
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXI Број 14 10.08.2015. Годишња претплата
2100,00 динара

100.

На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС", бр. 124/2012 и 14/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског
већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013),
Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана  04.08.2015. године донело:

3 А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЗА 2015. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Шеста допуна Плана јавних набавки за 2015. годину.

II

У Плану јавних набавки за 2015. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. („Службени
лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015 и 11/2015), мења се укупна вредност
услуга и износ од  „21.914.619“ замењује се износом од „31.914.619“ динара и мења се укупна вредност
Плана јавних набавки за 2015. годину и износ од „80.345.121“ замењује се износом од „90.345.121“ динара
без ПДВ-а.

У Плану јавних набавки за 2015. годину мења се комплетан назив јавне набавке под
редним бројем 1.3.9 „Реконструкција и адаптација кровне конструкције месне канцеларије у
Великом Гају и стручни надзор“ и замењује се називом „Санација објекта месне канцеларије у
Великом Гају и стручни надзор“.

У Плану јавних набавки за 2015. годину мења се назив Прве партије јавне набавке под
редним бројем 1.3.9 „Реконструкција и адаптација кровне конструкције месне канцеларије у
Великом Гају“ и замењује се називом „Санација објекта месне канцеларије у Великом Гају“.
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III

Закључак и Шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2015. годину, објавиће се у
„Службеном листу Општине Пландиште".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-153/2015-III
Дана:  04.08.2015. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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101.
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102.

На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, - испр и 108/2013, 142/2014) члан 61. Статута Општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Председник општине,
доноси следећи:

П Р А В И Л Н И К
О ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИПРЕМУ И ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Члан 1.

Овим Правилником дефинишу се процедуре за припрему и достаљање предлога финансијских
планова, рокови за доставу и садржина финансијских планова.

Након добијања фискалне стратегије, локални орган управе надлежан за послове финансија
доставља индиректним корисницима средства буџета локалне власти Упутство за припрему
буџета локалне власти најкасније до 1. августа.

На основу упутства за припрему нацрта буџета локалне власти, индиректни корисници
средстава буџета локалне власти израђују предлог финансијског плана и достављају га
локалном органу управе надлежном за финансије.

Упутство треба да садржи:

1) Основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета локалне
власти

2) Опис планиране политике ликалне власти
3) Процену прихода и примања и расхода и издатака буџета локалне власти за буџетску и

наредне две фискалне године
4) Обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника

средства буџета локалне власти за буџетску годину, са пројекцијама за наредне две
фисклане године

5) Смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава буџета
локалних власти

6) Поступак и динамику припреме буџета локалне власти и предлога финансијских
планова директних корисника средстава буџета локалних власти

Предлози финансијских планова индиректних корисника средства буџета достављају се,
локалном органу управе недлежном за финансије најкасније до 1. септембра.
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Члан 2.

Предлог финансијског плана обухвата:

1. Расходе и издатке, исказане по буџетској класификацији
2. Детаљно писано образложење расхода и издатака, као и изворе финансирања

Члан 3.

Индиректни корисници средстава буџета локалне власти обавезни су да припреме предлог
финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет локалне власти.

Директни корисници средстава буџета локалне власти обавезни су да, у складу са смерницама
и у роковима које прописује надлежни извршни орган  локалне власти, траже од индиректних
корисника будџетских средстава за које су одговорни, да доставе податке неопходне за израду
предлога финансијских планова директног корисника буџетских средстава.

Локални орган управе надлежан за послове финансија може да тражи непосредно од
индиректних корисника буџетских средстава податке о финансирању корисника, који су
неопходни за припрему предлога буџета локалне власти.

Члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-143/2015-II
Дана: 10.08.2015. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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103.

На основу члана 93. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,-испр и 108/2013, 142/2014), Начелник Општинске управе
доноси:

ПРАВИЛНИК
О РАДУ ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

I  Основне одредбе

Члан 1.

Правилником о раду трезора Општине Пландиште (у даљем тексту: Правилник) регулише
се начин извршења буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола финансијских
трансакција и садржина образаца за евидентирање финансијских трансакција у главној књизи
трезора.

Члан 2.

Наредбодавац за извршење Одлуке о буџету Општине Пландиште је Председник
Општине Пландиште.

