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УВОД 

 

Стратегијом борбе против корупције у Републици Српској за период 2013-2017. године, 

(у даљем тексту Стратегија), те припадајућим Акционим планом (2014-2017), прописана 

је обавеза да све институције у јавном сектору, сви органи управе и локалне 

самоуправе и сва јавна предузећа донесу своје планове интегритета.  

Стратегијом је прописано да ће Комисија за спровођење Стратегије за борбу против 

корупције у РС (у даљем тексту Комисија), прописати смјернице за доношење планова 

интегритета и одредити  субјекате који су обавезни да усвоје планове интегритета.  

 

У складу са тим, Комисија је, на сједници одржаној 24. априла 2015. године, донијела 

Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској (у 

даљем тексту Правила). 

 

Комисија ће предузимати потребне активности на изради, увођењу и имплементацији 

планова интегритета у Републици Српској, кроз одређивање субјеката који су обавезни 

да усвоје планове инегритета, праћење и надзирање израде и спровођења планова 

интегритета, прописивање садржаја и вођење регистра корупционих ризика и друге 

активности.  

 

Правила су усаглашена са међународним правним и етичким стандардима, на начин 

како је предвиђено Конвенцијом Уједињених нација против корупције1, препорукама 

Савјета Европе2, смјерницама Организације за економску сарадњу и развој (OECD) за 

подржавање и јачање интегритета3 и њен концепт етичке инфраструктуре4. 

 

Правила су компатибилна са Смјерницама за израду и провођење плана интегритета 

Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ, на 

начин да обухватају све фазе које се односе на процес процјене, анализе, планирања, 

израде и провођења плана интегритета. 

 

Планови интегритета представљају један од најмодернијих превентивних метода за 

успостављање легалног и етичког квалитета рада владиних, али и других институција. 

Ради се по обрасцу идентификације осјетљивих активности у организацији, како би се 

повећао степен отпорности институције на појаву непотизма, клијентелизма, сукоба 

                                              
1
  Конвенција Уједињених нација против корупције, чланови 1. и 5.  

2
 Десет принципа за унапређење борбе против корупције и организованог криминала у земљама које 

приступају ЕУ, земљама кандидатима и трећим земљама, принцип 5.  
3
  http://www.oecd.org/gov/fightingcorruptioninthepublicsector/publicsectorintegrityreviews.htm 

4
  http://www.oecd.org/governance/fightingcorruptioninthepublicsector/1899138.pdf 

http://www.oecd.org/gov/fightingcorruptioninthepublicsector/publicsectorintegrityreviews.htm
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интереса и осталих коруптивних појава. План чини неколико кључних активности: 

оцјене нивоа корупционог ризика, утврђивање потенцијалних корупционих тачака, 

оцјене потенцијалног корупционог утицаја, те оцјене ефикасности досадашњих 

антикорупционих мјера.  

Основни циљ је постизање одређеног нивоа антикоруптивне културе у институцијама 

власти, али и у другим дијеловима друштва. 

 

1. ПОЈАМ, ЦИЉ И ЗНАЧАЈ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА 
 

 

У нормативном смислу интегритет5 представља начин понашања институција и 

службеника који обављају повјерене им послове поштено, независно, непристрасно, 

транспарентно и у складу са прописима и моралним вриједностима. 

У психолошком и етичком значењу интегритет је свеобухватност и чврста повезаност 

карактерних особина, те представља складност способности, вриједносних ставова, 

интереса, навика и мотива личности. 

Са моралне стране, интегритет подразумијева поштење, досљедност, предвидљивост и 

одговорност.  

У професионалном понашању интегритет подразумијева постојање разрађених 

правила, којима се регулише провођење стандарда професије у институцијама, 

органима и организацијама.  

Обавезе, права и одговорности су најбоље прецизиране у плановима интегритета. 

Планови интегритета су једна од антикоруптивних мјера и представљају скуп правних и 

планираних конкретних мјера, које се проводе са циљем отклањања утврђених 

корупционих ризика унутар организације, као цјелине или дијела организације.  

Принцип интегритета одређен је уставним начелима, законским одредбама и етичким 

правилима, међународним правним и етичким стандардима, начелима доброг 

управљања и владавином права у најширем смислу, те подразумијева индивидуалну 

честитост, институционалну цјеловитост и одговорно поступање у циљу спрјечавања и 

умањења ризика да се овлашћења примјењују супротно сврси због којих су 

установљена. 

 

                                              
5 Интегритет је ријеч латинског поријекла (integritas) и значи поштење, честитост, потпуност, 

усклађеност, она је супротност значењу ријечи поткупљивости и корупцији.  
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Плановима интегритета се улаже системски напор у процјени степена отпорности 

система на корупцију, идентификовању ризичних тачака, предлагању мјера за 

побољшање унутрашње организационе структуре, процеса и правила, те праћење и 

евалуација постигнутих резултата. Овај циклус по потреби је нужно понављати како би 

се постигао задовољавајући ниво антикорупцијске заштите. 

Основна сврха планова интегритета је успостављање и побољшање, односно 

унапређење институција. 

Сама оцјена интегритета односи се више на систем, а не на интегритет запослених који 

чине организацију.  

С једне стране, он представља индивидуални интегритет, компетенције и 

професионализам, а с друге институционалну цјеловитост и усклађеност. То значи да се 

у институцијама поступа у складу с вриједностима, а у циљу смањења ризика да се 

јавна овлашћења обављају супротно сврси због које су установљена. 
 

Јачањем интегритета институције, јача се и повјерење јавности у институције. Систем 

друштвеног интегритета је систем закона, прописа и установа које спрјечавају појаву 

корупције. Развијеним и стабилним системом интегритета грађани добијају: владавину 

права, добар квалитет живота (висок стандард) и одрживи развој. Да би држава то 

постигла, мора да постоји хоризонтална одговорност свих друштвених чинилаца, 

односно да сваки од стубова друштва може да контролише друге стубове, на начин: 

- Извршна власт - која контролише сукобе интереса; 

- Законодавна власт – која је оформљена након поштених и слободних избора; 

- Јавне институције – које су професионалне и одговорне; 

- Независна државна тијела постоје; 

- Скупштина – која је дјелотворна; 

- Судство – које је јако и независно;  

- Цивилно друштво – које је информисано и способно; 

- Медији – који су слободни и 

- Приватни сектор – који је одговоран. 

 

Циљ стварања друштвеног интегритета је од корупције начинити ризичан и неисплатив 

подухват, уз стварање неповољног амбијента за коруптивно понашање. 

