
 Prilog 10 Analiza i upravljanje rizikom u provedbi LRS-a 

Potencijalni rizik Što je ugroženo? Postojeće kontrolne 
mjere 

Procjena  
rizika 

Preventivne mjere Odgovornosti 

Donošenje Pravilnika koji 
uređuje provedbu 
operacije 19.2.1, 19.3.1, 
19.3.2 i 19.4.1. značajno 
kasni i Pravilnik 
propisuje postupke i 
uvjete različite od onih 
predviđenih u LRS 

Postupci provedbe 
LRS-a 

Mogućnosti 
pokretanja izmjena 
LRS-a 

Visok Komunikacija LAG-a 
s  Ministarstvom 
poljoprivrede i 
Agencijom za 
plaćanja  radi  
usklađivanja 
postupaka i uvjeta 
propisanih 
Pravilnikom i LRS-
om 

Voditelj LAG-a, 
Upravni odbor, 
Nadzorni odbor 

Donošenje Pravilnika koji 
uređuje provedbu mjera 
predviđenih  u LRS nije u 
skladu s dinamikom 
provedbe mjera u 
Akcijskom planu LRS-a 

Provedba Akcijskog 
plana za  godinu n i 
ostvarenje ciljeva LRS 

Praćenje provedbe 
LRS-a i mogućnosti 
pokretanja izmjena 
LRS-a 

Visok Komunikacija LAG-a 
s  Ministarstvom 
poljoprivrede radi  
usklađivanja 
dinamike 
donošenja 
Pravilnika za 
određene mjere i 
dinamike 
provođenja 
Akcijskog plana 
LRS-a 

Voditelj LAG-a, 
Upravni odbor, 
Nadzorni odbor 

Natječaji predviđeni 
akcijskim planom LRS-a 
ne objavljuju se 
odgovarajućom 
dinamikom u APRRRR 

Provedba Akcijskog 
plana za  godinu n i 
ostvarenje ciljeva LRS 

Praćenje provedbe 
akcijskog plana  i 
pokretanja izmjena 
LRS-a 

Visok Komunikacija LAG-a 
s Agencijom za 
plaćanja radi  
usklađivanja 
dinamike provedbe 
Natječaja 

Voditelj LAG-a, 
Upravni odbor, 
Nadzorni odbor  

Administrativna 
opterećenost 
zaposlenika LAG-a 

Provedba mjera iz 
LRS 

Stalna izobrazba i 
trening zaposlenika  
radi omogućavanja 
izvršavanja različitih 
radnih zadataka  

Visok Zapošljavanje novih 
djelatnika  u LAG-u 
, angažiranje 
vanjskih stručnjaka 

Voditelj LAG-a, 
Upravni odbor 

Nedovoljan odaziv 
korisnika na raspisane 
Natječaje zbog slabog 
financijskog potencijala 
ili  nedovoljne 
zainteresiranosti 

Provedba Akcijskog 
plana za  godinu n i 
ostvarenje ciljeva LRS 

Animiranje i 
Informiranje 
potencijalnih 
korisnika o svim 
aspektima 
financiranja projekata 
i isplata 

Srednji LRS ne sadrži 
minimalne 
prihvatljive iznose 
potpore već 
maksimalne 
prihvatljive iznose 

Voditelj LAG-a, 
Zaposlenici LAG-a 

Kompliciran postupak 
prijave na Natječaje 

Provedba mjera iz 
LRS 

Animiranje i radionice 
za potencijalne 
korisnika u svrhu 
olakšavanja postupka 
prijave 

Mali Pravovremeno 
provođenje 
radionica i objava 
Vodiča  

Voditelj LAG-a, 
Zaposlenici LAG-a 


