ппстпјаоа и рада, Факултет се развип у наушнп-пбразпвну 
институцију завидне репутације, не самп у земљи већ и у инпстранству.  
 Свпјим виспким дпметима у академскпм пбразпваоу (пснпвне,технплпщке-
инжеоерске студије, специјалистишке/магистарске студије, дпктпрати), кап и брпјним 
публикпваним наушним радпвима и саппщтеоима, прпјектима, инпвацијама, патентима и 
другим пствареоима свпјих наставника и сарадника, Факултет је пбезбедип адекватнп 
знашајнп местп међу елитним институцијама пве врсте. 
 И данас, Факултет дпследнп следи савремене трендпве и виспке критеријуме у 
академскпм пбразпваоу на свим нивпима, у науци и истраживаоу, шувајући стешену 
репутацију. 
 Мисиja Факултета je oбрaзoвaоe струшоaкa из oблaсти Teхнoлoщкoг инжeоeрствa, 
рaзвoj нaукe из oблaсти Teхнoлoщкoг инжeоeрствa, сaрaдоa сa приврeдoм, oдржaвaоe 
курсeвa цeлoживoтнoг ушeоa, уз стaлнo пoдизaоe квaлитeтa, бригу o живoтнoj срeдини и 
бeзбeднoсти, щтo свeoбухвaтнo имa видљив друщтвeни знaшaj.  
 Визиja Фaкултeтa je дa будe устaнoвa кoja je првeнствeнo свojим квaлитeтимa у свим 
сeгмeнтимa рaдa прeпoзнaтa у зeмљи и рeгиoну, и кao тaквa прeдстaвљa пoтeнциjaлнoг 
рeлeвaнтнoг пaртнeрa у дoмaћим и мeђунaрoдним oквиримa. 
 Дa би сe рeaлизoвaлe мисиja и визиja Фaкултeтa, ниje дoвoљнo oслaоaти сe сaмo нa 
трaдициjу, кoja je нeoспoрнa, нeгo стaлнo дeлoвaти прoaктивнo, бити спрeмaн нa 
инoвaциje, сaврeмeнe трeндoвe и увoђeоe прoмeнa. 
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 Ове циљеве ћемп пстварити: 
1. Усппстављаоем, пдржаваоем и сталним ппбпљщаваоем система управљаоа и 

рукпвпђеоа у складу са ппслпвним прпцесима Факултета; 
2. Сарадопм са устанпвама наушнп-пбразпвнпг прпфила у Републици Србији и 

инпстранству; 
3. Ппвећаоем успещнпсти студената у тпку студија; 
4. Уважаваоем индивидуалних вреднпсти заппслених и сталним улагаоем у 

ппвећаое оихпве кпмпетентнпсти; 
5. Сарадопм са дпмаћим и инпстраним прпизвпдним предузећима; 
6. Разменпм инфпрмација п квалитету нащих услуга са екстерним 

заинтереспваним странама;  
7. Усаглащаваоем свих прпцеса и услуга са закпнским прпписима и стандардима; 
8. Предузимаоем мера за пшуваое живптне средине. 

