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СТРАТЕГИЈА  
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ  

НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
 

за период 2016 – 2019 година 
 

1. Вовед 
Стратегијата за управување со ризиците на Општина Валандово е  

подготвена согласно одредбите на член 3 точка 25 и член 15 од Законот за 
јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Република 
Македонија“ број 30/09; 12/11 и 188/13), Стандард 11 - Управување со ризикот, 
од Стандардите за внатрешна контрола во јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“ број 147/10), и член 50 од Статутот на општина 
Валандово („Службен гласник на Општина Валандово“ број 4/2002, 4/2005,  
5/2010 i 9/2014 година). 

Со Стратегијата за управување со ризици за период 2016-2019 во 
Општина Валандово, се утврдени областите на ризик, проценувањето на 
ризикот и следствено елиминирање или намалување на ризикот до прифатливо 
ниво, одржувајќи ги социјалните и финансиските трошоци на можен минимум. 
Во неа се разработени намената и целите на истата и ќе придонесува за 
подигање на свеста на вработените во Општина Валандово насочени кон 
прашањата на политиката на управување со ризикот. 

Донесувањето на стратегијата за управување со ризици подразбира 
воспоставување на ефикасен систем на внатрешни контроли кои се засноваат 
на: идентификувањето на значајните ризици, утврдување на прифатливото 
ниво на изложеност на ризикот,  проценка на веројатноста за настанување на 
ризикот и влијанието на ризикот, следење и оценка на ризиците и утврдување 
на внатрешните контроли, проверка итн. 

Целна група за спроведување на Стратегијата за управување со 
ризиците претставуваат сите вработени во Општина Валандово, 
раководителите на пооделните одделенија кои се задолжени за 
имплементација за утврдените мерки за превенција на ризиците и секако 
градоначалникот на Општината кој има обврска да спроведува тригодишно 
ажурирање на оваа стратегија и годишно анализирање и ажурирање на 
контролите за минимизирање на ризиците. 

Општина Валандово е  мала општина по територија, со мал број на 
жители,  распространета на југоисточниот дел во Република Македонија. Во 
општина Валандово, една од најразвиените стопански гранки e земјоделието. 
Населението претежно се занимава со производство на раноградинарски и 
полјоделски култури. Во голема мера се застапени лозарството и 
овоштарството, особено со одгледување на специфични култури кои ги има 
само во овој крај, како што се: калинката, смоквата и јапонското јаболко. 
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 Надлежностите на Општина Валандово се дефинирани со одредбите 
на Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република 
Македонија“ број 5/2002), другите законски акти кои утврдуваат одредени 
права и надлежности на општините во Република Македонија, Статутот на 
општината и другите интерни акти донесени од советот и градоначалникот на 
општината. Основа за правилно постапување и извршување на 
надлежностите на општината е донесениот акт за организација и 
систематизација на општинската администрација, кој овозможува непречено 
извршување на надлежностите на општина Валандово и обезбедување на 
соодветно постапување од страна на градоначалникот на општината. 

Појавата на ризици може да имаат негативно влијание кон остварување 
на целите на Општина Валандово и извршувањето на надлежностите на 
општината. Континуираната грижа за остварување на целите на општината, 
квалитетно испорачани услуги на граѓаните  (соодветна вредност за парите), 
како и посветеноста на општината и општинската администрација кон 
управувањето со ризиците, се идентификува преку донесувањето на оваа 
стратегија за управување со ризици од страна на градоначалникот. 

Стратегијата за управување со ризиците на Општина Валандово ги 
дефинира:  

 целите и придобивките од управувањето со ризиците,  

 одговорностите во управувањето со ризиците, и обезбедува  

 преглед на рамката која ќе се воспостави со цел успешно управување со 
ризиците, 

и претставува сеопфатна рамка за поддршка на лицата кои се одговорни за 
спроведување на стратешкиот план. 

Целта на оваа стратегија е подобрување на способноста за остварување 
на стратешките цели на општината преку управување со заканите и 
можностите, како и создавање на опкружување кое придонесува кон поголем 
квалитет, ефикасност и резултати во сите активности и на сите нивоа, односно: 

 да ја подобри ефикасноста на управувањето со ризиците на ниво на 
општина;  

 целосно да го интегрира (вгради)  управувањето со ризиците во 
културата на организацијата; 

 вградување на управувањето со ризици во процесите на планирање и 
донесување одлуки, како стандард; 

 обезбедување дека рамката за утврдување, процена, постапување, 
следење и известување за ризиците е искомуницирана и разбрана на 
сите нивоа на организацијата; 

 воспоставување на координација на управување со ризиците во 
организацијата; 

 обезбедување дека управувањето со ризик ги опфаќа сите области на 
ризик; 
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 обезбедување дека управувањето со ризиците е во согласност со 
Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и Насоките за 
спроведување на процесот на управување со ризиците. 

 

Придобивки од ефективното управување со ризиците може да се 
рефлектираат кон: 

 подобро одлучување  

 зголемување на ефикасноста 

 подобро предвидување и оптимизирање на расположливите средства  

 зајакнување на довербата во системот за раководење 

 развој на позитивна организациска култура. 

 
Дефиниции 
Ризикот може да се дефинира како "Секој настан или проблем што 

може да се случи и негативно да влијае на остварувањето на политичките, 
стратешките и оперативните цели на организацијата. Пропуштените 
можности, исто така, се сметаат како ризик". 

Ризикот, исто така, може да се дефинира како можна закана, настан 
(или комплекс на настани), активност (или комплекс на активности) или 
неактивност која може да предизвика губење на средства или углед и 
претставува закана за успешното исполнување на утврдените задачи на 
организацијата. 

Управувањето со ризикот е централен дел на стратешкото управување 
на секоја организација. Тоа е процес со кој организациите методично ги 
утврдуваат ризиците поврзани со нивните активности со цел постигнување 
одржлива корист во рамки на секоја активност и преку листата на сите 
активности. Тоа е алатка која им помага на раководителите да ги предвидат 
неповолните настани и да реагираат на нив, односно да ги насочат постапките 
на внатрешната контрола и ограничените ресурси кои клучните функции и со 
нив поврзаните ризици. 

Како последица на тоа, суштинско значење на управуавњето со 
ризикот е да ја подобри ефикасноста на организацијата преку систематско 
утврдување, оценување, управување и контрола на проектите и системските 
ризици и ризичните настани и состојби кои може да имаат негативни ефекти 
за постигнувањена целите на организацијата. 

Согласно со законските барања, според кои Управувањето со ризици е 
законска обврска и неопходен елемент на доброто управување, како и 
потребата од детектирање на можната појава на ризици во работењето и 
начините за нивно надминување, Општина Валандово ја изработи оваа 
Стратегија за управување со ризици под раководство на Градоначалникот 
Николче Чурулиновски. 
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При изработката на оваа Стратегија за управување со ризиците во 
Општина Валандово, свој придонес за идентификувањето на ризиците и 
предлог мерки за надминување на истите дадоа раководителите на 
поодделните одделенија и вработените во одредени одделенија во Општина 
Валандово и тоа како што следува: 

 
- Боро Киров – раководител на одделението за правни и општи работи, 

јавни дејности и човечки ресурси 
 

- Весна Кецојовиќ – раководител на одделение за финансиски прашања и 
внатрешна ревизија – Координатор за изработка на студијата за 
управување со ризици 

 
- Владимир Павловски – раководител на одделение за инспекциски работи- 

инспекторат 
 

- Илчо Танчев – внатрешен ревизор 

 
- Славица Тајтаева – советник во одделение за одделение за финансиски 

прашања и внатрешна ревизијаорат 
 

- Илија Матеев  - виш соработник во одделение за урбанизам, комунални 
работи и заштите на животна средина 
 

- Боги Удовалиев - виш соработник во одделение за урбанизам, комунални 
работи и заштите на животна средина 
 

- Никола Тодоров - виш референт во одделение за правни и општи работи, 
јавни дејности и човечки ресурси 
 

- Горан Дончев – советник во одделение за инспекциски работи – 
инспекторат 
 

- Снежана Танчева – советник во одделение за инспекциски работи – 
инспекторат 
 

- Соња Христва – Јовановиќ – советник во одделение за правни и општи 
работи, јавни дејности и човечки ресурси 
 

- Петар Павлов – Командир на Територијална противпожарна единица 
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Во услови на зголемени ингеренции, добиени со процесот на 

децентрализација и со постојните законски прописи кои ги регулираат 
надлежностите на општините, значително се зголемени и ризиците во сите 
области на дејствување на општините во Република Македонија, вклучително 
и на Општина Валандово. 

Целта на општинската администрација не е само ex post делување во 
услови на појава на ризици и несакани појави, туку градење на капацитети за 
проактивен однос кон несаканите појави и зголемениот обем на надлежности. 
Попрецизно, целта на општинската администрација е превентивно 
насочување на активностите во правец на градење позитивна клима за 
работење, која сама по себе би ја намалила веројатноста од настанување на 
можните ризици, нанесување штета и нарушување на институционалниот и 
индивидуалниот кредибилитет на општината. Поради тоа, управувањето со 
ризиците и потребата од стратегија за управување со ризици е од 
исклучителна важност и преставува составен дел од секојдневното работење 
на општината и општинската администрација. Тоа подразбира 
воспоставување ефикасен систем на внатрешни контроли, кои треба да се 
засноваат на: 

 
- идентификување на значајните ризици; 

 
- проценка на веројатноста за појава на ризици и 

 
- преземање мерки за намалување на нивното влијание. 

 
Стратегијата ги дефинира целите и придобивките од управувањето со 

ризиците, одговорностите за управување со ризиците и дава преглед на 
рамката која ќе се воспостави, со што успешно ќе се управува со ризиците. 
Стратегијата, исто така, претставува сеопфатна рамка за поддршка на лицата 
одговорни за спроведување на стратешкиот план. 

Стратегијата е комплексен документ чија основна функција е 
подобрувањето на начинот на извршување на надлежностите на општината и 
минимизирање на ризите на прифатливо ниво. 