Плановима интегритета се: 

- поједностављују компликоване или укидају непотребне процедуре, 

- контролишу и смањују дискрециона овлашћења руководилаца, 

- јача одговорност запослених, 

- повећава транспарентност у раду, 

- јача професионализам и етика, 
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- организују едукације, 

- успостављају стандарди, 

- уводи ефикасан систем унутрашње контроле, 

- елиминишу неефикасне праксе и непримјенљиве регулативе и друго. 

 

2. ДЕФИНИЦИЈЕ РИЗИКА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 

 
У основи методологија израде планова интегритета је заснована на ISO 31000 . 

Према ISO 31000:2009 ризик се дефинише као (позитиван и негативан) утицај 

неизвјесности на циљеве. Не постоји позитиван или негативан ризик, већ постоји само 

ризик.  

Ризик представља могуће проблеме у будућности који се могу избјећи или ублажити за 

разлику од садашњих, на које се мора одмах одговорити.  

Безбједност сваког пословног система подразумијева прилагођеност и усклађеност с 

реалним ризицима. Како не постоји "0 - нулти ризик", неопходно је у свим подручјима 

пословања, спроводити квалитетну идентификацију, анализу и валоризацију ризика, те 

након тога одредити мјере за смањивање ризика тј. довођење у стање прихватљивог 

ризика. 

 

ISO 31000 осигурава генеричке смјернице за дизајн, имплементацију и одржавање 

процеса управљања ризицима у цијелој организацији. Може се примјенити у свим 

организацијама, независно од њихове величине, начина пословања, гране привреде и 

слично, и обухвата све типове ризика којима је организација изложена.  

 
Основ стандарда ISO 31000 чине прецизно дефинисани: принципи управљања 

ризиком, оквир за управљање ризиком и процес управљања ризиком, а за 

организације које намјеравају да унаприједе свој систем управљања ризиком, важни су 

и атрибути добре праксе који се наводе у стандарду као средство за мјерење и 

евалуацију онога што тренутно чине. 

 

Циљ система управљања ризицима у организацијама је стварање вриједности и 
минимизирање ризика.  
 

Ефективно управљање ризиком подразумијева примјену слиједећих принципа:  

- Управљање ризиком је саставни дио организационих процеса и одлука; 

- Управљање ризиком експлицитно се бави неизвјесностима; 

- Управљање ризиком је систематично, структурисано и благовремено; 
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- Управљање ризиком заснива се на најбољим доступним информацијама; 

- Управљање ризиком прилагођено је организацији; 

- Управљање ризиком узима у обзир људски фактор; 

- Управљање ризиком транспарентно је и отворено за сугестије; 

- Управљање ризиком је динамично, итеративно и реагује на промјене и 

- омогућује континуирано побољшање и унапређење организације. 

 

 

 

Слика 1. Фазе процеса управљања ризиком према ISO 31000 

 

Процес управљања ризиком пролази кроз фазе: 

- Комуникација и консултовање са унутрашњим и вањским заинтересованим 

странама. 

- Утврђивање контекста - Треба утврдити критеријуме према којима ће се 

процјењивати ризик и дефинисати структура анализе. 

- Идентификовање ризика - Идентификовање гдје, када, зашто и како би се 

догађаји могли спријечити, умањити, одложити или повећати постизање 

циљева. 

- Анализа ризика - Идентификација и процјена постојећих контрола. Одређивање 

посљедица и вјероватноће, а затим нивоа ризика. Ова анализа треба да 

размотри подручје потенцијалних посљедица и њихову појаву. 
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- Вредновање ризика - Поређење процијењених нивоа ризика са претходно 

утврђеним критеријумима и разматрање равнотеже између потенцијалних 

користи и неповољних резултата. То омогућује доношење одлука о обиму и 

природи третмана ризика и о приоритетима. 

- Третман ризика - Израда и примјена специфичних трошковно-ефикасних 

стратегија и акционих планова за повећање потенцијалних користи и смањење 

потенцијалних трошкова.  

- Мониторинг и преглед/извјештавање - Неопходно је пратити ефикасност свих 

корака процеса управљања ризиком. То је важно за стално побољшавање.  

 

Стандард ISO 31010:2009 Risk menagement – Risk assessment techniques (Управљање 

ризиком – Технике процјене ризика) пружа технике и упутства о вршењу процјене 

ризика. Дизајниран је да буде интегрисан са другим аспектима програма управљања 

ризиком. Такође обезбјеђује специфичне смјернице за избор одговарајуће технике за 

процјену ризика у зависности од пословних потреба, укључујући и успостављање 

приоритета, избор методологије, правилно идентификовање ризика и задовољење 

специфичних регулаторних захтијева. 

 

3. ОБЛАСТ ПРИМЈЕНЕ И ОБВЕЗНИЦИ 

 

Област примјене планова интегритета је широка. Они се могу развијати и 

примјењивати у државном и приватном сектору и невладиним организацијама. Израда 

и доношење планова интегритета у државама у окружењу је обавезна или 

факултативна. Препорука је да они буду обавезни за јавне институције, а њихова 

израда и примјена да буде установљена, институционално подржана, стручно и 

материјално помогнута. 

Обавеза израде плана интегритета у Републици Српској је у складу са усвојеним 

Правилима и односи се на све републичке органе, јединице локалне самоуправе, јавне 

службе, јавна предузећа и све друге субјекте основане Уставом или законима 

Републике Српске. Листу обвезника за израду планова интегритета ће утврдити 

Комисија. 

 

Обвезници су дужни да, у складу са усвојеним Правилима и инструкцијама Комисије, 

израде планове интегритета у предвиђеном року. 

 

Примјена Правила препоручује се и другим субјектима из приватног сектора и 

цивилног друштва у Републици Српској. 
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Које су одговорности руководилаца и која права и дужности имају запослени? 

 

За цјелокупан процес доношења плана интегритета, објективност оцјене изложености 

ризицима и спровођење мјера које садржи план интегритета одговоран је руководилац 

обвезника, који је такође дужан да обезбиједи одговарајуће услове за припрему и 

доношење плана интегритета.  

 

Сви запослени, без обзира на облик запослења или основу за обављање посла, имају 

право и дужност да: учествују у активностима на изради и ажурирању плана 

интегритета, поступају у складу са донесеним планом интегритета, упознају се са 

факторима ризика у домену својих радних процеса и континуирано се обучавају у 

области управљања ризицима. 