 
 Пред Факултетпм, кап кприсникпм јавних средстава, ппставља се пдгпвпрнпст, не 
самп за врсту и висину пстварених прихпда и расхпда у пднпсу на планиране, већ пре свега 
за ппстигнуте резултате, пднпснп за реализацију циљева збпг кпјег је пснпван. 
 Ризик је мпгућнпст настанка дпгађаја кпји мпгу неппвпљнп утицати на пствареое 
циљева, пднпснп све пнп щтп представља претоу пствареоу стратещких или пперативних 
циљева. Ризик се мпже ппсматрати и кап изгубљена мпгућнпст, пднпснп прппущтена 
щанса за ппбпљщаое. Дакле, ризик су сви шинипци кпји мпгу ппзитивнп или негативнп да 
утишу на пствареое циљева Факултета, а карактерище га верпватнпћа или мпгућнпст 
настанка дпгађаја и ушинак или ппследица кпја ће се ппјавити настанкпм дпгађаја. Ризик 
се мпже јавити у разлишитим пблицима (финансијски ризик, ризик везан за прпјекте, ризик 
пд неиспуоаваоа задатака из прпграма рада, ризик везан за репутацију) и мпгу да утишу 
на успещнпст рада Факултета. 
 Целпкупан прпцес идентификпваоа, прпцене и праћеое ризика и имплементација 
неппхпдних кпнтрпла има за циљ смаоеое ппслпвних ризика на прихватљив нивп. 
 Управљаое ризицима је закпнска пбавеза и неизпставни елемент дпбрпг 
управљаоа. Управљаое ризицима је прпцес утврђиваоа, прпцеоиваоа и праћеоа 
ризика, узимајући у пбзир циљеве Факултета, а и предузимаое пптребних активнпсти, 
нарпшитп крпз примену финансијскпг управљаоа и кпнтрпле, а у сврху смаоеоа ризика, 
пднпснп нивпа неизвеснпсти кпје би мпгле бити претоа успеху (резултату) ппслпваоа. 
Прпцес управљаоа ризицима је саставни деп прпцеса планираоа и управљаоа 
ппслпвним прпцесима, те га је пптребнп спрпвпдити приликпм израде развпјнпг плана, 
финансијскпг плана и прпграма рада, а у сврху унапређеоа ппстпјећих и увпђеоа нпвих 
ппслпвних прпцеса. 
 Сврха управљаоа ризицима је увпђеое ефикасних превентивних кпнтрпла какп би 
се у границама утврђених надлежнпсти, пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти ппстигап разуман 
нивп сигурнпсти да ће се ппстављени циљеви пстварити. 
 Накпн щтп је ппкренут прпцес увпђеоа финансијскпг управљаоа и кпнтрпле и 
усппстављена дпкументпвана структура ризика (израђена Мапа ризика), стекли су се 
услпви да Декан Факултета дпнесе Стратегију управљаоа ризицима. 
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 Стратегија управљаоа ризицима Технплпщкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: 
Стратегија) пдређује сврху и циљ управљаоа ризицима, кпристи пд управљаоа ризицима 
кап и пдгпвпрнпст за управљаое ризицима. Она даје преглед пквира кпји ће се 
усппставити какп би се на Факултету успещнп управљалп ризицима. Стратегија ппставља 
системски пквир и прганизпван приступ утврђиваоу и управљаоу ризицима на Факултету. 

 
Сврха и циљеви стратегије 
 
 Сврха Стратегије је да ппище какп Факултет намерава да имплементира управљаое 
ризицима на систематишан нашин, дефинищући улпге и пдгпвпрнпсти, метпдплпгију 
прпцеса управљаоа ризицима, нашин управљаоа ризицима, кап и нашин кпмуникације и 
пбуку заппслених. 
 Сврха Стратегије је да ппбпљща сппспбнпст пствариваоа стратещких циљева и 
мисије Факултета крпз управљаое изазпвима и приликама и ствараое пкружеоа кпје 
дппринпси ппвећаоу ефективнпсти, ефикаснпсти и екпнпмишнпсти и ппвећаоу квалитета 
свих активнпсти. 
 Стратегија има за циљ да: 

1. у пптпунпсти интегрище управљаое ризицима у ппслпвну културу Факултета, у 
кпјпј ће управљаое ризицима ппстати саставни деп планских дпкумената; 

2. инструментима управљаоа ризицима увпди дпдатне елементе кпрппративнпг 
управљаоа на Факултет; 

3. угради управљаое ризицима у прпцесе планираоа и дпнпщеоа пдлука и у 
прпцесе кпји су кљушни за реализацију циљева кап стандард; 

4. пбезбеди управљаое ризицима у свим пбластима ппслпваоа;  
5. усппстави кппрдинацију управљаоа ризицима;  
6. пбезбеди пбухватаое најзнашајнијих ризика (ризици везани уз реализацију 

циљева билп да се реализују/финансирају из бучетских прихпда, сппствених 
прихпда или из других извпра); 

7. пбезбеди да се пквир за утврђиваое, прпцену, ппступаое, праћеое и 
извещтаваое п ризицима кпмуницира и буде разумљив свим заппсленима на 
Факултету;  

8. пбезбеди да кпмуникацију п утврђеним ризицима ппстане пракса на нивпима 
на кпјима се дпнпсе пдгпварајуће пдлуке; 

9. пбезбеди да се п утврђеним и кпнтрплисаним најзнашајнијим ризицима 
редпвнп извещтава рукпвпдствп и пвлащћене заинтереспване стране. 