Со цел управувањето со ризиците да стане составен дел на процесот на 
планирање и донесување одлуки неопходно е секој вработен во општината да 
гради таква култура во која управувањето со ризици ќе стане составен дел на 
планските документи (стратешки - оперативни и финансиски планови), а 
комуницирањето за утврдените ризици ќе стане пракса на која ќе се носат 
соодветни одлуки бидејќи оние кои носат одлуки мораат да имаат информации 
за ризиците кои се поврзани со нив. 

Управувањето со ризици е од посебна важност и помош за цеолупната 
управувачка структура, што треба да послужи за одговорно, транспарентно и 
успешно управување со средствата. Пред управувачката структура се 
поставува одговорност не само за висината и видот на трошоците во однос на 
планираните износи, туку и за постигнатите резултати, односно за реализација 
на целите од плановите и програмите во согласност со ограничените 
пресметковни средства. 
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Преку Стратегијата за управување со ризици се поставува рамка во која 
секоја организациона единица ќе вгради и развие управување со ризици . 
прилагодено на своеите посебности. Управувањето со ризици е дел од 
стратешкото управување, тоа е алат со кој им се помага на раководителите на 
одделенијата да можат да предвидат неповолни настани и да реагираат на нив, 
т.е. да се смали негативното влијание на предвидените ризици. 

Ефикасното управување со ризиците е можно да се вгради во културата 
на сите вработени. Работејќи на тоа, управувањето со ризиците мора да биде 
жив процес, а не активност која се спроведува еднаш годишно.  

 
Со цел управувањето со ризици да заживее во Општината, важно е 

да се исполнат следните претпоставки: 
 

- управувањето со ризиците да е поддржано од највисоките раководни 
нивоа и вработените; 

 
- сите вработени да се вклучени, свесни за постоењето на ризиците во 

работењето и да ги следат; 
 

- управувањето со ризиците е составен дел на процесот на стратешко 
планирање; 

 
- ризиците и управувањето со ризиците се разгледува при проценување на 

стратешките политики и одлуки; 
 

- состаноци во врска со подготовката и одобрувањето на буџетот / 
финансискиот план, проценка на ефектот; 

 
- планирање и управување со проекти како и соработка со клучните     
партнери  

 
- воспоставување и ажурирање на регистарот на ризици да се врши 

редовно од страна на повисокото раководство. 
 

- Евеалуацијата на спроведувањето да се реализира најмалку еднаш 
годишно по посебен акциски план за спроведување на Стратегијата. 

 
Управувањето со ризиците овозможува: 

 предвидување на неповолните околности или настани кои би можело 
да го спречат остварувањето на целите на Општина Валандово и да го 
загрозат институционалниот и индивидуалниот кредибилитет; 

 да ги насочи постапките за внатрешна контрола и ресурсите во клучните 
области и со нив поврзаните ризици; 

 обезбедување ефикасен механизам на постигнување посветеност на 
раководителите на сите хиерархиски нивоа на приоритетите, и 

 носење правилни и навремени одлуки. 
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Управувањето со ризиците има за цел: 

 подобрување на ефикасноста на управувањето со ризиците на ниво на 
Општина Валандово; 

 целосно интегрирање на управувањето со ризиците во 
административната култура на вработените; 

 вградување на управувањето со ризиците во процесот на планирање и 
донесување на одлуки како стандард; 

 обезбедување рамка за утврдување, процена, постапување, следење и 
известување за ризиците; 

 воспоставување координација на управувањето со ризиците; 

 управувањето со ризици да ги опфати сите области на ризик, а најмногу 
функционирањето на внатрешните контроли, и 

 обезбедување дека управувањето со ризици е во согласност со Законот 
за јавна внатрешна финансиска контрола и стандардите за внатрешна 
контрола. 

 Изготвување мапа на ризици која ќе ги утврди и рангира сите значајни 
ризици со кои се соочува организацијата, како и да помогне во про-
активното управување со ризикот. 

 Рангирање на сите ризици во однос на веројатноста за појавување и 
очекуваното влијание. 

 Јасно утврдување на надлежностите, одговорностите и отчетноста за 
управувањето со ризикот. 

 Овозможување Годишниот финансиски извештај да содржи резиме за 
применетиот начин на проверка на ефикасноста на системот на 
внатрешна контрола. 

 Подигање на свеста за принципите и придобивките кои се вклучени 
во процесот на управување со ризикот и вработените да се посветат 
на принципите на контролата на ризикот. 
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2. Ставот на Општина Валандово кон ризиците 
 

Согледувајќи ја важноста од управувањето со ризици Општина 
Валандово се залага за управување со ризиците во насока на извршување на 
поставените цели. Од тие причини Општината смета дека: 

 ризиците е потребно да бидат утврдени во сите плански документи / 
активности; 

 сите активности кои субјектот ги спроведува мораат да биде во 
согласност со целите на субјектот, а не во спротивност со нив; 

 сите активности во секој момент ќе бидат во согласност со барањата на 
законската рамка; 

 сите активности кои носат ризик на значаен штетен публицитет или друга 
штета на угледот на субјектот ќе се избегнат; 

 сите активности мора да резултираат со корист, која претставува 
вредност за парите; 

 сите активности и со нив поврзаните финансиски издатоци мора да бидат 
опфатени со решението за внатрешна распределба на буџетот на 
субјектот; 

 управувањето со ризиците треба да стане составен дел на процесот на 
планирање и донесување одлуки; 

 управувањето со ризиците треба да овозможи да се предвидат 
неповолните околности или настани кои можат да го спречат 
остварувањето на целите на субјектот; 

 организациската култура треба да биде таква што нема да создаде 
аверзија (одбојност) кон ризиците; 

Општината се залага за ефикасно управување со ризиците кои 
претставуваат закана на извршувањето на функциите. Вработените, средствата 
и способноста за давање на услуги постојано се под влијание на таквите 
ризици. Општината ги препознава ризиците со кои треба да управува, така што 
заканите ќе се избегнат, но можностите нема да се пропуштат. Придобивките 
од успешното спроведување на процесот на управување со ризиците се 
следните: 

 
-подобро одлучување. 
 
-зголемување на ефикасноста, 
 
- подобро предвидување и оптимизирање на расположливите средства. 
 
-јакнење на довербата во управувачкиот систем и 
 
-развој на позитивна организациска култура. 
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Градоначалникот и вработените во Општина Валандово имаат 
позитивен пристап кон управувањето со ризиците, кое влијае да се обезбеди: 

 активностите во секој момент да бидат во согласност со барањата на 
законодавната рамка; 

 да се избегнуваат активностите кои носат ризик од значаен негативен 
публицитет или друга штета за угледот на Општина Валандово; 

 активностите мора да резултираат со придобивки кои се соодветни на 
вредноста за парите; 

 активностите и со нив поврзаните финансиски издатоци мора да бидат 
опфатени со финансискиот план (решението за внатрешна распределба 
на вкупниот одобрен буџет) на Општина Валандово; 

 потенцијалните ризици кои може да имаат влијание врз работењето на 
Општина Валандово се документирани во листа – Регистер на ризици; 

 вработените во Општина Валандово се запознаени со ризиците и 
почитувајќи ги воспоставените процедури, придонесуваат за нивно 
следење и отстранување односно сведување на прифатливо ниво. 

 
Поаѓајќи од визијата и мисијата на Општина Валандово “Општина 

Валандово, еколошка општина со стандардизирано и брендирано 
земјоделско производство, сопствен одржлив развој, со висок 
квалитет на живот на задоволни граѓани, кои ги одржуваат својата 
традиција и културно историско наследство, интегрирана во 
регионот и пошироко”, стратешките тригодишни планови и годишниот план / 
програма за работа на Општина Валандово, секое одделение ги утврдува 
ризиците и активностите за нивно справување, кои се презентирани во оваа 
стратегија односно во регистарот на ризици. 
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3. Целите како појдовна основа за процесот на управување 
со ризиците 

Со цел управувањето со ризиците да стане составен дел на процесот на 
планирање, важно е при конципирањето на планските документи да се 
разгледаат ризиците кои можат да влијаат на нивното спроведување. Целите 
содржани во таквите плански документи се појдовна основа за утврдување на 
ризиците на ниво на организациони единици. Појдовна точка на управуање со 
ризици е сфаќањето за тоа што Општината сака да постигне. Од тие причини 
управувањето со ризици Општината ќе го насочи на: 

- стратешки цели (содржани во сгратешкиот план на Општината за 
тригодишен период) и 

 
- оперативни цели (содржани во годишниот план за работа во согласност 

со оперативните планови на организационите делови на Општината) 
 

Стратешките цели (општи и посебни) се поставуваат во текот на самиот 
процес на стратешко планирање. Стратешкиот план се изработува по пат на 
грдишен план и програма и се реализира како работни процеси. Од тука 
произлегува поврзаноста помеѓу оперативните, програмските и стратешките 
цели, како и целите на работните процеси при што особено е важно да се 
утврдат и разгледаат најважните работни процеси кои ќе допринесат во 
остварување на стратешките цел и особено е важно да бидат донесени јасни и 
еднозначни цели.  

Во разните организациони делови ќе бидат разгледани ризиците кои се 
однесуваат на активностите и проектите во финансискиот план, а кои се јасно 
поврзани со оние посебни цели, цели од стратешките документи, за чиј начин 
на остварување, односно реализација се задолжени огаиизационите делови, 
при тоа користејќи средства планирани за активности, согласно финансискиот 
план на општината. 

Во Стратешкиот план на Општината за период од три години. се 
продолжува со имплементацијата на следните стратешки приоритети и цели: 

 
- Развој на земјоделство и поддршка на развој на МСП1 и преработувачка 

индустрија 
 

- Развој на примарното земјоделското производство преку  обезбедување 
негов одржлив развој 
 

- Модернизација на постоечки и развој на нови преработувачки и 
производствени капацитети 
 

- Подобрување на квалитетот на живот преку развој на етничкиот 
соживот, НВО сектор и медиумите 
 

- Заштита на животната средина 
- Зголемување на достапноста на исправна вода до корисниците преку 

внимателно искористување на хидропотенцијалот 

                                                           
1 Mali и sredni pretprijatija 
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Стратешките цели во планските документи (Стратешкиот план за период 
од три години) потребно е да бидат поврзани со буџетот / финансискиот план 
преку јасно дефинирани цели на програмите, проектите и активностите. Исто 
така, потребно е да се поврзат стратешките цели со оперативните цели кои се 
содржани во годишните планови / програми за работа на организационите 
единици, плановите за набавка и вработување, како и други оперативни 
планови. 