Налогодавци за извршење буџета су Председник Општине и начелник Општинске управе
( у даљем тексту:Општинска управа).

Члан 3.

Буџетски извршиоци консолидованог рачуна трезора Општине Пландиште код директних
буџетских корисника су:

1. Начелник општинске управе,
2. Руководиоци одељења у оквиру органа управе за део из надлежности одељења,
3. Лица у финансијској служби директног корисника који обављају функцију одобравања

захтева,
4. Лица која по систематизацији обављају функцију контроле и оверавања тачности

књиговодствених исправа на основу којих се подноси захтев за плаћање.

Буџетски извршиоци консолидованог рачуна трезора у Општинској управи  су:

1. Лица која по систематизацији раде послове контроле и оверавање захтева за плаћање,
послове одобравања плаћања и лица која непосредно обављају послове извршења расхода на
консолидованом рачуну трезора.
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II  Процедуре о раду трезора

1) Процедура за апропријације

Члан 4.

Апропријација представља овлашћење за трошење јавних средстава до одређеног износа
и за одређене намере, за период од годину дана које је Скупштина Општине Пландиште
Одлуком о  буџету, дала Председнику Општине.

Члан 5.

Постоје два поступка везана за апропријације:

 евидентирање првобитне апропријације и
 евидентирање промена у апропријацији.

Члан 6.

Процедуре за првобитне апропријације користе се за евидентирање апропријације по
Одлуци о буџету, по Одлуци о о привременом финансирању и по Одлуци о допунском буџету у
трезору Општине Пландиште.

Првобитне апропријације доставља Општинска управа (Одељење трезора) директним и
индиректним корисницима буџета у року од  15 дана од усвајања Одлуке о буџету, Одлуке о
привременом финансирању, Одлуке о допунском буџету.

Члан 7.

Процедура за промену у апропријацији користи се када се мења апропријација која је
евидентирана у трезору.

До промене у апропријацији  која је евидентирана у трезору може доћи услед коришћења
средстава сталне и текуће буџетске резерве (члан 61. Закона о буџетском систему) и услед
преусмеравања апропријација код  Директног корисника буџетских средстава одобрених на име
одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Процедура за измену апропријације је следећа:

 Захтев за промену апропријације попуњава Одељење буџета, на обрасцу ЗА, на основу
потписаног и овереног решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве
и решења о промени апропријације код директног буџетског корисника.

 Председник општине одобрава промену у апропријацији и образац захтева прослеђује
Одељењу за трезор, заједно са решењем.

 Одељење трезора проверава дали је решење о употреби средстава сталне и текуће
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буџетске резерве у складу са Одлуком о буџету и расположивим средствима на
консолидованом рачуну трезора и евидентира промене у апропријацији у Трезору.

 Изузетно захтев за промену у апропријацији може доставити и индиректни корисник
буџетских средстава, на обрасцу ЗА-1, под условом да су Одлуком о буџету
дефинисане апропријације директно том индиректном буџетском кориснику.

 Даља процедура је иста као и код првобитно утврђених апропријација.

III  План извршења буџета и квоте

План извршења буџета представља предлог тромесечног плана за потребним
средствима за наредни квартал директног корисника буџетских средстава.

Квота представља висину тромесечног издатка до којег  директни корисници могу да
врше плаћања у складу са тромесечним плановима извршења буџета и тромесечном
динамиком извршења.

Члан 8.

Расподела остварених прихода и обавештење директним корисницима о тромесечним
квотама врши се у складу са Одлуком о буџету Општине Пландиште за текућу годину.

Процедура за евидентирање првобитно утврђених квота је следећа:

1. Одељење буџета ради пројекцију примања буџета,
2. Одељење буџета проверава и усклађује пројекцију примања буџета и припрема предлог

тромесечног плана буџета,
3. Руководилац одељења за буџет доноси тромесечни план буџета за одређени квартал,
4. Одељење трезора уноси у информациони систем трезора тромесечни план са

утврђеним квотама по корисницима.

Члан 9.

Директни корисник буџета може да захтева измене тромесечних квота.