 
Кпристи пд управљаоа ризицима 
 
 Кпристи пд ефикаснпг управљаоа ризицима су: 

1. ппвећаое ефективнпсти; 
2. бпље пдлушиваое; 
3. бпље предвиђаое и пптимизација распплпживих средстава; 
4. јашаое ппвереоа у прганизацију, управљашки и рукпвпдећи систем; 
5. развпј ппзитивне ппслпвне културе на Факултету. 
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Ставпви Технплпшкпг факултета према ризицима 
 
 Факултет ће управљаое ризицима интегрисати у пптпунпсти у ппслпвну културу.  
 Ефикаснп управљаое ризицима ппстаће саставни деп планираоа, дпнпщеоа 
пдлука и управљаоа ппслпвним прпцесима. 
 Ставпви Факултета према ризицима су: 

1. све активнпсти у свакпм тренутку ће бити у складу са захтевима закпнпдавнпг 
пквира; 

2. ризике је пптребнп утврдити у свим планским дпкументима и активнпстима; 
3. све активнпсти кпје спрпвпди Факултет мпрају бити у складу с циљевима 

Факултета, а не у супрптнпсти с оима; 
4. све активнпсти кпје нпсе ризик знашајнпг щтетнпг публицитета или друге щтете 

за углед Факултета треба избећи; 
5. све активнпсти мпрају резултирати кпристима кпје представљају вреднпст за 

нпвац; 
6. све активнпсти и с оима ппвезани финансијски издаци мпрају бити пбухваћени 

финансијским планпм Факултета; 
7. управљаое ризицима је саставни деп прпцеса планираоа и дпнпщеоа пдлука, 
8. управљаое ризицима пмпгућује да се предвиде неппвпљне пкплнпсти или 

дпгађаји кпји би мпгли да спреше пствариваое циљева Факултета; 
9. прганизаципна култура Факултета неће стварати птппре према управљаоу 

ризицима. 
 
Пплитика Технплпшкпг факултета Нпви Сад према управљаоу ризицима 
 
 Факултет се залаже за ефикаснп управљаое ризицима кпји прете пбављаоу 
оегпвих планираних активнпсти с пбзирпм на утврђен систем надлежнпсти, нашин и 
извпре финансираоа.  
 Заппслени на Факултету, кап и средства за реализацију прпграма рада и пружаое 
услуга, сталнп су ппд утицајем ппслпвних ризика.  
 Факултет преппзнаје ризике кпјима треба управљати, такп да се претое избегну, a 
прилике не прппусте. 
 С тим у вези, Стратегијпм се предвиђа да се у ппслпваоу пбезбеди: 

1. прпмищљаое п неппвпљним пкплнпстима или дпгађајима кпји би мпгли 
спрешити пствареое циљева Факултета; 

2. утврђиваое ризика у свим планским дпкументима и активнпстима Факултета, 
3. спрпвпђеое свих активнпсти Факултета, а у складу са пдгпварајућим 

пплитикама и стратегијама на нивпу Републике Србије; 
4. сарадоа Факултета са надлежним прганима Републике Србије и Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине, другим устанпвама виспкпг пбразпваоа у земљи, кап и са 
прганизацијама кпје се баве  истпм делатнпщћу у земљама шланицама ЕУ и на 
најщирем међунарпднпм нивпу; 

5. усклађенпст свих активнпсти у свакпм тренутку са захтевима закпнпдавнпг 
пквира; 
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6. избегаваое свих активнпсти Факултета кпје нпсе ризик знашајнпг щтетнпг 
публицитета или друге щтете за углед; 

7. спрпвпђеое активнпсти кпје ће резултирати задпвпљствпм кприсника услуга; 
8. ппвезанпст свих активнпсти и финансијских издатака са финансијским планпм. 

 
Циљеви кап пплазна пснпва за прпцес управљаоа ризицима 
 
 Пплазна пснпва за утврђиваое ризика на нивпу Факултета су циљеви, ппшевщи пд 
стратещких и пперативних дп циљева ппјединих ппслпвних прпцеса.  
 За ппстављаое и реализацију циљева пдгпвпрни су рукпвпдипци Факултета у 
складу са надлежнпстима и пдлукама п дпдели пвлащћеоа и пдгпвпрнпсти. 
 Управљаое ризицима везаним уз ппслпвне прпцесе пднпснп циљеве ппслпвних 
прпцеса спрпвпдиће се ппсреднп управљаоем ризицима кпје је интегрисанп у прпцес 
планираоа или неппсреднп за сваки ппслпвни прпцес. 
 Факултет ће у нареднпм перипду наставити заппшет ппсап идентификације и 
снимаоа свих ппслпвних прпцеса, кап и увпђеоа инструмената управљаоа ради праћеоа 
рада ппјединих прганизаципних делпва.  
 Планираое се јаснп ппвезује са циљевима из стратещких дпкумената и разматраће 
ризике из активнпсти и прпјеката у финансијскпм плану какп би се на нивпу ппјединих 
активнпсти мпгли сагледати најзнашајнији ризици. 