Зависно од тоа колку Општината има јасно поврзани стратешки 
документи со буџетот, ќе се одреди и појдовната основа за процесот на 
управување со ризиците на ниво на организациони единици. Имено Општината 
има развиено програмско планирање и каде што програмите се јасно поврзани 
со целите од стратешките документи, организационите единици (одделенијата) 
ќе ги разгледаат ризиците од активностите и проектите за кои тие се надлежни, 
со што на ниво на поединечни програми би можело да се согледаат 
најзначајните ризици. 

Во функција на подетално следење на реализацијата на поставените 
стратешки приоритети и цели, како и капацитетите на Општината во наредниот 
среднорочен период ќе се насочат кон преземање на следните приоритени 
иницијативи: 
 

- Обезбедување на потребното ниво на финансирање на потребите на 
општината како носечка институција на системот за управување со 
ризици. 

 
- Спроведување на мерки и активности за донесување на потребните 

подзаконски акти од областа на управувањето со ризици, кои во 
досегашниот период не се донесени. Согласно препораките од 
извештајот на државната ревизија ( уредби. правилници, упатства и 
процедура). 

 
- Продолжување со внесување на податоци за ресурси, појави и настани и 

инвенторизација на елементите на изложеност на опасности (објекти, 
инфраструктура и др.) 

 
Вообичаено се смета дека ризикот во ЕЛС претставува закана дека 

некој настан или некоја активност на ЕЛС може да се претвори во 
негативен повратен ефект насочен кон намалување на способноста на 
ЕЛС успешно да ги извршува своите надлежности, задачи и оперативни 
стратегии. Со други зборови, ризикот во работењето на ЕЛС претставува 
веројатност дека одредена активност или одреден настан директно 
негативно ќе се рефлектира врз успешноста во работењето на ЕЛС, 
непреченото извршување на нејзините задачи и врз начинот на користење 
на нејзините буџетски средства. 

Од таквата дефинираност произлегува заклучокот дека ризиците во 
работењето на ЕЛС се извесност. Неизвесно е само во колкав обем и во кој 
временски период во иднина тие ќе се појават. Поради тоа, во своето 
секојдневно работење органите на управување на ЕЛС треба постојано да го 
имаат предвид фактот дека, ризиците кои денес се само можни, утре би 
можеле да се претворат во реалност. Нивното игнорирање би можело да 
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води кон сериозни нарушувања на успешноста, сигурноста и стабилноста на 
општината во иднина. Без секојдневното соочување со заканите од разните 
можни ризици, ЕЛС нема да имаат визија за можните негативни појави во 
нивното работење, ниту за контрола на неизвесноста во реализирањето на  
нивните  законски овластувања и надлежности. 

 
 

3.1. Видови ризици во ЕЛС 
 

ЕЛС можат да бидат изложени на разни видови ризици. Тие, 
вообичаено, се групираат во три групи: стратегиски, оперативни и проектни. 

 
A) Стратегиски ризици 

 
Стратегиските ризици, на кои можат да бидат изложени ЕЛС 

произлегуваат од нивното функционирање и опкружување на  национално и 
наднационално ниво, како и од поставеноста, реалноста, трајноста и 
изводливоста на нивните долгорочни цели утврдени во нивната мисија, 
визија и фискална стратегија. Тоа се ризици со кои органите на управување 
на ЕЛС ќе се соочуваат во континуитет, без оглед на нивната политичка 
провиниенција. Мерењето на успешноста на нивното работење, а со тоа и 
вкупната успешност на ЕЛС, во најголема мера, ќе се манифестира преку 
успешноста во соочувањето и во квалитетното управување со тие ризици. 

 

Главни појавни облици на стратегиските ризици се: 
1) Политички ризици, кои произлегуваат од неможноста да се 

спроведе или да се реализира одредена надлежност на општината поради 
политички притисоци или кочници кои произлегуваат од односот на 
централната кон локалната власт или од дисонантните ставови во врска со 
одредени стратегиски прашања на Општината кои би биле резултат на 
разнообразната политичката структура на органите на управување на ЕЛС. 
Главна манифестација на тој вид ризици е неможноста успешно да се 
реализира локалната политика во целост или на некој од нејзините побитни 
составни делови; 

 
2) Економски ризици, кои можат да се манифестираат на две нивоа: 
а) Национално ниво, во кој случај станува збор за (не)реализирање 

макроекономска политика во земјата која, во одреден домен (на пример во 
областа на земјоделството, угостителството, туризмот) не соодветствува со 
политиката и потребите на локалниот економски развој на ЕЛС; 

б) Локално ниво, во кој случај станува збор за поставување и за водење 
погрешна политика на ЛЕР на Општината, соочување со нереална фискална 
стратегија, силни внатрешни буџетски ограничувања и со неможност за 
реализирање на програмираните  среднорочни развојни активности на ЕЛС; 

 
3) Правни ризици, кои, исто така, можат да се манифестираат на 

национално и на локално ниво. Имено, ЕЛС може да се соочува со сериозни 
проблеми во остварувањето на своите законски надлежности и во 
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реализацијата на своите активности како резултат на честите  промени на 
системските закони или во донесувањето на закони и други прописи на 
национално ниво со кое се ограничува или, во одредени ситуации, дури и се 
суспендира одредена нејзина надлежност. Таков е случајот, на пример, со 
законската (не)можноста ЕЛС да располага со градежното земјиште на 
своето подрачје, а со тоа и поинтензивно да ја реализира својата политика 
на ЛЕР. Истовремено, постои ризик органите на управување на ЕЛС да 
донесат некој пропис кој не е во целост или делумно усогласен со 
системските закони или со Уставот на РМ, во кој случај е можно да се 
преземат мерки и активности кои, во подоцнежна правна процедура, би биле 
поништени/укинати, што ќе услови соодветно поништување и на донесените 
решенија врз основа на тие прописи, проследени со останатите, а пред сé со 
финансиските ризици од донесувањето такви одлуки и решенија; 

 
4) Социјални ризици, кои се поврзани со ефектите од позначајните 

демографски промени во ЕЛС, бројот на (не)вработени во Општината, бројот 
на социјални случаи во општината, старосната структура на населението во 
Општината итн. Појавата на тие ризици во позначаен обем и зачестеност 
може, во голема мера, да го наруши остварувањето на програмираните цели 
и надлежности на ЕЛС во социјалната сфера од нејзиното дејствување; 

 
5) Технолошки ризици, кои би можеле да се манифестираат во 

неможност (финансиска, организациска, кадровска) ЕЛС да ги следи 
најновите технолошки достигнувања (хардвер, софтвер, ГИС...) и нивно 
вклучување  во  секојдневното  работење  во  сите  сфери  од   нејзиното 
дејствување, а особено во областите на финансиите, урбанизмот, 
образованието и ЛЕР; 

 
6) Ризици на опкружувањето, кои можат да се манифестираат во 

објективната и субјективната неможност да се реализираат одредени 
активности на ЕЛС во областа на заштита на животната средина од 
загадување, ширење непријатни мириси, емисии на радиоактивни и заразни 
елементи, гасови и материи; изградба на депонии; изградба на станици за 
рециклирање на отпадни и други материи и предмети; неадекватен 
енергетски систем итн. 

 
7) Ризици на конкурентност, кои можат да се манифестираат во 

преземање мерки и активности за реализација на одредени проекти со 
поголеми трошоци или со послаб квалитет во однос на спроведување на тие 
проекти со преземање друг вид на иницијатива како што се, на пример, 
концесионерството или јавно-приватното партнерство; 

 
8) Ризик на граѓаните, кој може да биде најсилно изразен во однос 

на другите видови стратегиски ризици, во случај ЕЛС да не ги исполнува 
очекувањата и да не ги задоволува потребите на граѓаните  кои живеат на 
нејзината територија. 
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B) Оперативни ризици 
 

Оперативните ризици се поврзани со секојдневното, оперативно 
дејствување на Општината, во функција на извршување на доделените 
законски надлежности и програмските активности кои ги утврдува Советот на 
ЕЛС. Тие се појавуваат или би можеле во иднина да се појавуваат во 
следните облици: 

 
1) Организациски ризици, кои се поврзани со, евентуалната, 

неприспособена организациска структура на Општината кон барањата и 
потребите за оперативно спроведување на нејзините законски надлежности; 

 
2) Кадровско-професионални ризици, кои можат да се појават во 

форма на недоволен број, недоволен квалитет или во неадекватна или 
недоволна стручност на вработените за вршење на доделените оперативни 
работи и работни задачи. Во тие ризици може да се смести и евентуално, 
неквалитетна, нецелосна или недоволно опфатна систематизација на 
работите и работните места во Општината; 

 
3) Правни ризици, кои можат да се појават во случај доколку некој 

организациски дел или некој вработен во Општината дејствува во 
спротивност со законите и со другите прописи кои ја регулираат нивната 
оперативна работа; во случај на отсутност на интерни пишани процедури за 
движење на документација во рамките на Општината; во случај на отсуство 
на деловна култура на однесување на вработените во општината (целосно 
или делумно непочитување на прописите и на хиерархијата на одлучување); 
во случај на непримање, непроследување или на неприменување на 
измените во соодветните законски решенија што се од интерес на 
Општината итн. 

 

4) Финансиските ризици можеби се најбројни. Тие можат да се 
појават во разни форми: неадекватно финансиско планирање, значително 
помали приходи од планираните, изготвување  неквалитетен 

(програмски, оперативен, финансиски) буџет, неусогласено капитално 
буџетирање со потребите на развојните програми на ЕЛС, неприменување на 
прописите со кои се регулира сметководствено- финансиското работење на 
ЕЛС, неквалитетно благајничко работење, вршење ненавремени плаќања на 
обврските, непреземање мерки за навремено и точно вршење наплата на 
побарувањата, неусогласеност  со системот на трезорско работење итн.; 

 
5) Договорни ризици, кои можат да произлезат од неможност некоја 

од договорните страни да ги исполни своите договорни обврски (ЕЛС да не 
може навремено и во целост да ги изврши потребните плаќања на своите 
обврски, а другата страна да не може навремено и во целост да ги исполни 
своите задачи за испорака на некоја стока, услуга или работа); 

 
6) Технолошки ризици, кои се поврзани со можноста на откажување 

на инсталираната технолошка опрема (хардвер и софтвер), необезбедување 
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заштита (back up) на податоците, неусогласеност на технолошката опрема 
со барањата и со потребите на оперативните активности, незаштитен 
пристап до податоците итн. 