1. Процедура за измену квота је следећа:
2. Директни буџетски корисник доставља образложен захтев за промену квота Одељењу

за буџет ( на Обрасцу ЗК);
3. Одељење буџета утврђује оправданост за промену квота и предлаже одабирање

захтева за промену;
4. Одељење трезора проверава захтев за промену (усклађеност са пројекцијом прихода

буџета) и одобрен захтев уноси у информациони систем трезора;
5. Руководилац одељења за послове финансија, одобрава измену првобитно утврђене

квоте;
6. Даља процедура је иста као и код првобитно утврђених квота.
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IV Процедура за преузимање обавеза

Преузимање обавеза представља резервисање буџетских апропријација и квота од стране
директног корисника буџетских средстава по основу нереализованих уговора или другог
обавезујућег правног акта од којег се у моменту реализације очекује да доведе до готовинског
издатка непосредно или у будућности.

Члан 10.

Процедура за преузимање обавеза је следећа:

Индиректни буџетски корисник доставља образложен захтев за преузимање  обавеза
директном буџетском кориснику на (Образац ЗО), у два примерака. Директни буџетски корисник
(надлежно одељење Општинске управе) проверен достављени захтев и одобрен захтев са
образложењем доставља извршиоцу у одељењу трезора. Извршилац у трезору проверава и
одобрава захтев, обавештава подносиоца захтева о датуму плаћања. Један захтев задржава у
трезору, са  одговарајућим евиденционим бројем а други враћа подносиоцу захтева у року од 5
дана од датума подношења захтева.

V Процедуре за плаћање и трансвер средстава

Плаћање представља све финансијске трансакције које доводе до издавања налога за
плаћање, евидентирање издатака и смањење салда рачуна трезора.

Члан 11.

Процедура за плаћање и трансвер средстава по основу Захтева за плаћање по документу ЗП и
ТС, Захтев за трансвер средстава за индиректне кориснике који су обавезници ПДВ-а ЗТ,
Захтев за исплату плата запослених ЗИП је следећа:

- Индиректним корисницима

1. Индиректни корисници буџета попуњен и оверен образац (образац ЗП и ТС,  ЗИП-у и ЗТ
два примерака) са одговарајућом књиговодствено  документацијом у складу са Законом
достављају директном кориснику.

2. Директни буџетски корисник проверава усклађеност захтева са Одлуком о буџету,
финансијским планом корисника и другим прописима. Одобрава  захтев за плаћање и
доставља извршиоцу одељења трезора.

3. Извршилац за трезор проверава, одобрава, евидентира захтев и врши плаћање у
складу са планом плаћања и управљања готовином, Један захтев задржава  у трезору,
са одговарајућим евиденционим бројем а други враћа подносиоцу  захтева у року од 5
дана од датума подношења захтева.
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- Директни корисници

1. Директни буџетски корисници своје попуњене и оверене захтеве достављају  одељењу
за буџет. Одељење буџета проверава усклађеност захтева са  Одлуком о буџету и
финансијским планом и достављ га одељењу за трезор на плаћање.

2. Одговорно лице директног корисника може овластити друга лица у оквиру директног
корисника за оверавање захтева за плаћање.

Члан 12.

Корисници буџета попуњен и оверен образац (образац ЗП И ТС или ЗТ И ЗИП)  са
одговарајућом документацијом у складу са Законом достављају директном кориснику односно
надлежном одељењу. Образац мора бити оверен од стране одговорног лица за оверавање
(руководилац одељења рачуноводства)  и одговорног лица за одобравање (директор). На тај
начин буџетски корисник потврђује да су подаци и пратећа документација уз захтев истинити и
тачни и у складу са Одлуком о буџету Општине Пландиште и  Законима који регулишу ову
материју.

Извршиоци који прате област друштвених делатности, проверавају дали су захтеви
индиректних корисника у складу са њиховим финансијским плановима, буџетом Општине
Пландиште, Законом о буџетском систему, Законом о јавним  набавкама и другим законима који
дефинишу ову област, оверавају их и прослеђују одговорном лицу за одобравање (
Руководиоцу одељења за финансије или лице које он овласти).
Извршиоци који прате Општинску управу, проверавају да ли су захтеви у складу са
финансијским планом, буџетом Општине Пландиште, Законом о буџетском систему, Законом о
јавним набавкама и другим законима који дефинишу ову област, оверавају их и прослеђују
одговорном лицу за одобравање (Начелнику  Општинске управе или лице које он овласти).
Извршиоци који прате месне заједнице, проверавају дали су захтеви у складу са финансијским
планом, буџетом  Општине Пландиште,  Законом о буџетском систему,   Законом о јавним
набавкама и другим законима који дефинишу ову област, оверавају их и прослеђују  одговорном
лицу за одобравање (Начелнику Општинске управе или лице које он овласти).