 
Прпцес управљаоа ризицима - ппшти мпдел управљаоа ризицима 
 
 Финансијскп управљаое и кпнтрпле спрпвпде се путем међуспбнп ппвезаних 
кпмппнената финансијскпг управљаоа и кпнтрпла кпје су утврђене у складу са 
смерницама Међунарпдне прганизације врхпвних ревизпрских институција (INTOSAI) за 
стандарде интерне кпнтрпле, у складу са Међунарпдним стандардима интерне ревизије 
(Института интерних ревизпра IIA), а кпје се заснивају на COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations) мпделу унутращое кпнтрпле. 
 
 Стандарди интерне кпнтрпле структурирани су такп да укљушују пет следећих 
кпмппнената:  

1. кпнтрплнп пкружеое; 
2. управљаое ризицима;  
3. кпнтрплне активнпсти; 
4. инфпрмације и кпмуникације; 
5. праћеое и прпцену. 

 
 Кап једна пд кпмппненти финансијскпг управљаоа и кпнтрпла, управљаое 
ризицима усппставља се и развија на бази COSO пквира за управљаое ризицима кпји 
представља надпградоу COSO мпдела интерне кпнтрпле. На тај нашин усппстављен пквир 
за управљаое ризицима садржи псам међузависних кпмппненти: унутращое кпнтрплнп 
пкружеое, ппстављаое циљева, утврђиваое ризика и прилика, прпцену ризика, пдгпвпр 
на ризик, кпнтрплне активнпсти, инфпрмације и кпмуникације, и праћеое истих. 
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 Примеоени мпдел спрпвпђеоа прпцеса управљаоа ризицима на Факултету накпн 
утврђене пплазне пснпве - циљева, састпји се пд шетири кпрака: 

1. идентификација дпгађаја; 
2. утврђиваое и прпцена ризика;  
3. ппступаое пп ризику; 
4. праћеое и извещтаваое.  

 
 Спрпвпђеое наведених кпрака врщиће се у складу с Правилникпм п управљаоу 
ризицима Технплпщкпг факултета Нпви Сад кпји дпнпси Декан Факултета, а кпјим се 
детаљнп уређује метпдплпгија прпцене ризика, нашин, пдгпвпрнпсти и рпкпви ппступаоа 
са ризицима и сви релевантни пбрасци за дпкументпваое ризика. 
 
Улпге пвлашћеоа и пдгпвпрнпсти у прпцесу управљаоа ризицима 
 
 Декан Факултета: 

1. пдгпвпран је за пдређиваое стратещкпг смера и ствараое услпва за несметанп 
спрпвпђеое свих активнпсти Факултета у вези са управљаоем ризицима; 

2. пбезбеђује највищи нивп преданпсти и ппдрщке за управљаое ризицима; 
3. дпнпси Стратегију управљаоа ризицима и пдгпварајуће правилнике, пдлуке и 

упутства; 
4. пбезбеђује да се сашини регистар ризика на нивпу Факултета пп 

прганизаципним целинама, кап и редпвнп праћеое и ажурираое; 
5. пдређује пдгпвпрнп лице за кппрдинацију усппстављаоа прпцеса управљаоа 

ризицима и за прикупљаое ппдатака п утврђеним ризицима и оихпвп 
евидентираое у регистар ризика. У зависнпсти пд пптребе Факултета Декан 
мпже да пдреди кппрдинатпра ризика на Факултету, кпји ће истпвременп 
врщити кппрдинацију усппстављаоа ризицима и врщити евидентираое ризика. 

 
 Декан и прпдекани: 

1. пбезбеђују ефикаснп управљаое ризицима каскадираоем мпдела крпз 
Факултет; 

2. пбезбеђују да се прпцес управљаоа ризицима и пцена предузетих мера 
пцеоује најмаое једнпм гпдищое; 

3. стварају услпве за кпмуникацију п ризицима са заппсленима и свим ушесницима  
у пквиру Факултета; 

4. дпнпсе заврщну прпцену пткривених најзнашајнијих ризика; 
5. пбезбеђују да се Регистар ризика Факултета перманентнп преиспитује и 

дппуоује. 
 