 

4. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА 

 

Израда и имплементација плана интегритета се изводи у фазама које су логички 

распоређене и одговарају елементима садржаја: 

- фаза припреме (именовање радне групе, доношење програма израде плана 

интегритета, прикупљање података потребних за препознавање ризика), 

- фаза процјене и оцјене постојећег стања – оцјена изложености (препознавање, 

анализирање и оцјена ризика), 

- фаза предлагања мјера за побољшање интегритета (одређивање мјера за 

управљање ризицима, њихових носилаца и рокова – попуњавање обрасца) и 

- фаза праћења и ажурирања плана интегритета (редовно праћење спровођења 

плана интегритета од стране руководиоца и лица задуженог за мониторинг, 

извјештавање Комисије, укључивање у електронски регистар, надзор од стране 

Комисије). 

 

У изради плана интегритета неопходна је подршка свих руководилаца и запослених 

унутар организације. 
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4.1. Фаза припреме 

 

У припремној фази, руководилац организације доноси одлуку о изради и спровођењу 

плана интегритета, те именује координатора и чланове радне групе6.  

 

У зависности од сложености организације и броја запослених, оптималан број чланова 

радне групе износи од пет до седам. То су запослени у кључним областима 

функционисања институције, различитих положаја и нивоа радних мјеста, који 

посједују потребна знања и висок степен интегритета.  

 

За координатора радне групе именује се лице које добро познаје пословање 

организације у којој ради и од кога се очекује да ће у процесу израде плана интегритета 

указивати на конкретне проблеме и неправилности у раду организације, те предлагати 

одговарајућа рјешења. Такође координатор треба да ужива повјерење запослених. 

 

Како би се детаљније, објективније и квалитетније извршила процјена ризика 

руководилац обвезника у зависности од потребе, може одлучити да, у одређене 

активности радне групе укључи друге запослене из исте или друге организације или да 

ангажује спољног савјетника, под условима које ће прописати Комисија. 

 

Након формирања, радна група сачињава приједлог активности за израду плана 

интегритета, којим се одређују задаци, извршиоци и рокови по појединим фазама 

израде.7  

Помоћу јавних обавјештења, слања е-маилова, одржавањем састанака и другим 

начинима обавјештавања, руководилац организације и радна група су дужни да 

упознају све запослене са сврхом, активностима и циљевима доношења плана 

интегритета8. Успостављеним одговарајућим каналима комуникације позивају се сви 

запослени да, активно учествују у свим фазама израде планова интегритета, те да дају 

приједлоге како би се што квалитетније и рационалније одредили начини и мјере за 

постизање циљева плана интегритета.  

Да би се пратио ток реализације свих планираних задатака у оквиру предложеног 

програма рада, потребно је да радна група након сваког састанка сачини записник9. 

У припремној фази је неопходно прикупити сву потребну документацију која 

представља информациону базу за идентификацију, анализу и управљање ризицима:  

- правне акте и прописе који се односе на функционисање организације, 

                                              
6
 Модел одлуке о именовању радне групе за израду плана интегритета: Прилог 1.  

7
 Модел програма израде плана интегритета: Прилог 2. 

8
 Модел обавјештења запосленима: Прилог 3. 

9
 Модел записника одржаног састанка: Прилог 4. 
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- систематизацију радних мјеста,  

- органограме и процесограме,  

- финансијске и кадровске податке о организацији,  

- пословни план,  

- извјештаје интерне и екстерне ревизије,  

- извјештаје надзорних тијела,  

- податке о притужбама странака на рад и непрофесионално понашање 

запослених,  

- извјештаје дисциплинских и судских поступака,  

- медијске објаве, 

- искуства сродних институција и  

- друге податке из интерних и екстерних извора. 

 

4.2. Фаза оцјене и процјене постојећег стања – оцјена изложености  

 

У другој фази проводе се активности у вези процјене и оцјене постојећег стања 

изложености и отпорности радних процеса и односа у областима функционисања 

организације. У зависности од величине и комплексности организације потребно је, да 

радна група коришћењем различитих метода, на најбољи начин идентификује ризике.  

 

На самом почетку нужно је извршити преглед и анализу доступних информација и 

аката који се односе на рад организације у области нормативе, кадрова и буџета, 

садржаних у прикупљеној документацији и подацима,  и то:  

 

- Преглед и анализа нормативног и стратешког оквира -  обухвата попис 

најзначајнијих аката којима се уређује рад организације (закони, правилници, 

уредбе, одлуке, интерна акта институције, стратегије и акциони планови, 

годишњи планови рада). Анализом ових аката радна група ће моћи да утврди 

основне ризике који се могу појавити у области нормативе. 

  

- Преглед организације обвезника - обухвата сагледавање организационе 

структуре институције, као и детаљну анализу систематизације радних мјеста, 

односно анализу описа послова и задатака запослених, чиме ће се добити 

почетна процјена могућих ризичних организационих јединица и радних мјеста, с 

обзиром на опис послова из систематизације (ризико органограм и ризико мапа 

радних мјеста и радних процеса). Приликом ове процјене потребно је узети у 

обзир и очекивану организациону трансформацију организације или потребу за 

њеном измјеном. 
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- Преглед и анализа кадровских капацитета - обухвата анализу управљања 

људским ресурсима, односно попис и анализу стручне спреме запослених, 

преглед додатних усавршавања запослених, утврђивање броја недостајућих или 

прекобројних кадрова и њихових стручних профила. 

 

- Преглед и анализа расположивог буџета организације -  обухвата попис и 

анализу структуре и износа опредјељених средстава за рад организације по 

буџетским позицијама и процјене ризика на нивоу буџета због могућих 

недостајућих средстава или неадекватне расподјеле буџета. 

 

Координатор радне групе задужује чланове радне групе да прикупе и анализирају 

иницијалне информације о раду организације и изврше расподјелу обавеза и задатака, 

водећи при том рачуна о стручним знањима и искуствима чланова тима. 

 

Такође, у циљу одговарајуће и потпуније процјене стања и идентификовања основних 

узрока настајања ризика у организацији, пожељно је да радна група изврши и анализу 

извјештаја: о раду организације, реализацији плана и програма рада организације, 

интерне и екстерне ревизије, раду унутрашње контроле и друго. 

 

 

Који се инструменти за процјену интегритета користе? 

 

Као најбољи метод за прикупљање података и утврђивања постојећег стања унутар 

организације користи се комбинација инструмената у виду индиректног и директног 

анкетирања.  