Члан 13.

Ускладу са усвојеним предлогом финансијског плана за пренос средстава директни
буџетски корисник подноси трезору захтев за плаћање. Захтев се подноси  у два примерака на
прописаном обрасцу. (ЗП и ТС или ЗИП-за плате) Захтев за пренос средстава оверава
извршилац за буџет за одређену област и одобрава Председник Општине, Начелник
Општинске управе или лице које он овласти.  Део захтева за плаћање чини став- решење да се
одређена исплата изврши.

Буџетски извршилац директног корисника који врши пријем и проверу захтева за плаћање,
може ставити оверу да је захтев валидан тек након провере документације-књиговодствених
исправа (Уговора, оверених ситуација, фактура/рачун, доказа да је спроведен поступак јавне
набавке, одлуке о избору најповољнијег понуђача и слично) и расположивог права за одређену
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врсту расхода предвиђеног финансијским планом за извршење буџета.

Буџетски извршилац директног корисника који врши пријем и проверу захтева за  плаћање
својим потписом потврђује да је извршио контролу књиговодствене   документације, одговоран
је за законитост одобреног плаћања.  Уколико се у поступку овере поднетог захтева за плаћање
константује да су створене обавезе на терет консолидованог рачуна трезора мимо надлежности
буџетског корисника, буџетски извршилац директног корисника неће одобрити поднети  захтев
за плаћање. Писменим путем ће обавестити буџетског корисника о разлозима за неодобравање
исплате.

Члан 14.

Индиректни буџетски корисник, обавезник ПДВ-а, захтев за плаћање подноси  на обрасцу ЗТ.

Члан 15.

Захтев за исплату плата доставља се на обрасцу ЗИП до 3-ег и 18-ог у месецу за претходни
месец, а захтев за исплату по документу од 10-15. у месецу за претходни месец. Промена броја
запослених мора бити исказана на обрасцу ЗИП. Ако је дошло до повећања броја запослених
неопходно је уз захтев за плаћање доставити и сагласност оснивача.  Уз захтев за исплату
другог дела плате буџетски корисници су обавезни да доставе преглед зарада по
квалификационој структури до 18 ог. у месецу за претходни месец индиректни буџетски
корисницима достављају извештај о приходима оствареним из других извора осим оних који
суим пренети из буџета на обрасцу ОП.

VI Завршне одредбе

Члан 16.

Процедуре о раду трезора за директне кориснике и кориснике за које не постоји надлежно
оделење у оквиру Општинске управе, исте су као и за индиректне кориснике буџетских
средстава с тим што ће они све захтеве утврдјене овим упутством достављати непосредно
одељењу за трезор.    У оквиру службе буџета и службе трезора, сходно поступцима који
одговарају одредјеној процедури утврђеној овим упуством, извршиће се обрада, провера  и
реализација у складу са одредбама Одлуке о буџету Општине.
За законитост и исправност садржаја захтева за плаћање, као и књиговодствене документације
која га прати, одговорни су код директних, индиректних и осталих корисника буџетских
средстава, одговорна лица и одређена лица у финансијској служби.
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Члан 17.

Индиректни буџетски корисници захтеве за признавање трошкова превоза за запослене на рад
и са рада достављају уз одговарајућу документацију на обрасцу ЗП и ТС или на обрасцу ЗТ.

При обрачуну трошкова превоза користити образац Захтев за признавање трошкова превоза на
рад и са рада за месец, који је саставни део овог Правилника.
Готовинска исплата трошкова превоза на рад и са рада признаје се свим   буџетским
корисницима по истеку месеца а куповина маркица унапред  крајем месеца за наредни месец.

Члан 18.

Прописани обрасци и овлашћења саставни су део Правилника о раду трезораОпштине
Пландиште.

Члан 19.

Овај Правилник ступа на снагу осам дана након његовог објављивања у Сл. Листу Општине
Пландиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 4-141/2015-01-IV
Дана:  10.08.2015. године
ПЛАНДИШТЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић – Мак, дипломирани правник, с.р.
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104.