 
7) Физички ризици, кои, најчесто, можат да се појават во случај на 

необезбедување на физичките средства со кои располага ЕЛС (згради, 
возила, опрема), неадекватна противпожарна заштита, необезбедување 
превентивна заштита од здравствени и климатски непогоди, недонесување 
планови и програми за заштита од такви појави или нивна неусогласеност со 
плановите и програмите на Општина Валандово и на Дирекцијата за заштита 
и спасување итн. 

 
В) Проектни ризици 

Своите надлежности и секојдневни активности ЕЛС ги спроведува преку 
реализација на бројни проекти. Тие можат да произлегуваат од различни 
сфери на дејствување на ЕЛС: урбанизам и комунални работи, ЛЕР, 
образование, социјална заштита, култура, спорт, итн. Реализацијата на тие 
проекти е поврзана со бројни ризици: неквалитетно изработен проект, 
необезбедени финансиски средства за негова реализација, неквалитетно 
спроведена постапка за доделување договор за јавна набавка, неквалитетен 
надзор над вршењето на работите, неквалитетна изведба на работите, 
недовршување на работите, неследење на неговата реализација од 
одговорните лица во Општината итн. 

 
 

3.2. Можни причини за појава на ризици во работењето на 
ЕЛС 

 
Анализата на разните видови ризици ги определува причините поради 

кои тие можат да се појават во секојдневното работење на ЕЛС. Бидејќи 
ризиците, главно, можат да се определат како надворешни и внатрешни, 
причините за нивно појавување можат, исто така, да се групираат како 
надворешни и внатрешни. 

 

Надворешни причини 
 
Надворешните причини кои го условуваат појавувањето на ризици во 

работењето на  ЕЛС можат да се појават во следните облици: 
 
- Политички причини, кои се условени од постојните политички 

состојби во земјата и во ЕЛС. Тие можат да се лоцираат во намерното 
заобиколување на ЕЛС од централната власт при доделувањето капитални 
дотации или дотации со делегирана надлежност или, пак, во определувањето 
помал дел од средствата за воедначување на фискалниот капацитет на ЕЛС во 
РМ (во моментот на пишување на оваа Стратегија, тоа е делот од ДДВ кој би í 
припаднал на одредена ЕЛС). Понатаму, недонесувањето или донесувањето на 
нецелосни или нејасни решенија на ниво на централната влада би можело да се 
појави како пречка во реализацијата на одредени активности на ниво на ЕЛС. 
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Таков е случајот со одредени решенија во Законот за локална самоуправа, 
Законот за финансирање на ЕЛС, Законот за основното образование, Законот за 
средното образование, Законот за градење, Законот за урбанистичко планирање 
и др. Понатаму, причини за појавни облици на некои ризици можат да се 
согледаат во вкупната политичка состојба во земјата (дома и во односите со 
странство), како и во релациите меѓу одделните членови на Советот на ЕЛС, кои 
припаѓаат на различни политички партии; 

 
-Економски причини, кои се согледуваат во (не)реализирањето на 

утврдената макроекономска политика на земјата за соодветниот временски 
период, повисоката од планираната стапка на инфлација, помалите од 
планираните даночни приходи на централно ниво,  помалиот прилив на 
средства врз основа на разните дотации од централната на локалната власт, 
(не) донесување мерки од макроекономски и од фискален карактер кои се во 
спротивност на интересите на ЛЕР на ЕЛС и др. 

 
- Правни причини, кои, најчесто, се манифестираат во нецелосноста, 

непрецизноста или ненавременоста во донесувањето на одделни закони кои се 
од суштинско значење за работата на Општината; 

 
- Еколошки причини, кои можат да се јават во облици на загрозување 

на животната средина на Општината независно од  нејзините програмски цели и 
интереси, а кои се условени од некои национални интереси. Таков би бил 
случајот со, евенуална изградба на нафтовод, гасовод, депонии за животно 
опасен или заразен отпад итн., кои, врз основа на претходна проценка, би се 
граделе од централната власт, независно од интересите на Општината и на 
нејзините граѓани; 

 
- Етнички причини, кои можат да се манифестираат во нарушување 

на етничката структура на граѓаните во Општината, а со тоа и на интересите на 
одделните етнички групи од аспект на потребата за задоволување на нивните 
специфични желби и потреби, кои што ЕЛС тешко би можела да ги задоволи во 
целост, а притоа да не предизвика непријатни реакции од одделните етнички 
групи на население кои  живеат на нејзиното подрачје; 

 
- Сигурносни и заштитни причини, кои произлегуваат од 

нестабилноста  на  системските  закони,  несигурноста  на  политичките и 
економските состојби во земјата итн., отсуството или недоволноста на заштитни 
механизми од дејството на одредени причини на национално или 
наднационално ниво (регионално, континентално, светско), што ја ограничува 
сигурноста на ЕЛС за реализација на програмираните активности. 

 
 
Внатрешни причини 
 
Далеку побројни, почести и поинтензивно присутни се  внатрешните 

причини (кои се концентрирани во Општината), коишто предизвикуваат 
појава на ризици во работењето на ЕЛС. Нив ги има,  исто така, во разни 
појавни облици, а најчесто можат да се манифестираат како: 
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            - Организациски (можна неадекватна организациска шема, која не 
одговара за реализација на програмираните активности на Општината); 
           
           - Кадровски (можна состојба на недоволен, неквалитетен, нестручен 
или неадекватно избран административен кадар); 
            
           - Раководни (можен избор на раководители со слаби управувачки 
спсобности); 
            
           - Процедури на одлучување и на решавање (можно отсуство на 
одлуки за постапување што требало да ги донесе Советот  на Општината, 
отсуство на пишани процедури, правила и упатства за реализирање на 
законите и на одлуките, донесување решенија без покритие во законите и во 
одлуките или кои се во спротивност на нивните содржински елементи, 
донесување нејасни, непрецизни или противречни решенија итн.); 
            
            - Деловна култура (можно непочитување на прописите, пишаните 
процедури и на другите правила на игра од раководителите и на вработените 
во ЕЛС); 
            
            -Внатрешна ревизија (отсуство или можна нефункционалност на 
внатрешната ревизија во ЕЛС); 
            
           -Следење на ризиците (без пишана стратегија, без систем за 
управување со ризиците, без работна група за следење на ризиците); 
            
           -Рано предупредувачки систем (непостоење на систем за откривање и 
за отстранување на ризиците уште пред да се појават или во моментот на 
нивното појавување 
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4. Процесот на управување со ризиците - општ модел за 
управување со ризиците 

 

Општ модел на управување со ризиците, кој го воспоставува субјектот, се 
состои од следниве чекори: 

  утврдување на ризиците; 

 проценка на ризиците; 

 постапување по ризиците и  

 следење и известување за ризиците 

 

 

 
 

 

 

Утврдување 
 на  

ризиците 

 
 

Постапување  
по  

ризиците 

 
Следење  

и  
известување  

за  
ризиците 

 

 
 

Проценка  
на  

ризиците 



 

 

Општина ВАЛАНДОВО - Стратегија за управување со ризици 2016 - 2019  22  

Утврдувањето на ризиците  

Утврдувањето на ризиците поврзани со работните активности и 
донесувањето на одлуки се воспоставува од страна на следниве лица / групи на 
следните нивоа: 

 

 

 

 

 

 

Утврдување на ризиците вклучува утврдување на потенцијалните ризици 
и причините за ризиците, како и потенцијалните последици од ризиците. 
Ризиците се утврдуваат во образецот за утврдување на ризиците и се 
евидентираат во регистарот на ризици. 

Утврдувањето на ризикот вклучува утврдување на потенцијалните 
ризици и причината за ризиците, како и потенцијалните последици од 
ризиците. Ризиците се утврдуваат во Образецот за утврдување и проценка 
на ризиците и се евидентираат во регистарот на ризици. 

Регистарот на ризици е "базата на податоци" за сите информации во 
врска со ризиците. Регистрите на ризици ќе се водат во Excel табели, кои ќе 
ги ажурираат координаторите за ризици. 

Координаторот за воспоставување на процесот на управување со 
ризиците ќе подготви насоки/упатства за управување на ризици и со нив 
подетално ќе се уредат постапувањата и ќе се утврдат сите релевантни 
обрасци за документирање на ризиците. Тој има обврска постојано да ги 
следи ризиците во рамките на Општина Валандово и да ги информира 
инволвираните лица во соодветниот процес за потребата од преземање 
одредени активности. 
 

Проценката на ризикот 

Процена на ризиците се извршува врз основа на два вида на влезни 
информации: 

 - процена на ефектот на ризикот и  

- проценка на веројатноста за појава на ризикот.  

Вкупната изложеност на ризикот се добива со множење на бодовите за 
ефектот со бодовите за веројатност (така ризик со најголемо влијание и 
највисока веројатност, кој ќе го оцениме со три, може да го процениме најмногу 
со девет бодови). 

Вкупната изложеност на ризик може да биде ниска (оценка 1, 2), средна 
(оценка 3, 4) и висока (оценка 6, 9). Резултатите на проценката треба да бидат 
евидентирани во регистарот на ризици. Матрицата на ризици 3x3 ќе се користи 
во субјектот за мерење на ризиците. 

 
оделенија 

одговорност за 
утврдување на 
ризиците 

 
градоначалник 
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Матрицата на ризици 3x3 прикажана е на следната слика. 