 

Упитник за самопроцјену интегритета треба структурно да садржи једнообразна 

питања за процјену ризика у односу на све организационе јединице обвезника 

(секторе-одсјеке), тако да се испитаници у свим организационим јединицама 

изјашњавају на унифицирана питања, којима се идентификују ризици и мјере 

побољшања кроз нормативни оквир, кадровски оквир, процесе у пракси и друге 

релевантне области. 

 

Анкета је инструмент намјењен вањској процјени, која може да садржи различиту 

методологију и питања која се односе на оцјену квалитета сервиса/услуга 

организације, као и оцјену кључних неправилности или проблема у њеном раду које 

уочавају грађани. 

 

Оба наведена инструмента за процјену интегритета могу бити креирана као on -line 

форме, како би се обезбиједила лакша обрада и анализа прикупљених одговора од 

стране радне групе. 
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Приликом класификације и статистичке обраде понуђених одговора може се користити 

више система одговора:  

- ''да'' - што одговара високом ризику, ''дјелимично'' -  средњи ризик и ''не'' -

ризик не постоји; 

- или директно процјењивање ризика кроз одговоре: ''висок ризик'', ''средњи 

ризик'' и ''низак ризик'' или 

- кориштењем Ликертове скале. 

 

Поред наведена два инструмента радна група може, као метод процјене стања и 

идентификовања ризика, организовати заједничку радионицу или интервјуе са 

одређеним бројем запослених из различитих организационих јединица институције, у 

циљу отвореног разговора и непосредне  идентификације ризика.   

 

Овакав модел процјене ризика може бити нарочито примјењив код оних организација 

које имају мали број запослених, па се кроз директне разговоре са њима могу добити 

њихова процјена постојања најзначајнијих ризика од корупције и других облика 

нарушавања интегритета које сусрећу у свом свакодневном раду.  

 

Потребно је да радна група прије коришћења било којег од наведених инструмената, 

упозна запослене о значају објективног давања одговора на постављена питања 

приликом анкетирања. Објективност одговора се може обезбједити и на начин да се 

анкетирање проводи потпуно анонимно. 

 

 

На који начин се врши идентификација, процјена и рангирање ризика ? 

 

На основу свеобухватне и квалитативне анализе постојеће документације, анализе 

одговора запослених на упитнике, спроведених разговора са запосленима и података 

добијених примјеном других метода, радна група оцјењује добијене резултате и 

сачињава попис ризика за развој корупције, етички и професионално неприхватљивих 

поступака и других неправилности. Такође, почетна процјена стања треба да укаже и на 

оне области које нису подложне ризицима на корупцију, због чега неће бити 

обухваћене детаљном анализом и процјеном ризика код припреме плана интегритета. 

 

Ризик представља изложеност организације ризицима за настанак и развој 

коруптивног понашања и корупције, етички и професионално неприхватљивих 

поступака и других неправилности. 

 

Процјена подложности ризику је процјењено и оцјењено постојеће стање изложености 

одређених радних мјеста за настанак и развој коруптивног понашања, етички и 

професионално неприхватљивих поступака и других неправилности. 
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Процјена ризика треба да утврди вјероватноћу настанка ризика и његову посљедицу 

коју може изазвати на рад организације. Посљедица може бити: наношење 

финансијске штете, губитак очекиваних прихода, али и други видови нематеријалне 

штете попут губитка повјерења јавности у рад институције, нарушавања угледа 

институције  и слично.  

 

Процјена интезитета ризика је производ вјероватноће и посљедице ризика према тзв. 

температурној мапи приказаној на Слици 2. 
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Слика 2. Температурна мапа 

            

СКОР РАНГ РАДЊА 

1-6 НИЗАК: представља ''малу вјероватноћу'' појаве 
корупције или других облика нарушавања интегритета у 
овом процесу,  са ''веома малим'' утицајем, због 
постојања мјера контроле. 
 

Пратити да се не десе 
промјене, те испитати 
могућност да се пријетње од 
настанка ризика не претворе у 
шансе. 

15-49 СРЕДЊИ: представља ''средњу вјероватноћу'' појаве 
корупције или других облика нарушавања интегритета са 
''умјереним'' утицајем. Појава корупције или других 
облика нарушавања интегритета у овом процесу је 
могућа, али се мјерама контроле управља тим ризиком. 
 

Поступати опрезно и при том 
обезбједити примјену 
одговарајућих и дјелотворних 
мјера контроле. 

49-
100 

ВИСОК: значи ''скоро извјесну'' појаву корупције или 
других облика нарушавања интегритета са ''веома 
великим'' утицајем. Корупција или други облици 
нарушавања интегритета су већ присутни у овом процесу 
или је врло вјероватно да ће се појавити. 

Потребно обезбједити висок 
ниво контроле, надзора и 
подршке. 

 

Слика 3. Преглед оцјене, ранга ризика и радњи које је потребно предузети  
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Рангирањем ризика процјењују се значајни и мање значајни ризици, како би радна 

група на основу тога могла предложити приоритете и адекватне мјере за смањење и 

уклањање ризика у плану интегритета. 

 

 

Које су области ризика у организацији? 

 

Идентификација и процјена ризика се врши према областима ризика које су утврђене 

Правилима, а које се односе на најзначајније надлежности организације, које су у 

односу на пословне процесе који се проводе у њима оцијењене као ризичне. 

 

Области ризика се односе на најзначајније надлежности организације или њених 

јединица, које су у односу на пословне процесе који се у њима проводе оцијењене као 

ризичне. 

 

Планом интегритета обавезно се обухватају заједничке области ризика за све 

организације - опште области и посебне које су специфичне за сваку организацију.  

 
 

ОПШТЕ ОБЛАСТИ  у којима треба идентификовати и процијенити ризик су сљедеће:   
 

- Руковођење и управљање институцијом (примарно се односи на ризике који се 

могу јавити на нивоу високог, средњег и нижег менаџмента у процесу примјене 

и провођења процедура одлучивања, делегирања овлашћења, коришћења 

дискреционих овлашћења, провођења надзорних и контролних механизама, 

креирања политике развоја и управљања институцијом итд.).  

 

Примјери питања: 

- Да ли организација има потребна нормативна акта за обављање посла? 

Да ли су законски, подзаконски и интерни акти прецизни, усклађени и 

јасни? Да ли су одредбе о ограничењу дискреционих овлашћења садржане у 

постојећим актима? 

- Да ли организација има одређену мисију? Да ли су са тим упознати њени 

запослени и ако јесу да ли се са тим слажу? 

- Да ли сви запослени имају јасне описе посла и да ли су тим упознати? 