 Прпдекани и рукпвпдипци прганизаципних целина: 

1. пбезбеђују свакпдневнп управљаое ризицима; 
2. пбезбеђују да се управљаое ризицима у оихпвпм ппдрушју пдгпвпрнпсти 

спрпвпди у складу с Правилникпм п управљаоу ризицима и Стратегијпм; 
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3. пбезбеђују да су заппслени свесни кљушних циљева, припритета и главних 
ризика са кпјима се супшава оихпва прганизаципна целина, кап и цеп Факултет; 

4. ппдстишу заппслене и псппспбљавају их за искприщћаваое прилика кпјима ће 
се бпље пстварити циљеви и ппбпљщати резултати ппслпваоа; 

5. пбезбеђују да се управљаое ризицима у оихпвпм делу пдгпвпрнпсти спрпвпди 
у складу са Стратегијпм и Правилникпм за управљаое ризицима; 

6. прпмпвищу културу управљаоа ризицима на свим нивпима; 
7. стварају услпве за несметанп преппзнаваое, анализираое и евидентираое 

ризика, пдређиваое припритета и ппкретаое акције на оима; 
8. пбезбеђују да управљаое ризицима буде редпвна тема на састанцима 

прганизаципних целина какп би се пмпгућилп разматраое излпженпсти ризику 
и ппнпвнп ппстављаое припритета на пснпву ефикаснпг праћеоа и анализе 
ризика; 

9. системски и правпвременп извещтавају Декана и прпдекане п управљаоу 
ризицима на нивпу прганизаципних целина. 

 
 Лице задуженп за кппрдинацију усппстављаоа прпцеса управљаоа ризицима 
(кппрдинатпр за ризике): 

1. кппрдинира имплементацијпм прпцеса управљаоа ризицима, 
2. пбезбеђује да су сви рукпвпдипци уппзнати са пптребпм увпђеоа управљаоа 

ризицима,  
3. ппдстише културу управљаоа ризицима и даје ппдрщку рукпвпдипцима у 

управљаоу ризицима јашаоем свести највищег управљашкпг нивпа п пптреби 
систематскпг управљаоа ризицима, 

4. иницира израду Стратегије управљаоа ризицима и Правилника п управљаоу 
ризицима у складу са степенпм  развпја прпцеса управљаоа ризицима. 

 
 Лице задуженп за прикупљаое ппдатака п утврђеним ризицима и оихпвп 
евидентираое у Регистар ризика (кппрдинатпр за ризике): 

1. предузима активнпсти у вези са прикупљаоем ппдатака п ризицима и оихпвим 
евидентираоем, 

2. пбезбеђује преглед ппдатака п ризицима, пп пптреби прикупљаое дпдатних 
инфпрмација, 

3. пбезбеђује рукпвпдипцима правпвремене и ташне инфпрмације п управљаоу 
ризицима, 

4. припрема и израђује извещтај п управљаоу ризицима и извещтава Декана и 
прпдекане, 

5. управља дпкументацијпм у вези с ризицима, 
6. припрема и израђује гпдищои извещтај п ппказатељима успещнпсти 

спрпвпђеоа Стратегије и извещтава Декана. 
 

 Интерна ревизија: 
1. пбезбеђује ревизију кљушних елемената прпцеса управљаоа ризицима; 
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2. прпцеоује адекватнпст и ефикаснпст кпнтрплних механизама у пднпсу на 
ризике, указује на ризике, пднпснп на нежељене дпгађаје кпји мпгу настати кап 
ппследица неадекватних или неефикасних кпнтрплних механизама и даје 
преппруке кпје иду у правцу оихпвпг јашаоа; 

3. у слушају преппзнаваоа непбухваћенпг ризика Регистрпм ризика, указује на исти 
и п тпме пбавещтава Декана и лице задуженп за прикупљаое ппдатака п 
утврђеним ризицима и оихпвп евидентираое у Регистар ризика (кппрдинатпра 
за ризике); 

4. пружа савете и ппдрщку у преппзнаваоу ризика и усмераваоу прпцеса 
управљаоа ризицима; 

5. инфпрмище Декана и прпдекане п алатима и техникама кпји се кпристе у 
интернпј ревизији за анализу ризика и интерних кпнтрпла. 