 

 

В
е
р

о
ја

тн
о
с
т 

 
Висока 

 
3 

 
6 

 
9 

 
Средна 

 
2 

 
4 

 
6 

 
Ниска 

 
1 

 
2 

 
3 

 
Мал      Среден     Голем 

                       Ефект 

 

При утврдување на границите на прифатливост на ризиците субјектот, 
поаѓа од " пристапот на семафор ", при што зелените ризици не бараат 
дополнителни мерки, жолтите ризици треба да се следат се додека не станат 
зелени ако е можно, а црвените ризици бараат итна акција. 
Општина Валандово смета дека ризикот е критичен ако е оценет со највисока 
оценка на ризикот (6 или 9) во овие ситуации: 

  ако претставува директна закана за успешното завршување на проектот 
/ активноста 

 ако тоа предизвика значителна штета на засегнатите страни на Општина 
Валандово (граѓани, бизнис сектор, добавувачи, Владата на Република 
Македонија, Собранието на РМ итн); 

 ако последица на ризикот е повреда на закон и други прописи 

 ако дојде до значителни финансиски загуби  

 ако се доведе во прашања сигурноста на вработените 

-    или во било кој случај на сериозно влијание врз угледот на oпштината. 

 

Постапувањето по ризиците  

Веројатноста и ефектот на ризикот се намалува со изборот на соодветни 
одговори на ризиците. Одлуката зависи од важноста на ризикот, како и од 
толеранцијата и ставот према ризикот. За секој ризик треба да се избере една 
од следниве одговори на ризик: 

 избегнување на ризикот - на начин одредени активности да се 
изведуваат поинаку;  

 пренесување на ризикот - преку конвенционалното осигурување или 
пренесување на трета страна; 

 прифаќање на ризикот - кога можностите за преземање на одредени 
мерки се ограничени или трошоците за преземање се несразмерни во 
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однос на можната корист, со тоа што ризикот треба да се следи со што 
би се обезбедило да остане на прифатливо ниво; 

 намалување / ублажување на ризикот – преземање на мерки за 
намалување на веројатноста или ефектот на ризиците. 

Важно е дека секоја активност која се планира да се преземе како одговор на 
ризикот е пропорционална на ризикот. 

Соодветни акциски планови кои одговараат на избраните одговори на 
ризик, треба да бидат утврдени со што би се обезбедило преземање на 
конкретни активности за справување со ризикот без одлагање. Треба да се 
обезбеди дека за секое дејствие/ активност (одговор на ризик) одговорноста за 
извршување е доделена на поединец, со името, со назнака за роковите за 
спроведување. Во одредени случаи, во кои со ризикот може да се постапува 
веднаш или во краток временски период, не е потребно изготвување на акциски 
план. 

Ризиците утврдени на организациони единици (одделенија) ќе се 
дискутираат и повторно ќе се проценуваат на ниво на општина при што ќе се 
донесе завршна проценка на откриените ризици и ќе се предложат 
дополнителни мерки за ублажување на ризиците. Резултат од расправата за 
ризиците е измена и дополнување на регистарот на ризиците како и 
понудените одговори / постапувања за минимизирање на ризиците на 
прифатливо ниво. 

Општинската администрација мора да има во предвид и да изврши 
правилна проценка дека секоја активност која се планира да се преземе како 
одговор на ризикот е пропорционална на ризикот односно истата ќе придонесе 
за негово минимизирање на прифатливо ниво. Резултат на дискусијата за 
ризиците е подготовка на Акциски план. 

 

Следењето и известувањето за ризиците, 

За континуирано следење и навремено известување за ризиците, во 
Општина Валандово ќе се утврди:  

 фреквенцијата на состаноците на ниво на општина;  

 комуникација меѓу координаторите за ризиците на организационите 
единици и координаторите за ризиците на ниво на програми / стратешка 
цел;  

 фрекфренцијата на состаноци на стручниот колегиум,  

 термините за извршување на прегледувањето на регистарот на ризици, и  

 начинот на известување. 

 

Овој чекор вклучува следење и известување за ризиците, така што 
раководителите на сите нивоа на управување и Стручниот колегиум можат да 
следат дали профилот на ризикот се менува, да добие уверување дека 
управувањето со ризиците е ефективно и да се утврдат понатамошните акции 
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кога е потребно. Со цел следењето на ризикот и известувањето да бидат 
ефикасни, регистрите на ризици и акциските планови мораат редовно да се 
ажурираат во смисла на: 

 нови ризици 

 ризици кои се третираат 

 ризици кои се прифатени 

 ризици на кои не можело да се дејствува на планираниот начин, односно 
ревидираните проценки на ризиците. 

 

Целта на управување со ризикот е да се доведе ризикот и/или да се 
одржува ризикот на прифатливо ниво. Ако активностите превземени со цел 
намалување на ризикот не ја доведат изложеноста на ризикот под 
прифатливото ниво, ризикот треба повторно да се дискутира на ниво на 
општина, односно кога е потребно на ниво на стручен колегиум. За да се 
подобри ефикасноста на управувањето со ризиците и обезбеди клучните 
ризици да се утврдуваат и третираат, се воспоставува соодветен систем на 
следење и известување за ризиците. 
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5. Улоги, овластувања и одговорности во процесот на 
управувањето со ризиците  

Управувањето со ризиците во Општина Валандово е организирано на 
тој начин што се вклучени поголем број на вработени, при тоа секој кој е 
вклучен во управувањето со ризици треба да биде свесен за својата 
одговорност во утврдувањето и управувањето со ризикот. Меѓутоа крајната 
одговорност за управувањето со ризикот ја има: 

 Градоначалникот и 

 раководителите на различните нивоа на управување согласно 

доделените овластувања и одговорности. 

За да се обезбеди успешно спроведување на процесот за управување 
со ризици, овластувањата и одговорностите за управување со ризиците се 
прикажани подолу и тоа како што следува: 

 

Улоги Овластувања и одговорности 

Градоначалник  да ја одреди стратешката насока и создаде 
услови за непречено спроведување на сите 
активности поврзани со управувањето со 
ризиците; 

 да обезбеди највисоко ниво на посветеност и 
поддршка за управување со ризиците; 

 да ја донесе стратегијата за управување со 
ризици и соодветните насоки 

 да обезбеди Регистарот на ризици да е 
воспоставен и редовно да се следи. 

Стручен 
колегиум 

 да обезбеди ефикасно управување со 
ризиците во Општина Валандово; 

 да обезбеди стратегијата за управување со 
ризиците да се оценува најмалку еднаш 
годишно, со што би се обезбедило да остане 
соодветна и актуелна; 

 да создадат услови за ефикасна 
комуникација за ризиците со вработените во 
сите делови на Општина Валандово; 

 да донесе завршна процена на откриените 
ризици и да обезбеди следење и ажурирање 
на контролите кои се поврзани со 
минимизирање на ризиците. 
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Раководители 

 на  

одделенија 

 да обезбедат секојдневно управување со 
ризиците; 

 да обезбедат дека управувањето со 
ризиците во нивното подрачје на 
одговорности се спроведува во согласност 
со стратегијата за управување со ризици; 

 да обезбедат дека вработените се свесни за 
клучните цели, приоритети и главните 
ризици со кои се соочува нивниот делокруг 
на работа и Општина Валандово во целина; 

 да ги поттикнуваат вработените и да ги 
оспособуваат за системско препознавање и 
решавање на ризиците кои се закануваат на 
нивните активности и искористување на 
можностите со кои подобро ќе се 
остваруваат целите и подобрат резултатите; 

 да иницираат прашања во врска со 
ризиците, дури и кога тоа би можело да биде 
сфатено како лоша вест; 

 да утврдуваат нови методи за работа и да 
бидат иновативни. 

Вработени 
(општо) 

 насоките за управување со ризици да се 
користат ефикасно; 

 да обезбедат дека се утврдени ризиците кои 
би можеле да резултираат во 
неисполнување на клучните цели или 
задачи; 

 секој нов ризик или несоодветни постојни 
мерки на контрола да се пријават на 
координаторот за управување со ризици. 

  

Раководител 
на 
единицата  
за 
внатрешна 
ревизија 

 

 да обезбеди ревизија на клучните елементи 
на процесот на управување со ризици; 

 проценувајќи ги активностите и ефикасноста 
на контролните механизми во однос на 
ризиците, да укаже на ризиците, односно на 
несаканите настани кои можат да се случат 
како последица на несоодветни или 
неефикасни контролни механизми и да дава 
препораки кои се во насока на нивно 
јакнење. 
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Раководител  

на  

единицата   

за  

финансиски  

прашања 

 да обезбеди и даде помош на вработените 
при изготвувањето на пописот и описот на 
работните процеси, проценката на ризиците и 
воспоставувањето на внатрешните контроли; 

 да обезбеди ажурирање на документацијата 
поврзана со регистарот на ризици; 

 да подготвува извештај за спроведување на 
планот за воспоставувањето на 
финансиското управување и контрола; да 
извршува работи на надзор над 
спроведување на процесот на управување со 
ризици и поставените контроли како одговор 
на ризиците; 

 да ги преиспита сите аспекти на процесот на 
управување со ризици барем еднаш годишно 
и за тоа да го извести координаторот за 
воспоставување на процесот на управување 
со ризици. 

Координатор  

за 
воспоставување 
на  

процесот  

на  

управување  

со  

ризици 

(доколку  

се  

назначи) 

 да го координира спроведувањето на 
процесот на управување со ризиците во 
Општина Валандово; 

 да обезбеди дека сите раководители се 
запознаени со потребата за воведувањето на 
управувањето со ризиците и со насоките за 
управување со ризиците; 

 да ја поттикнува културата на управување со 
ризици и да дава поддршка на 
раководителите во ефикасното управување 
со ризиците и јакнењето на свеста за 
потребите за системското управување со 
ризиците; 

 да обезбеди изработка и ажурирање на 
стратегијата за управување со ризици и 
соодветните насоки во согласност со 
степенот на спроведување и развој на 
процесот на управување со ризиците; 

 да подготвува годишен извештај за 
преземените активности за воспоставување 
на процесот за управување со ризиците 

 за менаџментот да подготвува годишен 
извештај за показателите на успешност на 
спроведувањето на стратегијата за 
управување со ризици. 
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6. Комуникација и обука 

Воспоставениот систем на комуникација во Општина Валандово и 
континуираната едукација на вработените за прашањата на ризиците која ќе се 
обезбедува и ќе се обезбеди во понатамошниот период ќе обезбеди: 

 секој вработен да разбере, на начин кој одговара на нивната улога, што е 
стратегијата, што се приоритетни ризици и како нивните одговорности во 
Општина Валандово се вклопуваат во таа рамка за работа; 

 
 научените лекции и искуство можат да се пренесат и соопштат на оние 

кои може да имаат корист од нив (на пример: ако еден дел од Општина 
Валандово се сретне со нови ризици и се смисли најдобар начин за 
надзор / постапување над нив, таквото решение треба да се соопшти на 
сите други кои исто така можат да се сретнат со тој ризик); 
 

 секое ниво на управување ќе бара и прима соодветни информации за 
управување со ризиците во рамки на својот делокруг на контроли кои ќе 
им овозможат да планираат активности во однос на ризиците чие ниво 
не е прифатливо, како и уверување дека ризиците кои се сметаат 
прифатливи се под контрола; 
 

 комуникација со институциите со кои Општина Валандово е поврзана во 
вршење на дејноста, преку склучување на меморандуми, договори за 
размена на податоци и услуги, како и склучување договори со економски 
оператори за набавка на стоки и услуги; 
 

 организирање работилници во врска со утврдување на ризиците при 

подготвувањето на процедурите за работа во делот на извршувањето на 

надлежностите во секоја организациона единица на Општина Валандово; 

 

 организирање работилници во врска со утврдување на ризиците при 

подготвувањето на годишните планови / програми за работа на Општина 

Валандово; 

 

 учество на раководителите и вработените, на работилници и семинари 

поврзани со надградување на нивното знаење и искуство во вршењето 

на секојдневните активности. 