 
 

- Кадровска политика (односи се на ризике који могу постојати у процесу 

планирања запошљавања, провођењу процедуре запошљавања, извјештавање 

и контрола рада запослених). 
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Примјери питања: 

- Да ли је оптималан број запослених у организацији за успјешно обављање 

послова? Да ли запослени имају знања, способности и вјештине у складу са 

захтјевима радног мјеста? 

- Да ли постоје процедуре за запошљавање новозапослених и ако постоје да 

ли се правилно проводе? 

- Да ли постоје процедуре за развој каријере запослених? Да ли постоје 

процедуре за оцјењивање, мотивисање, напредовање, награђивање и 

дисциплинску одговорност запослених? Да ли су запослени са тим 

упознати? 

 

- Планирање и управљање финансијама (обухвата ризике који могу настати у 

процесу планирања буџета, планирања јавних набавки, провођење јавних 

набавки, израде и закључивања уговора, праћење провођења уговора, 

финансијско извјештавање, финансијско управљање и контроле, извршавање 

буџета итд.). 

 

Примјери питања: 

- Да ли постоје јасне процедуре у погледу планирања и управљања 

средствима и буџетом организације? Да ли постоје интерна акта која 

регулишу процес извршавања буџета? 

- Да ли постоје процедуре у погледу јавних набавки роба и услуга?  

- Да ли се процедуре правилно спроводе?  

- Да ли постоји контролни механизам спровођења јавних набавки?  

- Да ли се запослени који раде на тим пословима континуирано обучавају? 

 

- Чување и безбједност података и докумената (односи се на ризике који могу 

постојати у процесу физичке безбједности документације, контролу приступа 

службеним просторијама и документацији, адекватне мјере надзора, 

информациону безбједност, евиденцију и контролу приступа информационим 

системима, чување дигиталних форми податка и сл.). 

 

Примјери питања: 

- Да ли постоје интерни акти и процедуре? Да ли се досљедно проводе? Да ли 

су запослени са њима упознати? 

- Да ли су јасно дефинисане одговорности запослених? 

- Да ли је успостављен ефикасан систем контроле приступа заштићеним 

базама података? 



 

- Етично и професионално понашање запослених (односи се на ризике сукоба 

интереса у обављању послова, забрану  пријема поклона, могуће злоупотребе 

службених дужности, несавјестан рад, додатни рад запослених, заштиту 

запослених који пријављују корупцију или друге неправилности, обраду пријава 

корупције и других неправилности, спољни утицај на рад запослених и сл.). 

 

Примјери питања: 

- Да ли постоји етички кодекс понашања запослених и ако постоји да ли су 

запослени са њим упознати? Да ли се води евиденција о кршењу одредби 

етичког кодекса?  

- Да ли постоји интерно упутство за пријаву и евиденцију поклона? 

- Да ли постоји интерно упутство за контролу и евиденцију постојања сукоба 

интереса? Да ли постоје интерни акти који регулишу додатни рад 

запослених? 

- Да ли постоје интерни акти којима се прописује провођење дисциплинских 

поступака? Да ли постоји евиденција о томе? 

 

 

ПОСЕБНЕ ОБЛАСТИ су оне које су у вези са најзначајнијим надлежностима 

организације и најизложеније су ризицима за настанак корупције и других 

неправилности, а идентификација и оцјена ризика је препуштена самој организацији.  

Ове области ризика најчешће се поклапају са надлежностима кључних сектора: 

издавање дозвола, лиценци, личних докумената и сл. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ОБЛАСТИ - Поред наведених области, које се обавезне за све обвезнике, 

поједини обвезници или групе истоврстних субјеката могу бити од стране Комисије 

обавезани на анализу и управљање специфичним ризицима, идентификованих 

Стратегијом, препорукама ревизора и државних органа са надзорним овлаштењима.  

 

Посматрано према групама обвезника, као области и процеси за које је потребно 

извршити обавезну процјену ризика и отпорности одређују се: 
 

a. органи републичке управе и локалне самоуправе: спровођење прописа, 

управљање имовином општина и градова и расписивање тендера10. 

b. субјекти у области здравства и социјалне заштите: примање поклона, 

обављање приватне праксе, односи са фармацеутским кућама, листе чекања 

за дијагностичке и специјалистичке услуге, смјештај у установе социјалне 

заштите11. 

                                              
10

 Стратегија борбе против корупције у РС 2013-2017., стр. 15. 
11

 Ibid., стр. 16. 
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c. институције образовања и културе: упис ученика и студената, оцјењивање 

ученика и студената и предузимање дисциплинских мјера, избор у 

универзитетска звања, суфинансирање пројеката из области културе, 

извођење екскурзија, смјештај и исхрана студената и ученика12. 

d. институције јавних финансија и порески систем: механизми надзора и 

контроле јавних набавки, девизног пословања, пореског дуга и фискалног 

пословања13. 

e. субјекти у области привреде и процеса приватизације, приватни сектор: 

коришћење средстава за подстицање пољопривреде и руралног развоја, 

сјеча шуме и декларисање шумских дрвних сортимената, закључење уговора 

и однос према купцима, концесије и друго14. 

 

4.3. Фаза предлагања мјера за побољшање интегритета 
 

За идентификоване и процјењене ризике одређују се мјере побољшања, које могу 

бити правне и практичне природе, а усмјерене су на спречавање, отклањање или 

умањење ризика и њихових посљедица.  

 

Мјере које се предлажу треба да буду одговарајуће идентификованим ризицима, 

ефикасне, економичне и спроводиве у институцији.  

 

Предложене мјере се могу односити на: 
 

a. регулативу: 

 доношење потребне регулативе (закона, подзаконских аката, интерних 

аката/упутстава/процедура), 

 измјена постојеће регулативе у правцу елиминисања непрецизних, 

неусклађених и нејасних одредби,  

 измјена и допуна регулативе у правцу ограничења дискреционих 

овлашћења, 

 измјене и допуне регулативе с циљем прописивања одредби о 

одговорности и посљедицама за неизвршавање и кршење обавеза и 

правила и др. 

 

b. управљање кадровима: 

                                              
12

 Ibid., стр. 17. 
13

 Ibid., стр. 19. 
14

 Ibid., стр. 20. 
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 обезбјеђење да кадрови који извршавају процесе са повишеним ризиком 

имају довољно знања и искуства, 

 осигурање довољног броја стручног кадра за ефикасно извршење процеса, 

 унапријеђење нивоа професионалности и непристрасности у раду и др.  