 
 Заппслени треба да: 

1. буду свесни пплитике кпја се спрпвпди у вези управљаоа ризицима на 
Факултету; 

2. ппдржавају управљаое ризицима; 
3. пбезбеде да се идентификују ризици кпји би мпгли неиспуоеоем кљушних 

циљева или задатака негативнп да утишу на ппслпваое; 
4. да сваки нпви ризик или непдгпварајуће кпнтрплне мере пријаве надређенпм 

рукпвпдипцу; 
5. примеоују кпнтрплне механизме у циљу ублажаваоа ризика. 

 
Кпмуникација и едукација 
 
 Кпмуникација у пквиру Факултета п питаоима ризика је важна с пбзирпм да је 
пптребнп: 

1. псигурати да свакп разуме, на нашин кпји пдгпвара оегпвпј улпзи, щта је 
Стратегија, щта су припритетни ризици, какп се оихпве пдгпвпрнпсти у 
прганизацији уклапају у пквир рада. Акп се тп не ппстигне, неће се ппстићи 
пптпуна интеграција управљаоа ризицима у културу прганизације и 
припритетни ризици се неће дпследнп рещавати; 

2. пбезбедити да се ппзитивнп искуствп једне прганизаципне јединице мпже 
пренети и саппщтити псталима кпји се сусрећу с истим ризикпм (нпр. акп се 
један деп прганизације сусретне с нпвим ризикпм и усппстави кпнтрплне 
активнпсти, таквп рещеое треба пренети и другима, какп би на исти нашин 
реагпвали на исти ризик);  

3. пбезбедити да сваки нивп рукпвпђеоа активнп тражи и прима пдгпварајуће 
инфпрмације п управљаоу ризицима у пквиру свпг делпкруга кпнтрпле кпје ће 
им пмпгућити да планирају кпнтрплне активнпсти у пднпсу на ризике шији нивп 
није прихватљив, кап и увереое да су ризици кпји се сматрају прихватљивим 
налазе ппд кпнтрплпм. 
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Кључни ппказатељи успешнпсти 
 
 Прпцес управљаоа ризицима пратиће лице задуженп за прикупљаое ппдатака п 
утврђеним ризицима и оихпвп евидентираое у регистар ризика (кппрдинатпр за ризике), 
и интерна ревизија, а на пснпву: 

1. неппсреднп дпстављених перипдишних и гпдищоих извещтаја пд стране 
ппјединих прганизаципних целина Факултета и 

2. кљушних ппказатеља успещнпсти. 
 
 Кљушни ппказатељи успещнпсти су следећи: 

1. Регистар ризика кпји је на гпдищоем нивпу у пптпунпсти прегледан и утврђен 
нашин управљаоа ризицима; 

2. управљаое ризикпм мпже бити тема на састанцима кплегијума какп би се 
пмпгућилп разматраое излпженпсти ризику и ппнпвнп узппстављаое 
припритета; 

3. у управљаое ризицима укљушују се сви заппслени Факултета; 
4. извещтај п имплементацији и ефикаснпсти прпцеса управљаоа ризицима 

саставни је деп пбједиоенпг извещтаја п управљаоу ризицима п кпјем ће 
кппрдинатпр за ризике извещтавати заинтереспване стране. 

 
Регистар ризика и план пдгпвпра на кључне ризике 
 
 У складу са Стратегијпм сашиниће се Регистар свих упшених и прпцеоених ризика и 
План активнпсти на умаоеоу ризика.   
 
Преглед/ажурираое стратегије у складу са најбпљпм пракспм 
 
 Ова Стратегија управљаоа ризицима настала је кап резултат рада на прпцени 
ппслпвних ризика Факултета за 2017. гпдину и разматраоа мпгућнпсти ппједнпстављеоа и 
приближаваоа нашина спрпвпђеоа прпцеса управљаоа ризицима и саме Стратегије 
заппсленима на Факултету. 
 
 Стратегија ће се прегледати и ажурирати сваке три гпдине, у складу са развпјем 
прпцеса управљаоа ризицима на Факултету, кап и са најбпљпм пракспм. 
 
Ступаое снагу стратегије 

Ова Стратегија ступа на снагу псмпг дана пд дана oбjaвљивaоa нa oглaснoj тaбли и 
интeрнeт прeзeнтaциjи Фaкултeтa.  

 
Технплпщки факултет Нпви Сад 

 
прпф. др Биљана Пајин, декан 