Целокупните активности од областа на утврдување на потребата од 

едукација на вработените од областа на управување со ризиците ќе преставува 

составен дел на Годишната програма за едукација на административните 

службеници на општина Валандово која ќе се донесува секоја година во 

тековната за наредната година. 
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7. Клучни индикатори на успешност  

Следењето на ефективноста на процесот на управување со ризиците ќе 
се обезбеди преку следните активности: 

 на годишно ниво регистарот на ризици во целост е прегледан и 
договорен е начинот на управување со ризиците; 

 планираните активности се спроведуваат во рамки на роковите утврдени 
за извршување и сите нови мерки се ажурирани во регистарот на ризици 
за соодветната организациона единица (сектор/одделение); 

 согласно со Годишната програма за едукација на вработените во 
општина Валандово се утврдени потребите од едукација вклучувајќи го и 
управувањето со ризици; 

 Обезбедено е континуирано следење на степенот на реализација на 
утврдените контролни активности преку утврдените рокови за нивно 
преземање, и 

 управувањето со ризици е активност која постојано е мониторирана од 
Градоначалникот и за степенот на имплементација на контролните 
активности се обезбедува континуирана дискусија на ниво на Колегиум 
на Општина Валандово. 

Претходно наведените активности, не само што ќе претставуваат основа 
за ефикасноста за процесот на управување со ризиците, во исто време ќе 
обезбедат корисни информации и податоци за ново настанатите состојби, 
евентуалните ризични области и потребата од прилагодување на активностите 
за справувањето со ризиците. 
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8. Преглед / ажурирање на Стратегијата за управување со 
ризици во согласност со најдобрата пракса 

 
Стратегијата за управувањето на ризиците претставува стратешки 

документ кој од овластените лица во Општина Валандово ќе биде ажурирана 
на секои три години или соодветно на условите кога утврдените ризици 
значително се менуваат. 

Од аспект на анализирање и ажурирање на контролите кои се 
однесуваат на минимизирање на ризиците Општина Валандово ќе 
воспостави пракса на нивно тековно / годишно прегледување. 
Разгледувањето и оценувањето на постојната Стратегија за управување со 
ризици, претставува преоценување на преземените активности од аспект 
дали политиката и процесите ги одразуваат моментално најдобрите практики 
во управувањето со ризиците во општина Валандово. 

За проценката, прегледот и истражувањето на управувањето со 
ризици на ниво на Општина Валандово, одговорен е Координаторот за 
управување со ризици. Координаторот за управување со ризици е задолжен 
да подготви Прашалник наменет за сите организациони единици, кој ќе ги 
содржи прашањата поврзани со: 

 разбирање на донесената стратегија од сите вработени; 
 јасност на дефинирање на процесите на известување за ризиците; 
 потребите од обука; 
 разбирањето на алатките и техниката која се користи во управувањето 

со ризиците; 
 управувањето со ризиците поврзано со поврзаните институции и 

клучните партнери; 
 колку управувањето со ризиците помогнало за остварување на целите 

на работењето и слично. 
 

Врз основа на добиените одговори во прашалниците, Координаторот ќе 
изврши анализа и резултатите ќе ги наведе во Извештајот со предлог мерки 
за развојот на процесот на управување со ризиците во Општина Валандово 
и истиот ќе го достави до градоначалникот на општината Валандово. 

За да биде достапна до сите вработени, Стратегијата за управување со 
ризиците ќе биде ставена на интранет или интернет страната на Општина 
Валандово, со што ќе се обезбеди со неа да бидат информирани сите 
вработени и другите заинтересирани страни. 
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9. Прилози на стратегијата 

 

1. Органограм за општинската администрацијa 
 
2. Регистар на ризици на Општина Валандово за: 

 
 Одделение за правни и општи работи, јавни дејности и човечки 

- Одделение за финансиски прашања и внатрешна ревизија 

 
 Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна 

средина 
 

 Одделение за локален економски развој 
 

 Одделение за инспекциски работи - инспекторат 
 

 Територијална Противпожарна единица (ТППЕ) 
 
 



 

  

 
 

ОРГАНОГРАМ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Градоначалник 

Одделение за 
правни и општи 
работи, јавни 

дејности и човечки 
ресурси 

Оделение за 
урбанизам, 

комунални работи 
и заштита на 

животната 
средина 

Оделение за 
финансиски 

работи и 
внатрешна 

ревизија 

Оделение за 
локален 

економски реазвој 

Територијална 
Против Пожарна 

Единица 

Оделение за 
инспекциски 

работи-
инспекторат 

 
 

Секретар 

Претседател  
на  

Совет  
на  

општината 

 
Совет  

на  

општината 



 

  

РЕГИСТЕР НА РИЗИЦИ НА ОПШТИНА   В  А  Л  А  Н  Д  О  В  О 

Ред. 

број 

 
Ризик 

Сопственик 

на процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 I 

Одделение за 

правни и општи 

работи, јавни 

дејности и човечки 

ресурски 

      

 
 

 
1 

1) Ненавремено 

донесување на 

материјали на седница и 

од предлагачи 

2) Ненавремено 

донесени акти за 

потпишување 

Раководител 

на одделение 

низок Административна поддршка на 

Советот, преку донесување на 

процедура за начинот на 

спроведување на материјалите од 

предлагачи, процедура за начинот 

на потпишување на актите 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1) Ризици при 

реализацијата на 

функции од нормативно 

правната дејност и 

правното застапување, 

2) Непрецизно изготвени 

оснивачки акти за 

основање на јавни 

служби, 

3) Ризици при присилна 

наплата на 

побарувањата на 

општината 

4) Несоодветно следење 

на реализаиција на текот 

на постапки водени од 

трети лица (адвокати) за 

постапки за кои се 

однесуваат на 

реализација на договори 

Раководител на 

одделение 

 

 
За присилна 

наплата 

одговорни лица 

се 

раководителит

е на 

оделенијата 

кои се 

надлежни за 

навремено, 

правилно и 

целосно 

следење на 

побарувањата 

и присилната 

наплата на 

истите 

 Среден Регулирање на нормативно 

правни работи 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една година 

 
 
 



 

  

Ред. 

број 

 
Ризик 

Сопственик 

на процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 

3 

Обезбедување потребен 

капацитет на детските 

градинки и недоволно тековно 

и инвестиционо одржување на 

истите. 

Раководител 

на 

одделение 

Низок Регулирање на прашања 
во областа 

на општествени дејности 

- Преземање мерки од 

областа на социјалната 

заштита во согласност со 

закон. 

Градоначалник 

/Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една година 

 
 
 
 
 
 

 
4 

1) Ризик од пропусти при 

организирањето на 

работните средби на 

Градоначалниот, 

организирањето на настани, 

собири и манифестации, 

2) Нецелосно подготвени 

материјали за седници на 

советот и на други 

состаноци, 

3) Ненавремено доставување 

на материјали од доставувачи 

на предлози 

Раководител 

на 

одделение 

среден Административна 

поддршка на 

градоначалникот на 

општината 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една година 

 
 
 
 
 

 
5 

1) Да се изврши неправилно 

заведување и распоредување 

на актите, 

2) Неможност за утврдување 

на роковите за одговор по 

актите, 

3) неможност за утврдување 

на роковите за жалба, 

4) оштетување или 

загубување на актите во 

предметот 

Раководител 

на 

одделение 

среден Архивирање и 

одложување на 

документиран 

материјал на 

софтверска 

платформа 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една година 

 
 
 

6 

Недоволен број на 

инволвирани вработени во 

комисиите за јавни набавки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раководител 

на   

оделение  

Среден Зголемување на 

бројот на 

вработени во 

одделението за 

јавни набавки 

 

 

 

 

 

Градоначалник/ 

секретар на 

општина 

2016 За една година 



 

  

Ред. 

број 

 
Ризик 

Сопственик 

на процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 
 
 

7 
 
 

Отсуство на софтверска 

апликација за следење на 

реализација на склучените 

договори за јавни набавки 

 

Раководител 

на 

оделение  

Среден Набавка на 

софтверска 

апликација за 

следење на 

реализација на 

договорите за 

јавни набавки и 

доделување на 

надлежности 

лице од 

одделението за 

јавни набавки 

Градоначалник/ 

секретар на 

општина 

2016 За една година 

 
 
 

8 

Отсуство на Програма за 

едукација на вработените 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раководител 

на 

одделение  

Висок Донесување на 

Програма за 

едукација на 

вработените и 

обезбедување 

согласност од 

надлежните 

органи 

 

 

 

Раководител на 

одделение 

/секретар на 

општина 

Континуирано 

секоја 

тековна за 

наредна 

година 

За една година 

 
9 

Отсуство на добро смислени 

и организирани активности за 

човечки ресурси 

Раководител 

на 

одделение 

Висок Изработка на 

стратегија за 

човечки ресурси, 

нивно 

вработување, 

едуцирање и 

наградување на 

знаењата и 

вештините, 

 

 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

2016 година 

година 

За една година 



 

  

Ред. 