 

c. одвијање процеса у пракси: 

 унапријеђење ефикасности праксе, 

 прецизирање права, обавеза и одговорности код извршења процеса, 

 обезбјеђење задовољавајућег протока информација потребних за 

обављање процеса, 

 успостава ефикасног система интерне контроле, 

 обезбјеђење спровођења санкција за кршење процедура и правила, 

 јасно дефинисање критеријума за доношење одлука, 

 повећање транспарентности постојећих процедура и др. 

 

d. финансијско пословање и 

e. друга питања. 

 

4.4. Образац плана интегритета - регистар ризика и мјера 

 

Образац плана интегритета – регистар ризика и мјера је главни документ плана 

интегритета, у који се, након окончаног поступка идентификације ризика и мјера за 

побољшање, уносе подаци о: 

- ризичним областима  рада институције (опште, посебне и евентуално 

специфичне области одређене од стране Комисије),  

- опису ризика, 

- вјероватноћи, посљедицама и процјени ризика, 

- предложеним  мјерама за отклањање ризика,  

- одговорном лицу за провођење мјера, 

- року реализације мјера (редосљед и приоритети), 

- мјерама из надлежности других субјеката и 

- статусу ризика од посљедње провјере. 

 

Образац Плана интегритета дат је у Анексу II Правила и подложан је промјенама. 
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5.  ИЗВРШАВАЊЕ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА 

  

Координатор радне групе подноси руководиоцу обвезника извјештај о припреми 

плана интегритета, са приједлогом за  усвајање плана интегритета и пратећом 

документацијом. 

 

Радна група и руководилац обвезника упознају запослене са ризицима нарушавања 

интегритета, оцјеном изложености институције и планом мјера за побољшање 

интегритета. План мјера за побољшање интегритета се допуњује одговарајућим 

приједлозима запослених. 

 

Руководилац обвезника доноси одлуку којом усваја израђени план интегритета15. 

 

Руководилац обвезника на одговарајући начин обавјештава све запослене да је план 

интегритета донесен, при том изражавајући подршку донесеним мјерама и 

наглашавајући обавезу и одговорност за њихово провођење.    

 

Обвезници су, у року од 15 дана од дана усвајања, дужни Комисији доставити план 

интегритета и  рјешење о одређивању менаџера интегритета. 

 

У случају неусклађености достављеног плана интегритета са Правилима и  

инструкцијама за израду и усвајање плана интегритета, Комисија ће обвезнику издати 

обавезујуће упутство за надоградњу и усклађивање плана интегритета у примјереном 

року. 

 

5.1. Спровођење плана интегритета 

 

Спровођење плана интегритета обухвата реализацију мјера и активности за 

елиминисање односно самањење ризика, периодичну контролу ризика и ажурирање 

мјера за уклањање, смањивање и праћење могућих узрока и посљедица корупције, 

других незаконитих или неетичких поступања.  

Обвезници су дужни да сваке друге године процјењују ефикасност и ефективност 

спровођења плана интегритета. 

 

                                              
15

 Модел одлуке о усвајању плана интегритета: Прилог број 5. 
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5.2. Надзор над спровођењем плана интегритета 

 

Надзор над спровођењем плана интегритета преузима менаџер интегритета, којег   

поставља и разрјешава руководилац обвезника посебним рјешењем.  

 

За менаџера интегритета именује се лице са високим степеном интегритета,  стручног 

ауторитета и угледа, који познаје институцију и који је својим радом показао 

проактивни приступ у идентификацији и рјешавању неправилности и других проблема 

у раду. 

 

Менаџер може бити исто лице, које је било одређено за координатора или члана 

радне групе за израду плана интегритета. Он је одговоран руководиоцу обвезника за 

стално праћење и периодичне прегледе (контролу) ризика и ажурирање плана 

интегритета, као и за предлагање едукације, израде интерних правила и кодекса 

етике, подстицање интегритета и спријечавања корупције, сукоба интереса и других 

облика пристрасног поступања запослених. 

 

Менаџер интегритета најмање свака три мјесеца извјештава руководиоца обвезника о 

извршењу плана интегритета.  

 

Запослени у институцијама дужни су менаџеру интегритета, на његов захтјев, 

доставити потребне податке и информације од значаја за израду и провођење плана 

интегритета. 

 

Сви запослени без изузетка су дужни обавијестити менаџера интегритета о свакој 

ситуацији, појави или радњи за које на основу разумног увјерења процјене да 

представља могућност за настанак и развој корупције, сукоба интереса, других облика 

незаконитог или неетичког поступања. Менаџер интегритета је дужан размотрити сва 

примљена обавјештења и предложити све потребне мјере. 

 

5.3. Праћење имплементације плана интегритета путем електронског   
регистра 

 

Обвезници, који имају усвојен план интегритета, укључују се у електронски регистар16, 

који представља систем вођења података за потребе обвезника, као и просљеђивање 

података о извршавању плана интегритета Комисији. Начин укључења и употребе 

наведеног система Комисија уређује посебном инструкцијом. 

                                              
16

 Упутство за попуњавање плана интегиртета у електронској евиденцији: Прилог број 6. 
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5.4. Надзор над израдом и провођењем планова интегритета 

 

Надзор обухвата провјеру: 

- да ли је у току израда или је израђен план интегритета у складу са овим 
Правилима, 

- квалитета и објективности донијетог плана интегритета и  
- степена примјене мјера и активности за побољшање интегритета. 

 

Комисија прати и надзире израду и спровођење планова интегритета путем 

достављања редовних извјештаја обвезника, упућивањем захтјева за доставу 

информација и на друге начине (укључујући непосредни надзор, анкетирање 

корисника услуга и др). Обвезници су дужни да у року од 15 дана од дана пријема 

захтјева, Комисији доставе извјештај о реализацији плана интегритета. 

 

6. ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА 

 

Обвезници су дужни до 31. марта текуће године Комисији доставити извјештај о 

спровођењу плана интегритета у претходној години. 

 

На основу израђених планова интегритета и извјештаја о њиховој реализацији 

Комисија прати узроке, настанак и промјену ризика у областима дефинисаним у 

плановима интегритета и даје препоруке за спречавање корупције и других 

неправилности. 

 

Када се приступаа новој изради плана интегритета? 

 

Руководилац обвезника доноси одлуку о поновној изради плана интегритета сваке 

четири године од посљедњег усвојеног плана интегритета или раније, уколико се 

евалуацијом провођења плана интегритета процијени да је интегритет обвезника 

нарушен или да предложене мјере не дају очекиване резултате. 