На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,-испр и 108/2013, 142/2014), Начелник Општинске управе
доноси:

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ

СРЕДСТАВА  ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ НА РАЧУН - општине Пландиште
РАЧУН ЗА ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА Општине Пландиште

Члан 1.

Правилником о  начину и поступку преноса  неутрошених буџетских  средстава Општине
Пландиште на рачун - Општина Пландиште - рачун за извршење буџета Општине Пландиште (
у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује начин утврђивање износа и поступак враћања
неутрошених средстава која су у складу са Одлуком о буџету Општине Пландиште, до истека
фискалне године пренета индиректним корисницима буџетских средстава, а нису утрошена у
тој фискалној години.

Члан 2.

Повраћај неутрошених средстава из  члана 1. овог  Правилника, врше  индиректни  корисници
буџетских  средстава Општине Пландиште  до истека фискалне године, закључно са  31.
децембром, на рачун - Општина Пландиште - рачун за извршење буџета, број 840-44640-68.

Износ неутрошених средстава за  повраћај из  члана 1. Правилника исказује  се  на Обрасцу
СБС- Спецификација враћених буџетских средстава који је саставни део овог Правилника.

Корисници буџетских средстава Општине Пландиште одговорни су за истинитост и тачност
исказаних података у Обрасцу СБС- Спецификација враћених буџетских средстава.

Члан 3.

Индиректни  корисници  буџетских средстава достављају  Одељењу за привреду и финансије
Општинске управе, спецификације враћених буџетских средстава, која су им пренета на
подрачун за редовну делатност према разделима, односно главама, односно функцијама,
односно главним програмима, на Обрасцу СБС-Спецификација враћених буџетских средстава,
најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.

На основу извршених уплата и достављених образаца из става 1. овог члана, Одељење за
привреду и финансије  Општинске управе, најкасније  до  20. јануара  наредне фискалне године,
врши корекцију трансфера расхода и издатака за предходну фискалну годину.
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Члан 4.

У износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. Овог Правилника не спадају средства
на рачуну редовног пословања корисника буџетских средстава са стањем на дан 31. децембар,
која су  пренета том  кориснику од другог  нивоа  власти, као и остале уплате ( накнаде за
боловање, донације.)

Члан 5.

Одредбе  овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава који  су
неутрошена средства пренели  до истека фискалне године, а  који  након истека  фискалне
године нису у систему консолидованог рачуна трезора Општине Пландиште.

Члан 6.

Овај Правилник  ступа  на снагу осмог  дана  од  дана  објављивања  у „Службеном листу
Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 4-142/2015-01-IV
Дана:  10.08.2015. године
ПЛАНДИШТЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић – Мак, дипломирани правник, с.р
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Образац СБС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА КОЈИ ВРАЋА СРЕДСТВА:
___________________________________________________________________________

СЕДИШТЕ: __________________________________________________________________

АДРЕСА: ____________________________________________________________________

МБ:  _______________________________________________________________________

ЈББК: ______________________________________________________________________

Назив директног корисника буџетских средства који је пренео средства: (*)

___________________________________________________________________________

(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој
назив)

JBBK:  _____________________________________________________________________

Раздео/глава _____функција ____ главни програм_________________________________

Спецификација враћених буђетских средстава:
Економска

класификација ОПИС Износ

1 2 3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четри шифре
без узимања  ознаке 49  будући да  је  49  ознака  трансфера  која  указује на  потребу  за
елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказа.

Број:
Име и презиме одговорног лица
___________________________

Место и датум:
____________________ М.П
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105.
АКТ О МАПИРАЊУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за општу управу и скупштинске послове у обављању својих радних задатака,
које можемо дефинисати кроз процесе и даље процесе поделити на поступке, кординира у свом
раду са следећим учесницима:

Све процесе који се одвијају у Одељењу за општу управу и скупштинске послове
можемо поделити на следеће:

1. Управљачки процеси
2. Процеси подршке пословању јединице лоаклне самоуправе
3. Процеси контроле

Одељења за општу
управу и скупштинске

послове

Странке у
управном

поступку из
надлежности

општин. управе

Органи
Општине

Пландиште и
одборничке групе

Месне
заједнице

Остали
Екстерни
субјекти
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I. УПРАВЉАЧКИ ПРОЦЕСИ ОБУХВАТАЈУ:

