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106.
АКТ О МАПИРАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ ФИНАНСИЈЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ

Одељење за привреду финансије, планирање и грађење у обављању својих радних
задатака, које можемо дефинисати кроз процесе и даље процесе поделити на поступке,
кординира у свом раду са следећим учесницима:

Одељење за привреду
финансије, планирање
и грађење

Странке у
управном
поступку из
надлежности
општин. управе

Органи
Општине
Пландиште

Ресорна
министарства

Остали
Екстерни
субјекти

Све процесе који се одвијају у Одељењу за привреду финансије, планирање и грађење
можемо поделити на следеће:
4. Управљачки процеси
5. Процеси подршке пословању јединице лоаклне самоуправе
6. Процеси контроле
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УПРАВЉАЧКИ ПРОЦЕСИ ОБУХВАТАЈУ:

Послови организације Oдељења,
Послови давања упутства запосленима за обављње послова
Послови старања о распореду послова и благовремeном извршавању истих
Послови праћења прописа и указивања на промене и стара се благовременом
усклађивању рада у Одељењу

V.

ПРОЦЕСИ ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

-

Послови који се односе на: пољопривреду, задругарство; шумарство;
Послови водопривреде; туризама и угоститељства; занатства;
Послови везани за робне резерве и снабдевање становништва;
Послови припреме и реализације буџета и завршног рачуна;
Послови праћења остваривања јавних прихода буџета;
Послови организације финансијских и рачуноводствених послова буџета;
Послови инспекцијског надзора над коришћењем буџетских средстава;
Послови везани за самодопринос,
Финансијско-материјални и књиговодствени послови буџета, фондова и рачуна
посебних намена
Послови обрачуна ревалоризације и откупа станова;
Послови пружања финансијских услуга другим органима и организацијама по
посебним уговорима;
Послови евиденције непокретности општине;
Послови управљања, коришћења и располагања непокретностима општине;
Послови промета земљишта и зграда, продају станова
Послови уређења, развоја комуналних делатности;
Послови старање о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно
обављање комуналних делатности;
Послови праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом
и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених
површина, јавне расвете, саобраћаја и др. у складу са законом);
Послови праћења доношења програма и планова комуналних предузећа на
територији општине
Послови праћења реализације Програма
Послови надзора над обављањем комуналних делатности;
Послови вођења регистра улица, тргова и зграда
Послови одређивања кућних бројева;
Послови праћења остваривања програма уређивања грађевинског земљишта;
Послови издавања одобрења за грађење;
Послови техничког прегледа и издавање употребне дозволе за објекте комуналне
инфраструктуре за које општина уступа градско грађевинско земљиште;
Послови стамбене изградње и одржавање стамбених зграда;

-
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Послови везани за изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних
путева, улица и других јавних објеката и површина од значаја за општину;
Послови ванлинијског превоза путника; такси превоз;
Послови у вези са ценама стамбено-комуналних услуга;
Послови провере исправности техничке документације;
Послови везани за доношење и спровођење урбанистичких планова;
Послови евидентирања бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са
планским актима;
Послови издавања одобрења за грађење;
Послови техничког прегледа и издавање употребних дозвола за објекте за које је
надлежна општина;
Послови издавања дозволе за обављање самосталне делатности;
Послови вођења регистра радњи;
Послови израде нацрта програма развоја мале привреде;
Послови проросторног размештаја објеката мале привреде;
Послови аналитичког праћења стања у приватној својини;
Послови који се односе на мере заштите у планирању и изградњи објеката;
Послови заштите ваздуха;
Послови заштитуе шума;
Послови заштите вода;
Послови заштите биљног и животињског света;
Послови заштите природних добара и заштите од буке;
послови заштите од отпадних и опасних материја ;
Послови држања и заштите животиња;
Послови заштите природних лековитих својства у одређеним подручјима;
Послови обављање инспекцијског надзора над извршавањем прописа из
надлежности општине

ПРОЦЕСИ КОНТРОЛЕ

Процеси контроле прожимају све процесе који се врши у оквиру Одељења за привреду
финансије, планирање и грађење, Општинске управе Општине Пландиште, односно
контролише се свака фаза започетог процеса, ко је израдио/креирао процес, ко је контролисао
процес (дефинисано актом о систематизацији), ко је исти одобрио и ко је одговоран за сам
процес.
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Фазе сваког од наведених процеса има следећу структуру:

ПОЧЕТАК
ПРОЦЕСА

ПРИКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА

КОНТРОЛА

УНОС У СИСТЕМ

КРАЈ

Руководилац Одељење за привреду финансије, планирање и грађење ОДГОВОРАН је за
организацију ПРОЦЕСА и благовремено спровођење поступака. Да би се поступци што
ефикасније одвијали потребно је извршити њихову шаблонизацију и исте применити у
електронској форми за сваки процес.
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ПРИМЕР ОБРАСЦА ПРОЦЕСА:
Назив процеса

Шифра процеса

Корисник процеса
Власник процеса
ЦИЉ ПРОЦЕСА

ОПИС ПРОЦЕСА
УЛАЗ
АКТИВНОСТИ
ИЗЛАЗ
ОПИСАТИ ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ПРОЦЕСИМА/ПОСТУПЦИМА и ИЗВЕШТАВАЊЕ
ИНТЕРНО И ЕКСТЕРНО

Име и
презиме

функција

датум

потпис

Рок за
извршење

Израдио
Контролисао
одобрио
Корисник процеса: Одељење за привреду финансије, планирање и грађење
Власник процеса: Власник процеса је увек особа која је по функцији у складу са Актом
о систематизацији најодговорнија за процес који се одвија у одељењу и који је предмет
праћења.
Одељење за привреду финансије, планирање и грађење је дужно да за сваки процес
води ОБРАЗАЦ ПРОЦЕСА.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
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