 

Који су рокови за израду и усвајање планова интегритета? 

 

Рок за извршење послова и задатака  из припремне фазе плана интегритета је 45 дана 

од уврштавања на листу обвезника Комисије, након чега обвезник усваја  план 

интегритета у року од годину дана. 
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Прилог број 1: Модел одлуке о именовању радне групе за израду плана интегритета 

 
Број:  
Датум:  
      

 На основу (правни основ), (руководилац обвезника) доноси 

ОДЛУКУ 

о именовању Радне групе за израду Плана интегритета (назив обвезника) 

I 

Именује се Радна група за израду Плана интегритета (назив обвезника), у саставу: 

1. Име и презиме, радно мјесто, координатор Радне групе, 

2. име и презиме, радно  мјесто, организациона јединица, члан 

3.  

4. 
5. 

 
II 

Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом Плана 

интегритета (назив обвезника), најкасније до (навести датум). 

III 
Одговорно лице за доношење плана интегритета је (руководилац обвезника). 

IV 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Достављено: 

- Именованим x  5 (7) 

- Комисији  

- Архиви 

РУКОВОДИЛАЦ ОБВЕЗНИКА 
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Прилог број 2: Модел програма израде плана интегритета 

Институција: 

Одговорно лице: 

Чланови радне групе: 

Датум доношења одлуке: 

Почетак израде: 

 

 

ФАЗА ПРИПРЕМЕ 

 

Бр. МЈЕРА / АКТИВНОСТ ОДГОВОРАН ДАТУМ 
САСТАНКА 

РОК 

1. Доношење одлуке о 
изради плана интегритета 
и именовању радне групе 

Руководилац    

2. Одлука о именовању 
радне групе се доставља 
Комисији 

Руководилац   

3. Радна група предлаже и 
представља програм 
израде плана интегритета 

Радна група   

4. Упознавање запослених 
са планом интегритета 

Радна група и 
руководилац 

  

5. Успостављање 
одговарајућих канала 
комуникације  и 
позивање запослених да 
дају приједлоге у вези 
израде планова 
интегритета 

Радна група 
и  

Руководилац 

  

6. Прикупљање потребне 
документације као 
информациону базу за 
идентификацију, анализу 
и управање ризицама 

Радна група   
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ФАЗА ОЦЈЕНЕ И ПРОЦЈЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА – ОЦЈЕНА ИЗЛОЖЕНОСТИ 

Бр. МЈЕРА / АКТИВНОСТ ОДГОВОРАН ДАТУМ 
САСТАНКА 

РОК 

1. Прегледање и 
квалитативна анализа 
доступне документације 

Радна група    

2. Прикупљање ставова 
заинтересованих страна 
путем анкетирања, 
интервјуа и фокус група 

Радна група   

3. Идентификација и 
процјена ризика према 
областима ризика 

Радна група   

 

ФАЗА ПРЕДЛАГАЊА МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА 

Бр. МЈЕРА / АКТИВНОСТ ОДГОВОРАН ДАТУМ 
САСТАНКА 

РОК 

1. Предлагање мјера које су 
адекватне 
идентификованим 
ризицима 

Радна група   

2. Сачињавање коначног 
извјештаја о проведеним 
активностима и 
подношење приједлога 
за  усвајање ПИ 

Радна група   

3. Завршне консултације са 
запосленима и 
евентуална допуна 
приједлога њиховим 
приједлозима 

Радна група 
и  

Руководилац 

  

4. Доношење одлуке о 
усвајању плана 
интегритета и 
распуштање радне групе 

Руководилац    

5. Упознавање запослених 
са усвојеним планом 
интегритета 

Руководилац   

6. Именовање менаџера 
интегритета – надзор над 
спровођењем плана 
интегритета 

Руководилац   

7. Достављање Комисији ПИ 
и рјешења о именовању 
менаџера интегритета 

Руководилац  15 дана од дана 
усвајања ПИ 

8. Достављање годишњег 
извјештаја о спровођењу 
плана интегритета 

Руководилац   до 31. марта 
текуће године за 
претходну годину 
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Прилог број 3: Модел обавјештења запосленима 

 

Обавјештење за запослене 

 

Поштовани, 

обавјештавамо вас да је (назив институције) од (навести датум) започела активности на 

припреми и изради свог плана интегритета, у складу са  Правилима за израду, увођење и 

спровођење планова интегритета у Републици Српској. Стратегијом борбе против корупције у 

Републици Српској у периоду 2013-2017. године и припадајућим Акционим планом, Комисија 

за спровођење Стратегије је 24.04.2015. године усвојила наведена Правила. 

План интегритета је интерни превентивни антикорупцијски документ у коме је садржан скуп 

мјера правне и практичне природе којима се спрјечавају и отклањају могућности за настанак и 

развој различитих облика коруптивног понашања и других облика нарушавања интегритета у 

оквиру институције као цјелине, појединих организационих јединица и појединачних радних 

мјеста, а који настаје као резултат самопроцјене и самоконтроле изложености институције  

ризицима.  
 

План интегритета је средство за повећање свијести о слабим тачкама у раду институције и 

одражава способност система да се одупре неправилностима које проузрокују коруптивне, 

етички и професионално неприхватљиве поступке. Основна сврха планова интегритета је 

успостављање и побољшање, односно унапређење институција. 
 

Процес израде плана интегритета одвија се кроз три фазе: 

- Фазу припреме у којој руководилац институције доноси одлуку о изради плана 

интегритета, именује радну групу за израду која доноси програм за израду плана 

интегритета. 

- У фази оцјене и процјене постојећег стања – оцјена изложености се врши процјена 

прикупљене документације, анкетирање запослених и грађана као корисника услуга, те 

се идентификују области ризика. 

- У фази предлагања мјера за побољшање интегритета сачињава се регистар ризика и 

адекватних мјера на минимизирању ризика. 
 

Након усвајања плана интегритета руководилац (назив институције) именује менаџера 

интегритета који ће бити задужен за праћење спровођења плана интегритета. 
 

Позивамо вас да активно учествујете у свим фазама израде плана интегритета како би се 

идентификовали могући ризици унутар наше институције, те предложиле адекватне мјере 

на њиховом минимизирању. 

