
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXVI Број 1 22.01.2020. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
1. 
 

  На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, 
бр. 30/2018) и члана 53.  Пословника Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 40/2019), Општинско веће општине Пландиште је на седници одржаној дана   22.01.2020. 
године донело 

 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ 
НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

 
          1.   УСВАЈА СЕ  План јавних набавки за 2020. годину и План набавки за 2020. годину на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама. 
 

                2.  Закључак и План јавних набавки за 2020. годину објавиће се у „Службеном листу општине 
Пландиште“. 

 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 4-2/2020-III 
Дана: 22.01.2020. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 
 
                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                             Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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2. 
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3. 

 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члана 4. Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма одјавног 
интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Општинско веће општине 
Пландиште, на седници одржаној 22.01.2020. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Плана јавних конкурса за 2020. годину 

 
 
I 
 

 Усваја се План јавних конкурса за 2020. годину. 
 

II 
 

Закључак и План јавних конкурса за 2020. годину објавиће се у „Службеном листу 
општине Пландиште“. 

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-7/2020-III 
Датум: 22.01.2020. године    
П Л А Н Д И Ш Т Е 
 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста, с.р. 
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4. 
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5. 

 
 

 
 

 

 

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 ), члана 10. Правилникa о 
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о 
систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“,  бр. 
99/2011 и 106/2013) и члана 37. Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште 
(„Сл.лист општине Пландиште“ бр. 27/2016 и 6/2017, 7/2019 и 29/2019), Начелник Општинске 
управе дониси  

 
О Д Л У К У  

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ 
 
 

I 
 

Образује се радна група за редовно одржавање и ажурирање система финансијског управљања 
и контроле у општини Пландиште (у даљем тексту Радна група). 

 
II 

 
Радна група се образује у следећем саставу: 
 

- Руководилац радном групом: Раде Брдар , службеник на озакоњењу објеката 
 

              чланови Радне групе: 
 

- Бранка Пантић, Начелник одељења за привреду, локално-економски развој, финансије и 
буџет и локалну пореску администрацију, 

- Магдалена Тошић, Заменик начелника одељења за друштвене делатности и  послове 
органа општине, 

- Ленуца Богдановић, Начелник одељења општу управу, људске ресурсе и заједничке 
послове, 

- Горица Стефановић Шеф службе за инспекцијске послове и инспектор за заштиту 
животне средине и друмски саобраћај, 

- Страхиња Брекић, Озакоњење објеката.  
 

III 
 

Задатак Радне групе је да организационо успостави 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: 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 011-1/2020-IV  
Дана: 21.01.2020. године 
П л а н д и ш т е  
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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. 

 
IV 

 
У циљу успостављања финансијског управљања и контроле, неопходно је да  Радна група 

изврши 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. 
 

 VI 
 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању радне групе број 011-19/2018-IV од 
20.06.2018. године. 

 
 

                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                    Александра Одавић Мак, дипл. правник, с.р. 
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6. 

 
 
 
 

 
 

 

 

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  

 
О Д Л У К У  

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. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 011-2/2020-01-IV  
Дана: 21.01.2020. године 
П л а н д и ш т е  
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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. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач 
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Татјана Шипка 
Тел. 013/861-035 
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна  плаћања: 
 - приходи буџета општине - 840-44640-68 
Штампа: Општинска управа општине Пландиште 

1. Закључак о усвајању Плана јавних 
набавки за 2020. годину и Плана 
набавки за 2020. годину на које се не 
примењује закон о јавним набавкама 

 
 
 
.................................................................................... 1 

2. План јавних набавки за 2020. годину .................................................................................... 2 
3. Закључак о усвајању Плана јавних 

конкурса за 2020. годину 
 
.................................................................................... 3 

4. План јавних конкурса општине 
Пландиште за 2020. годину 

 
.................................................................................... 4 

 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
5. Одлука о образовању Радне групе  

за редовно одржавање и ажурирање 
система финансијског управљања и 
контроле у општини Пландиште 
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6. Одлука о образовању Радне групе за 
спровођење и ажурирање система 
финансијског управљања и контроле 
у општини Пландиште 
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