број 

 

 
Ризик 

Сопственик 

на 

процесот 

Веројатност/ 

Ефект 

 
Потребни активности 

 

 
Одговорно лице 

 

 
Датум 

 
Датум на 

следниот 

преглед 

 
 

10 

Отсуство на стратешки план 

за вработување и можности 

за вработување 

Раководител 

на 

одделение 

Висок  Изработка на 

стратегија за 

човечки ресурси, 

нивно 

вработување, 

едуцирање и 

наградување на 

знаењата и 

вештините, 

Секретар / 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една година 

 
 

11 

Непостоење на соодветни 

процедури за адекватно 

менаџирање и комуникација 

со вработените 

Раководител 

на 

одделение 

Висок Пропишување на 

политики за 

Создавање на 

систем за 

следење на 

извршувањето на 

активностите и 

наградување на 

вработените 

Секретар/Раководител  

на одделение 

2016 година  За една година 

 
 

12 

Непостоење на процедури за 

надгледување, подобрување 

и наградување на 

вработените (следење на 

спроведување на 

стандардизираните постапки) 

Раководител 

на 

одделение 

Висок Пишани политики 

и процедури за 

комуникација на 

вработените со 

менаџментот на 

општината 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една година 

 
 

13 

Нецелосна, неажурна 

персонална евиденција на 

вработените во општината, 

недостиг на потребни 

валидни документи во секое 

персонално досие 

Раководител 

на 

одделение 

Низок 
 

Воспоставување 

на персонална 

евиденција 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една година 



 

   

Ред. 

број 

 
Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
II Одделение за финансиски 

прашања и внатрешна 

ревизија 

 

      

 

 
1 

Недонесен план за 

воспоставување на 

финансиско управување и 

контрола и методологија за 

спроведување на планот 

Раководител на 

оделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

Висок Изработка на план за 

воспоставување на 

финансиско управување 

и контрола и 

методологија за 

спроведување на планот 

Раководител на 

одделениеот за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

2016 година За една година 

 
 

 
2 

Отсуство на пишани 

процедури за начинот на 

постапување кај процесите и 

утврдување на контролните 

активности 

Раководител на 

оделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

Среден Да се изготват потребните 

процедури и да се 

делегираат потребните 

овластувања на 

вработените 

Градоначалник/ 

раководител на 

Одделение за 

правни и општи 

работи, јавни 

дејности и човечки 

ресурски 

2016 година За една година 

 
 
 
 
 
 

3 

Невоспоставен систем на 

ex- ante и ex-post контроли 

Раководител на 

оделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

Среден По донесување на Актот за 

организација и 

систематизација и 

обезбедување на 

согласност од надлежните 

органи, донесување на 

процедурите за клучните 

процеси да се изврши 

делегирање на конкретни 

надлежности за ex-ante и 

ex- post контроли 

Градоначалник/ 

раководител на 

Одделение за 

правни и општи 

работи, јавни 

дејности и човечки 

ресурски 

2016 година За една година 

 
4 

Соработка помеѓу 

внатрешниот ревизор и 

ревидираните субјекти 

Раководител на 

оделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

среден Подигање на нивото на 

Соработка помеѓу 

внатрешниот ревизор и 

ревидираните субјекти во 

насока на постапување и 

надминување на 

утврдените наоди 

Внатрешен 

ревизор 

2016 година За една година 



 

 

Ред. 

број 

 
Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 

 
5 

Следење на неподмирените 

обврски и известување на 

надлежните 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

Низок Вработување на лице на 

кое ќе му се делегираат 

рабиотни обврски за 

следење на обврските, 

подготвување на 

потребните обрасци и 

известување на надлежните 

Градоначалник/ 

Секретар на 

општина 

2016 година За една година 

 
6 

Невоспоставено магацинско 

работење 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

Низок 
 

Воспоставување на 

потребната евиденција 

за магацинското 

работење 

оделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

Континуирано За една година 

 
 

 
7 

Неуредени односи со друг 

правен субјект за чување на 

резервна копија на 

податоците за водењето на 

деловните книги и даночното 

сметководство на друга 

локација 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

Среден Избор на правен субјект и 

склучување на договор со 

кој ке се уредат 

мегусебните права и 

обврски за начинот на 

чување на резервна копија 

на податоците 

Комисија за 

јавни набавки и 

градоначалник 

2016 година За една година 

 

 
8 

Неосигуран недвижен 

имот (зграда на општина) 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

среден Спроведување на физичка 

делба на општинската 

зграда и спроведување на 

постапка за осигурување на 

недвижниот имот 

Комисија за 

јавни набавки и 

градоначалник 

2016 година За една година 

 
 
 

 
9 

Неизвесности кои може да 

предизвикаат одлевање на 

средства по однос на 

укаматување и обврски 

утврдени согласно 

одредбите на Законот за 

финансиска дисциплина а 

поврзано со навремено 

подмирување на обврски 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

Низок Преиспитување на 

периодот на доспевање и 

уредување на мегусебните 

права и обврска за 

начинот на подмирување 

на обврските 

Градоначалник, 

секретар на 

општина/раководит

е л на одделение 

2016 година/ 

тековно 

За една година 



 

 

Ред. 

број 

 
Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 
 

 
10 

Нецолосно вршење 

инвентаризација на 

средствата и обврските 

(попис) 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

среден Донесување на пишани 

процедури за начинот на 

вршење на 

инвентарисување на 

средствата и обврските 

(попис),  

Градоначалник, 

секретар на 

општина/раководит

е л на оделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

Најмалку 

 еднаш 

годишно 

За една 
година 

 
 

 
11 

Невоспоставена евиденција 

на овозможено подмирување 

на даноците на 

одложено/рати 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

низок Воспоставување на 

потребната евиденција 

Вработени во 

одделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

Тековно За една 
година 

 
12 

Непрактикување на постапка 

за присилна наплата за дел 

од даноците 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

Среден Преземање активности за 

присилна наплата за дел 

од даноците на имот кои 

не се наплатени 

Вработени во 

одделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија 

Континуирано За една 
година 

 
 

13 

Недоволно средства за 

пренесените надлежности кое 

предизвикува намалување на 

солветноста и ликвидноста на 

општината 

Раководител на 
оделение за 
финансиски 
прашања и 
внатрешна 
ревизија 

Среден Иницијатива до 

надлежните министерства 

и ЗЕЛС за промена на 

начинот на утврдување на 

блок дотациите 

Градоначалник/ 

Секретар на 

општина 

Континуирано 

до 

надминување 

на состојбата 

За една 
година 

 
 

 
14 

Зачестени измени на 

пооделните 

програми/дисбалас помеѓу 

приходите и расходите на 

програмите кое предизвикува 

и зачестено менување на 

планот за јавни набавки 

Раководител на 

одделениеот за 

финансирање и 

буџет и другите 

раководители во 

чија надлежност 

е изготвувањето 

на програмите 

Низок Усоглсување на приходниот 

и расходниот дел на 

програмите и нивно реално 

планирање 

Градоначалник/ 

раководител на 

одделение за 

финансиски 

прашања и 

внатрешна 

ревизија и 

пооделни 

раководители 

Континуирано За една 
година 



 

 

Ред. 

број 

 
Ризик 

Сопственик 

на процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно 
лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
III 

Одделение за урбанизам, 

комунални работи и заштита на 

животна средина 

      

 

 
1 

Урбанистичкото планирање и 

уредувањето на просторот и 

градежното земјиште спротивно 

на интересите на мнозинството 

на граѓани во општината. 

Раководител на 

одделение 

Среде
н 
 

Донесување детални 

урбанистички планови, 

урбанистички проекти и 

урбанистички планови 

за населените места во 

општината 

Совет на 

Општина/ 

Градоначалник/ 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една 

година 

 

 
2 

Нецелосна евиденција, 

ненавремено задолжување со 

комунална надомест за уредување 

на градежно земјиште, нецелосно 

примена и следење на законската 

регулатива 

Раководител на 

одделение 

Низок Воспоставување на 

целосна евиденција по 

основ на комунални 

надомест за уредување на 

градежно земјиште 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една 

година 

 
 

 
3 

Ризик при изготвување на 

Програма за изградба на 

инфраструктурни и капитални 

објекти; 

Раководител на 

одделение 

Низок Целосна проценка на 

потребите за изградба на 

инфраструктурни објекти, 

давање приорите, 

креирање база на 

информации за подземна 

инфраструктрура 

Градоначалник/ 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една 

година 

 
4 

Ризик од вршење на работите 

поврзани со осветлување на 

станбените и сервисните улици; 

Раководител на 

одделение 

низок Синхронизирање на 

одделението за поддршка 

на градоначалникот со 

одделение за урбанизам 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една 

година 

 

 
5 

Ризици во процесот на 

уредување и одржување на 

јавното зеленило, фонтаните и 

другата комунална опрема, 

поставена на станбените и 

сервисните улици 

Раководител на 

одделение 

Низок 
 

Процес на уредување и 

одржување на јавното 

зеленило, фонтаните и 

другата комунална 

опрема, поставена на 

станбените и сервисните 

улици 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една 

година 



 

 

Ред. 

број 

 
Ризик 

Сопственик 

на процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно 
лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 
 

6 

1) Загадување на водата, 

воздухот, земјиштето и 

природата. 

2) Појава на бучава и 

нејонизирачко зрачење 

Раководител на 

одделение 

Среден 
 

Покренување иницијативи 

и преземање мерки за 

заштита и спречување од 

загадување на водата, 

воздухот, земјиштето, 

заштита на природата, 

заштита од бучава и од 

нејонизирачко зрачење. 

Градоначалник/ 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

2016 година  За една 

година 



 

 

Ред. 