         Руководилац  
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Прилог број 4: Модел записника одржаног састанка 

Датум одржавања: 

Присутни чланови: 

 

 

 

Записник о одржаном састанку радне групе за израду плана интегритета 

 

Дневни ред: 

 

 

 

 

Закључак са састанка: 

 

 

 

 

 

Вријеме трајања састанка: 

Предложени датум за одржавање сљедећег састанка: 

 

 

 

 

        Координатор радне групе 
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Прилог број 5:  Модел одлуке о усвајању плана интегритета 

 

 

На основу (правни основ), (руководилац обвезника) д о н о с и: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању плана интегритета (назив обвезника) 

 

 

 

I 

Усваја се израђени план интегритета и разријешава се именована радна група 

за израду плана интегритета. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

Број: 

Дана:  

        (Руководилац обвезника) 
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Прилог број 6: Модел рјешења о именовању менаџера интегритета 
Меморандум обвезника 

 
Број:  
Датум:  
      

 На основу (правни основ), (руководилац обвезника) доноси 

РЈЕШЕЊЕ  

о именовању менаџера интегритета (назив обвезника) 

I 

За менаџера интегритета (назив обвезника) именује се (име и презиме) 

 
II 

 
Менаџер интегритета: 

- врши стални надзор над спровођењем Плана интегритета (назив обвезника) и 
извјештава руководиоца свака три мјесеца о извршењу плана интегритета, 

- врши периодичне контроле ризика и ажурирање плана интегритета, 
- предлаже едукације, израду интерних правила и кодекса етике, 
- подстиче интегритет и предузима мјере на спречавању корупције, сукоба интереса и 

других облика пристрасног поступања запослених, 
- прима и разматра сва примљена обавјештења запослених о ситуацијама, појавама или 

радњама за коју постоје разумно увјерење да представља могућност за насатанак и 
развој корупције, сукоба интереса и других облика незаконитог или неетичног 
поступања, те предлаже све потребне мјере. 
 

III 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења. 

 

Достављено: 

- Именованом 

- Комисији  

- Архиви 

РУКОВОДИЛАЦ ОБВЕЗНИКА 
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Прилог број 7: Упутство за уношење плана интегритета у електронски регистар 

 

Електронска евиденција планова интегритета је дио Антикорупционог информационог 

система. Служи за уношење и мониторинг спровођења планова интегритета, те је 

конструисана као апликативни софтверски систем за евиденцију и извјештавање по 

плановима интегритета. 

Ова апликација има двије групе корисника – кориснике из институција (обвезнике) и 

администраторе. Корисници система су обвезници које ће одредити Комисија за 

спровођење Стратегије за борбу против корупције у Републици Српској, у виду листе 

обвезника. 

Само корисници са додјељеним правима и овлашћењима могу да приступе модулу 

План интегритета.  

Апликација је дизајнирана тако да приказује елементе обрасца плана интегритета, те у 

радном модулу омогућује њихово попуњавање хронолошким редом, од почетног 

поља у апликацији РЕГИСТАР РИЗИКА (који чини област ризика,опис ризика и мјерење 

интензитета ризика), МЈЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ  (предложене мјере, одговорно 

лице и рок за реализацију, мјере из надлежноси других субјеката) до поља СТАТУС 

РИЗИКА ОД ПОСЉЕДЊЕ ПРОВЈЕРЕ. 

План интегритета састоји се од списка ризика који су повезани са областима ризика 

којима припадају и мјера за њихово отклањање, односно минимизирање. Ризици су 

сврстани у три области: 

- Општа област – заједничка за све институције, 

- Посебне области – карактеристичне за институције и 

- Специфичне области – које за једну или групу институција одреди Комисија. 

 

 

Корисник након логовања у апликацију, преусмјерава се на страницу која приказује 

списак унесених ризика институције којој корисник припада, Слика 1. 
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Слика 1. 

На страници су приказани подаци о ризику (област ризика, опис ризика, подаци о 

мјерењу интензитета ризика) и подаци о мјерама за управљање ризицима (опис 

предложене мјере, одговорно лице, рок за реализацију и мјере из надлежности других 

субјеката). Један ризик може да има више мјера за његово управљање. 

Прије уноса ризика потребно је да корисник за своју институцију унесе посебне и 

специфичне области и то тако што ће у менију на лијевом дијелу аплиакције кликнути 

на линк „Посебне области“ или „Специфичне области“ након чега се отвара страница 

са списком посебних или специфичних области, Слика 2. 

 

       Слика 2. 
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Да бисмо унијели нову област потребно је да кликнемо на „Додај обаст“ како бисмо 

отворили форму за „Унос посебних области“. У новој форми унесемо назив области и 

кликнемо на тастер „Сачувај податке“. Слика 3. 

 

 

Слика 3. 

 

На исти начин се уносе  и посебне и специфичне области. 

Након уношења посебних и специфичних области, потребно је да се вратимо на 

страницу План интегритета (мени на лијевој страни), како бисмо добили страницу на 

којој је приказан списак ризика, Слика 4. 

 

 

Слика 4. 



33 

 

 

Унос новог ризика започињемо тако што кликнемо на „Додај ризик“, након чега се 

отвара форма за унос, приказано на Слици 5. 

 

 

Слика 5. 

 

Потребно је да попунимо одговарајућа поља за: групу којој ризик припада, област 

ризика, опис ризика и параметре интензитета ризика (вјероватноћу и посљедицу).  

Одабиром вјероватноће и посљедице, те њихових вриједности, на температурном 

дијаграму приказаће се позиција процјене самог ризика, што је приказано стрелицом 

на Слици 6.  

Када завршимо са уносом података кликнемо на тастер „Сачувај податке“. Ако су 

подаци сачувани у бази података отвориће се нова страница, на којој ће бити 

приказани подаци о ризику, Слика 6. 
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Слика 6. 

Сљедећи корак је да се унесу мјере за управљање ризиком. 

 

УНОС МЈЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ 

Да бисмо унијели мјере потребно је да кликнемо на тастер „Додај мјеру“ (Слика 6), 

како би смо добили форму за унос, Слика 7. 

 

Слика 7. 



35 

 

Након што попунимо податке кликнемо на тастер „Сачувај податке“ и ако имамо више 

мјера наставимо унос осталих. Списак унесених мјера је видљив на страници на којој 

су приказани детаљни подаци једног ризика, Слика 8. 

 

 

Слика 8. 

На овој страници постоје и опције за ажурирање података о ризику (стрелица 1), 

ажурирање података о мјери (стрелица 2) и брисање ризика (стрелица 3). Ризик се не 

брише из базе података, већ му се само мијења статус у Брисан, и више није видљив на 

плану интегритета. Кликом на опције 1 и 2 отварају се форме за измјену података. 

Након измјене истих потребно их је сачувати кликом на одговарајући тастер. 

 




