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6.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 011-2/2020-01-IV
Дана: 21.01.2020. године
Пландиште

На основу члана 81, став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013/, 63/2013 - испр.,108/2013, 142/2014 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 10. Правилникa о
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система
финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011,
106/2013, 7/2019 и 29/2019), Начелник Општинске управе доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
I
Образује се радна група за спровођење и ажурирање система финансијског управљања и
контроле у општини Пландиште ( у даљем тексту Радна група).
II
Радна група се образује у следећем саставу:
- Руководилац Радне групе: Савков Александар, шеф ЛПА
чланови Радне групе:
-

Игор Ђорђијевски, кординатор за односе са јавношћу
Јадранка Граовац, шеф службе за пореску инспекцију
Joжеф Борош, шеф одсека за финансије и буџет привреду и ЛЕР
Зоран Брдар, Послови планирања одбране и послови везани за ванредне ситуације
III

Задатак Радне групе је да спроведе и ажурира систем финансијског управљања и контроле, као
свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који
ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви општине Пландиште остварити кроз:
1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3) добро финансијско управљање;
4) заштиту средстава и података.
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IV
У циљу успостављања финансијског управљања и контроле, неопходно је да Радна група
ажурира следеће:
-Попис и опис пословних процеса;
-Изради мапу пословних процеса;
-Идентификује пословне процесе који нису прописани у писменом облику;
-Утврди контролно окружење;
-Идентификује, процени ризике и oдреди начин управљања ризиком;
-Успостави контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову
примену, а које ће пружити разумно уверавање да су ризици за постизање циљева
ограничени на прихватљив ниво;
-Успостављање, функционисање и извештавање о систему ФУК,
благовременог и поузданог извештавања;
-Успостави систем контрола и функционисањa финансијског управљања;
-Утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног система
финансијског управљања;
- Изради акционе планове за финансијско управљање и контролу општине Пландиште;
- Изради регистар ризика општине Пландиште;
- Сачини предлоге стратегије управљања ризицима по трогодишњим периодима;
- Редовно одржавање и ажурирање система финансијског управљања и контроле.
V
Послове и задатке утврђене овом одлуком, чланови радне групе обављаће без накнаде а задатке
ће извршавати по наређењу руководиоца одговорног за Финансијско управљање и контролу.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак, дипл. правник, с.р.