број 

 
             Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
IV 

Одделение за 

локален 

економски развој 

      

 
 

 
1 

Недоволна 

координација и 

синхронизација меѓу 

Одделениеот за ЛЕР и 

останатите одделениеи 

и одделенија во 

рамките на општината 

Органи и служби 

на Општина 

Валандово 

Раководителот на 

одделениеот за ЛЕР 

Средна Поголема координација и 

синхронизација меѓу 

одделенијата на општината 

при изготвување и 

аплицирање на предлог 

проекти и стратешки 

документи 

Секретар / Органите 

и службите на 

Општината 

Раководител на 

ЛЕР 

Веднаш По една година 

 
 
 
 
 

2 

Непрецизно 

планирање на 

локалниот економски 

развој 

Раководителот на 

одделениеот за 

ЛЕР/ 

Раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за ЛЕР 

Средна Поголема координација и 

синхронизација меѓу 

одделенијата на општината 

при планирањето на ЛЕР 

Навремено и точно 

обезбедување на потребните 

информации од останатите 

одделениеи и одделенија 

Секретар / Органите 

и службите на 

Општината 

Раководител на 

ЛЕР и 

раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за 

ЛЕР, Институциите 

на централната власт 

Веднаш По една година 

 
 
 
 

3 

Нецелосна поддршка 

на малите и средните 

претпријатија 

Раководителот на 

одделениеот за 

ЛЕР/ 

Раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за ЛЕР 

Средна Иницирање поголем обем 

и подиверзифицирани 

активности на ниво на 

општина за поддршка на 

малите и средните 

претпријатија 

Секретар / Органите 

и службите на 

Општината 

Раководител на 

ЛЕР и 

раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за ЛЕР 

2016 

година 

 

По една година 



 

 

Ред. 

број 

 
             
Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 
 

 
4 

Неприфаќање на 

концептот на јавно 

приватно партнерство од 

јавноста и од граѓаните 

Раководителот на 

одделениеот за 

ЛЕР/ 

Раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за ЛЕР 

Средна Иницирање поголем обем 

активности за промоција на 

концептот на јавно приватно 

партнерство пред бизнис 

заедницата и пред граѓаните 

Секретар / Органите 

и службите на 

Општината 

Раководител на 

ЛЕР и 

раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за ЛЕР 

2016 

година 

По една година 

 
 
 

 
5 

Неспроведување 

активности за 

регистрирање и 

водење на регистерот 

на лицата кои вршат: 

трговска дејност од 

мал обем, туристичка 

дејност од мал обем и 

угостителска дејност 

од мал обем 

Раководителот на 

одделениеот за 

ЛЕР/ 

Раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за ЛЕР 

Средна Започнување активности за 

регистрирање и водење на 

регистерот на лицата кои 

вршат: трговска дејност од 

мал обем, туристичка дејност 

од мал обем и угостителска 

дејност од мал обем 

Секретар / 

Раководител на 

ЛЕР 

2016 

година 

По една година 

 
 

6 

Непостоење 

категоризација на 

угостителските објекти 

Раководителот на 

одделениеот за 

ЛЕР/ 

Раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за ЛЕР 

Средна Започнување активности за 

категоризација на 

угостителските објекти 

Секретар / 

Раководител на 

ЛЕР 

 2016 

година 

По една година 

 
 

7 

Ненавремено 

подготвување 

проектни апликации 

поради процедури за 

добивање документи 

од други институции 

Раководителот на 

одделениеот за 

ЛЕР/ 

Раководителите на 

одделенијата во 

рамките на 

одделениеот за ЛЕР 

Среден  Иницирање мерки и 

активности за забрзување на 

постапките за добивање на 

бараните  документи 

Градоначалник / 

Секретар / 

Раководител на 

ЛЕР 

 Веднаш По една година 



 

 

Ред. 

број 

 
        Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 

 
8 

Несоодветна 

систематизација на 

работните места и 

недоволна 

екипираност 

Органи и служби 

на Општина 

Валандово 

Раководителот на 

одделениеот за ЛЕР 

низок Изработка на нова 

систематизација на работни 

места која ќе обезбеди 

поквалитетно работење и ќе 

се избегнат ризиците од 

преклопување и/или 

непокривање на одредени 

работни активности 

Градоначалник / 

Секретар / Органи и 

служби на 

Општина 

Валандово 

Раководителот на 

одделениеот за ЛЕР 

 Веднаш По една година 



 

 

Ред. 

број 

 
        Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
V 

Одделение за 

инспекциски работи - 

инспекторат 

      

 
1 

Контрола на спроведување 

на издадените одобренија 

за градење на објекти од 

надлежност на општината 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 
2 

Надзор над уредувањето 

на градежното земјиште 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Ниска Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 

 
3 

Инспекциски надзор 

над работите од 

областа на 

комуналната хигиена, 

одржување на 

парковите и јавното 

зеленило 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Ниска Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

4 Инспекциски надзор над 

нелегално изградените 

градежни објекти 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Среден Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано  

 
5 

Надзор над заштита 

на животната 

средина 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи – 

инспекторат 

 

 

 

Ниска Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 



 

 

Ред. 

број 

 
        Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 

 
6 

Вршење на комунална 

инспекција во делот на: а) 

Обезбедување на 

комуналната хигиена, 

одржувањето на парковите 

и зеленилото; б) Субјектите 

надлежни за обезбедување 

на комуналната хигиена 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Ниска Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 

 
7 

Вршење на инспекција за 

заштита на природата во 

делот на обезбедување на 

квалитет на амбиентниот 

воздух, заштита од бучава 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 
 
 

8 

Вршење на инспекција за 

заштита на животната 

средина во делот 

спречување од загадување 

на водата, земјиштето и 

заштита од нејонизирачко 

зрачење на подрачјето на 

општината 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 
9 

Вршење на инспекција за 

издавање на одобрение за 

градење на објекти од 

локално значење 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 
10 

Вршење на инспекција во 

делот на градење на објекти 

на територијата на 

општината, 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 



 

 

Ред. 

број 

 
        Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
11 

Вршење на инспекција 

при издавање на решение 

за услови за објекти од 

локално значење 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 
12 

Вршење на инспекција за 

поставувањето на 

времените објекти и 

урбана опрема 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 
13 

Вршење на нелегален 

такси, автобуски и линиски 

превоз на патници 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 

 
 

14 

Отсуство на потребните 

сообраќајни знаци и 

елементи за јавно 

осветлување или нивно 

уништување од човечи 

фактор 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една 
година 



 

 

Ред. 

број 

 
        Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 
 

 
15 

Недостиг на финансиски 

средства за 

функционирањето на 

образовниот систем - 

недостиг на финансиски 

средства за реализирање 

на делегираните 

надлежности (доцнење на 

трансферите од 

централната власт) 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една година 

 
 
 

 
16 

Уписот на децата во 

основсното образование 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и зајакната 

контрола и давање насоки 

за: креирање целосен 

список на родени деца 

дораснати за опфат во 

основно образование; 

обезбедување Извод на 

родените и 

нерегистрирани деца при 

раѓањето 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една година 

 
 
 
 

 
17 

Инспекциски надзор и увид 

на терен од делокругот на 

угостителската дејност во 

однос на: непочитување на 

работното време, 

надминување на 

дозволената гласност, 

користење општински јавни 

површини без надомест, 

користење општински јавни 

површини без надомест 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една година 



 

 

Ред. 

број 

 
        Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 
 

 
18 

Инспекциски надзор над 

туристичките објекти во 

однос на: непочитување на 

работното време, 

надминување на 

дозволената гласност, 

користење општински јавни 

површини без надомест, 

користење општински јавни 

површини без надомест 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една година 

 
 
 
 
19 

Инспекциски надзор на: 

- пријавениот и 

вистинскиот имот на 

даночните обврзници 

- одобрување за 

користење на простор 

пред деловна просторија 

- редовна наплата на 

комунална такса за 

регистиррана фирма  

 

Одделение 

за 

инспекциски 

работи - 

инспекторат 

Средна Навремена и 

зајакната контрола 

Секретар/ 

Раководител на 

одделение 

Континуирано По една година 



 
 

 

 

 

Ред. 

број 

 
        Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
VI 

Територијална 

Противпожарна 

единица (ТППЕ) 

 

      

 

 
1 

Функционирањето на 

ТППЕ поради недоволно 

финансирање 

ТППЕ Валандово Средна Лобирање за подобрување 

на законската регулатива 

Командир на ТППЕ 

/ Градоначалник / 

Секретар / 

Надлежни 

институции од 

Централната 

Власт 

Континуирано По една 
година 

 
2 

Недоволна пополнетост 

на работни места 

ТППЕ Валандово Средна Вработување на 

потребен кадар во 

согласност со 

стандардите за работа 

Командир на ТППЕ 

/ Градоначалник / 

Секретар 

Веднаш По една 
година 

 

 
3 

Недоволен број на 

специјални противпожарни 

возила; Застаереност и 

честа неисправност на 

постојните специјални 

противпжарни возила 

ТППЕ Валандово Средна Обезбедување потребни 

специјални возила во 

согласност со стандардите 

за работа 

Командир на 

ТППЕ, 

Градоначалник / 

Секретар 

Веднаш По една 
година 

 
4 

Недоволна и несоодветна 

лична опрема 

ТППЕ Валандово Средна Обезбедување потребна 

лична опрема за работа во 

согласност со стандардите 

за работа 

Командир на 

ТППЕ, 

Градоначалник / 

Секретар 

Веднаш По една 
година 

 
5 

Недоволна континуирана 

стручна обука на вработените 

ТППЕ Валандово Средна Обезбедување потребна 

стручна обука во согласност 

со стандардите за работа 

Командир на 

ТППЕ, 

Градоначалник / 

Секретар 

Веднаш По една 
година 



2 

 

 

Ред. 

број 

 
        Ризик 

Сопственик на 

процесот 

Веројатност / 

Ефект 

 
Потребни 
активности 

 
Одговорно лице 

 
Датум 

Датум на 

следна 

проверка 

 
 
 

 
6 

Несоодветен пристап до 

локалитетот на пожарот, 

заради непрописно 

паркирани возила, 

неизградени 

противпожарни скали, 

скали кои не се во функција 

заради 

нестручно/самоволна 

пренамена на зградите и 

објектите за други потреби. 

 

ТППЕ Валандово Средна Зголемување на свесноста 

на граѓаните за потребниот 

пристап на ПП возилата, 

Асистенција од полицијата 

Командир на ТППЕ 

/ Командир на 

Полиција / 

Градоначалник / 

Секретар 

Веднаш По една година 

 

 
7 

Недоволна стручна обука 

на сезонските 

пожарникари 

ТППЕ Валандово Средна Обезбедување потребна 

стручна обука за 

сезонските пожарникари 

во согласност со 

стандардите за работа 

Командир на 
ТППЕ 

Веднаш По една година 

 
 