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

усклађивању рада у Одељењу

II. ПРОЦЕСИ ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

- Послови задовољавања одређених потреба грађана у области
- основног образовања,
- примарне здравствене заштите,
- социјалне заштите,
- друштвене бриге о деци,
- културе, физичке културе,
- информисања,
- Послови везани за остваривање надзора над законитошћу рада установа у области

друштвених делатности чији је оснивач општина;
- Послови у вези збрињавања избеглица на територији општине;
- Послови везани за борачку и инвалидску заштиту;
- Послови унапређења организације рада и модернизацију општинске управе;
- Послови око примене закона и других прописа у општем управном поступку у

општинској управи;
- Послови избора одборника за Скупштину општине;
- Послови вођења регистра становника и општег бирачког списка;
- Послови пријемне канцеларије – писарнице и архиве;
- Послови овере потписа рукописа и преписа;
- Послови издавања радних књижица и вођење регистра о радним књижицама;
- Послови надзора над радом месних канцеларија;
- Послови везани за матичне књиге,
- Послови везани за књиге држављана;
- Послови решавања у управним стварима ако прописима није одређено који је орган

управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а то не може
да се утврди ни по природи ствари;

- Послови мировних већа;
- Послови око употребе грба и заставе општине;
- Послови вођења персоналне евиденције у вези са радним односима;
- Послови коришћења биротехничких и других средстава и опреме;
- Послови коришћења и одржавања зграда и службених просторија;
- Послови обезбеђењаа рационалног коришћења пословног простора;
- Послови превоза з моторним возилима и друге сервисне услуге;
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- Послови везани за општински центар за обавештавање
- Послови одбране;
- Послови текућег инвестиционог одржавања
- Послови обезбеђивања пословних зграда;
- Послови припремања седница, обраду аката усвојених на седницама;
- Послови сређивања, евидентирања и чувања изворних аката и докумената о раду

председника општине, Скупштине и општинског већа;
- Послови пружања стручне помоћи одборничким групама у изради предлога које

подносе Скупштини и њеним телима;
- Послови пружања стручне помоћи одборницима;
- Послови прибављања одговора и обавештења које одборници траже;
- Послови везани за представке и предлоге грађана;
- Послови пружања правне помоћи грађанима;
- Послови избора именовања и постављења;
- Послови вођења одговарајућих евиденција;
- Послови протокола за потребе председника општине, Скупштине и општинског већа;
- Послови усаглашености нормативних аката (одлука, решења и закључака) које

доноси председник општине, Скупштин општине и Општинско веће са законом и
другим прописима и друге послове.

III. ПРОЦЕСИ КОНТРОЛЕ

Процеси контроле прожимају све процесе који се пролазе кроз Одељење за општу
управу и скупштинске послове, општинске управе Општине Пландиште, односно контролише се
ко је израдио/креирао процес, ко је по функцији (дефинисано актом о систематизацији)
контролисао процес, ко је процес одобрио и ко је одговоран за сам процес.
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Фазе сваког од наведених процеса има следећу структуру:

Руководилац Одељења за општу управу и скупштинске послове - 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.

ПОЧЕТАК
ПРОЦЕСА

ПРИКУПЉАЊЕ

ПОДАТАКА

КОНТРОЛА

УНОС У СИСТЕМ

КРАЈ
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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 општу управу и скупштинске послове

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 општу управу и скупштинске послове, је дужно да за сваки процес
води ОБРАЗАЦ ПРОЦЕСА.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 110-12/2015-01-IV
Дана: 10.08.2015. године
ПЛАНДИШТЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Александра Одавић – Мак, дипломирани правник, с.р.
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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:

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

Одељење за привреду
финансије, планирање

и грађење

Странке у
управном

поступку из
надлежности

општин. управе

Органи
Општине

Пландиште

Ресорна
министарства

Остали
Екстерни
субјекти
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IV. 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

VI. 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:

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.

ПОЧЕТАК
ПРОЦЕСА

ПРИКУПЉАЊЕ

ПОДАТАКА

КОНТРОЛА

УНОС У СИСТЕМ

КРАЈ
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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
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 110-14/2015-01-IV
Дана: 10.08.2015. године
ПЛАНДИШТЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Александра Одавић – Мак, дипломирани правник, с.р.
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