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Na osnovu čl. 18. Uredbe o budžetskom računovodstvu
(„Sl.glasnik RS“ br.125/2003,
12/2006), i čl. 89.stav 3. Statuta Opštine Kovačica („Sl.list
opštine Kovaćica“ br. 13/08, 9/09), čl. 2 Odluke o opštinskom
veću („Sl.list opštine Kovačica“ 14/08), Opštinsko veće
opštine Kovačica kao izvršni organ budžeta lokalne vlasti
dana, na sednici održanoj dana 06.03.2015. donosi:

PRAVILNIK
O POPISU IMOVINE I OBAVEZA
Član 1.
Usklađivanje stanja imovine i obaveza u knjigovodstvenoj
evidenciji sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom, vrši
se na kraju budžetske godine, sa stanjem na dan 31. decembra
tekuće godine.
Član 2
Popis može biti redovan i vanredan.
Član 3
Redovan popis se vrši na kraju poslovne godine za koju se
sastavlja finansijski izveštaj - završni račun.
Redovan popis može početi 1. decembra tekuće godine, a po
potrebi i ranije, s tim da se stanje po popisu svede na stanje
na dan 31. decembra tekuće godine.
Promene stanja imovine i obaveza u toku popisa, unose se u
popisne liste na osnovu verodostojnih računovodstvenih
isprava.
Član 4
U toku godine može se vršiti vanredan popis u izuzetnim
slučajevima propisanim zakonom (statusne promene,
promene oblika organizovanja i dr).
Izuzetno, popis knjiga, filmova, fotosa i arhivske građe vrši
se jednom u pet godina.
Izuzetno, popis robe i materijala u magacinu i prodajnim
mestima (restoran, bife i dr.) vrši se u toku godine u
situacijama promene magacionera, promene odgovornog lica
- računopolagača, pojave krađe i pronevera, nastanka štete
zbog elementarnih nepogoda i dr.
Član 5
Popisom se utvrđuje stanje nefinansijske imovine, finansijske
imovine, obaveza i kapitala budžeta opštine Kovačica.
Član 6
Utvrđivanje stanja imovine i obaveza u skladu sa
Pravilnikom o kontnom planu, vrši se u okviru sledećih klasa:
Klasa 000000 - Nefinansijska imovina,

Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150

Klasa 100000 - Finansijska imovina,
Klasa 200000 - Obaveze,
Klasa 300000 - Izvori kapitala, utvrđivanje rezultata
poslovanja i vanbilansna evidencija.
Član 7
Konto 011100 - Zgrade i građevinski objekti, obuhvataju
građevinske objekte, a u okviru ovog konta, na posebnim
kontima obuhvataju se stanovi i stambene zgrade.
Komisiji za popis daju se pripremljene popisne liste koje
mogu sadržati sledeće podatke: broj nomenklature sredstava
za amortizaciju, naziv i adresu građevinskog objekta.
Komisija za popis utvrđuje stvarno stanje na licu mesta i u
popisne liste upisuje stanje po popisu. Posle toga unosi
knjigovodstveno stanje količinski i vrednosno i to na osnovu
podataka na dan 31. decembar godine za koju se vrši popis.
Ako komisija za popis utvrdi da su pojedini objekti
neupotrebljivi, popisaće ih u posebne liste i dati predlog za
rashodovanje ili prodaju. Za pojedine građevinske objekte
koji su oštećeni, a koji nisu još za rashodovanje, popisna
komisija daje predlog za njihovo saniranje.
Komisija za popis treba da utvrdi da li je bilo dodatnih
ulaganja na postojećim objektima, odnosno da li je vršena
rekonstrukcija, adaptacija i modernizacija ili druga dogradnja
radi povećanja kapaciteta, poboljšanja kvaliteta ili promene
namene.
Ako građevinski objekat pripada većem broju pravnih lica, u
popisne liste unosi se samo deo objekta koji pripada
korisniku.
Član 8
Konto 011200 - Oprema, popisom se obuhvata oprema koja
se smatra osnovnim sredstvom, shodno Pravilniku o
nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa
stopama amortizacije.
Pribavljanje opreme vrši se kupovinom, izradom u sopstvenoj
režiji ili prenosom bez naknade.
Osnovicu za otpisivanje opreme čini nabavna vrednost ili
cena koštanja.
Komisija za popis treba da utvrdi da li su vršena dodatna
ulaganja u opremu, odnosno da li je nastala promena
kapaciteta i druge izmene koje imaju tretman investicija i kao
takve povećavaju vrednost opreme.
Oprema za koju postoji dokumentacija da se nalazi kod
drugog pravnog lica popisuje se na osnovu te dokumentacije
ili na osnovu dostavljene popisne liste od pravnog lica kod
koga se oprema nalazi.
Oprema koja nije više za upotrebu unosi se u posebne
popisne liste i predlaže se za rashodovanje.
U posebne popisne liste popisuju se i osnovna sredstva koja
su trajno van upotrebe. Pod osnovnim sredstvima koja su
trajno van upotrebe, podrazumevaju se osnovna sredstva koja
se ne koriste u dužem periodu neprekidno zbog fizičke
dotrajalosti, tehničke zastarelosti i sl.
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Tuđa oprema se unosi u posebne popisne liste, a jedan
primerak popisne liste dostavlja se pravnom licu čija je
oprema.
Član 9
Konto 014100 - Zemljište i konto 014300 - Šuma i voda, u
popisne liste se upisuju podaci o veličini zemljišta (hektar, ar,
kvadratni metar) i vrednosti koja je iskazana u knjigovodstvu
jer se ne vrši obračun amortizacije.
Za zemljište koje je uzeto u zakup popis se vrši na isti način,
s tim što se u posebne popisne liste upisuju podaci koji se
obezbeđuju iz ugovora o zakupu zaključenim sa drugim
pravnim licem.
Član 10
Konto 015100 - Nefinansijska imovina u pripremi obuhvata
ulaganja u sve oblike osnovnih sredstava od dana ulaganja do
dana početka korišćenja.
Popis osnovnih sredstava u pripremi vrši se pojedinačno po
osnovnom sredstvu.
Za investicije koje su dovršene i za investicije koje su
delimično aktivirane utvrđuje se dan kada su završene,
odnosno kada je počela njihova upotreba, i prenose se na
odgovarajuća konta osnovnih sredstava.
Na isti način popisuju se i eventualno obustavljene
investicije, s obzirom na to da se knjiže na kontima osnovnih
sredstava u pripremi. Popisna komisija utvrđuje i konstatuje
razloge obustavljanja i daje predloge za mogućnosti
dovršavanja ili eventualne likvidacije ovakvih investicija.
Pri popisu se utvrđuje da li postoji odluka ili rešenje
nadležnog organa o obustavljanju investicije za koju se oceni
da više ne može da se koristi.
Obustavljene investicije se popisuju u posebne popisne liste.
Član 11
Konto 015200 - Avansi za nefinansijsku imovinu, popisuju se
dati avansi za sticanje svih oblika osnovnih sredstava.
Popis avansa za osnovna sredstva vrši se na isti način kao i za
druga potraživanja. Komisija za popis treba da utvrdi da li je
pre popisa izvršeno usaglašavanje potraživanja po osnovu
datih avansa sa dužnicima, kao i da li o tome postoji
odgovarajuća isprava, kako je propisano članom 18. Uredbe o
budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik Republike
Srbije", broj 125/2003 i 12/2006).
Kamata na date avanse na osnovna sredstva obračunava se
samo ako je ugovorena.
Član 12
Kontom 022100 - obuhvataju se zalihe sitnog inventara čiji je
vek trajanja po pravilu kraći od jedne godine.
Komisija za popis prvo treba da utvrdi da li su određena
osnovna sredstva pravilno svrstana u sitan inventar.
U sitan inventar spada i povratna ambalaža i auto gume.
Kod popisa auto guma treba obratiti pažnju da se u popisne
liste ne upisuju auto gume nabavljena zajedno sa vozilom,
već samo naknadno nabavljene auto gume koje treba da budu
posebno obeležene.
Auto gume koje nisu više za upotrebu popisuju se u posebne
popisne liste i daje se predlog za rashodovanje.
Član 13
Popis materijala obuhvata materijal evidentiran na kontima
021211 - Materijal i 022200 - Zalihe potrošnog materijala.
Popis materijala vrši se po vrstama materijala onako kako se
vode u knjigovodstvu.
Nazivi pojedinih materijala unose se u popisne liste prema
nazivima po kojima se vode u materijalnom knjigovodstvu uz
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oznaku nomenklaturnog broja. Ove podatke komisija za
popis uzima sa kartica ili iz druge dokumentacije u magacinu.
Popis materijala vrši se brojanjem i merenjem.
Materijal koji se nalazi kod drugog pravnog lica popisuje se
na osnovu popisnih lista koje je to pravno lice dostavilo, a
ukoliko se liste ne dostave, popis će se izvršiti na osnovu
dokumentacije o otpremi zaliha kod drugog pravnog lica.
Tuđ materijal koji se nalazi u magacinu u momentu popisa,
popisuje se u posebne popisne liste, od kojih se jedan
primerak dostavlja vlasniku materijala.
Materijal kome je smanjena vrednost zbog oštećenja, proteka
roka upotrebljivosti i sl. komisija popisuje u posebne popisne
liste, sa predlogom za smanjenje njegove vrednosti.
Materijal koji je neupotrebljiv, komisija popisuje u posebne
popisne liste, a u izveštaju daje predlog za njegovo
rashodovanje, prodaju ili uništenje.
Vrednost popisanog materijala komisija unosi po cenama po
kojima se materijal vodi u knjigovodstvu.
Zalihe materijala procenjuju se po nabavnoj vrednosti.
Nabavnu cenu čine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi
nabavke.
Obračun izlaza zaliha vrši se po ponderisanoj prosečnoj ceni.
Član 14
Popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata (žiro i tekući
računi, izdvojena novčana sredstva i akreditivi, blagajna,
devizni račun, devizni akreditivi, devizna blagajna, ostala
novčana sredstva, plemeniti metali i hartije od vrednosti) vrši
se brojanjem prema apoenima i upisivanjem utvrđenih iznosa
u posebne popisne liste.
Novčana sredstva koja se nalaze na podračunima Uprave za
trezor popisuju se na osnovu izvoda o stanju tih sredstava na
dan 31. decembar tekuće godine.
Popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata vrši se po
odgovarajućim računima na posebnoj popisnoj listi prema
redosledu konta na kojima je evidentirana gotovina i
gotovinski ekvivalenti.
Popisna lista za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata
sadrži: redni broj, konto, naziv konta, stanje po popisu, stanje
po knjigama i razlika.
Popis čekova se vrši tako što se posebno popisuju čekovi
poslati na naplatu, a posebno čekovi koji još nisu poslati na
naplatu. Komisija za popis proverava da li su čekovi poslati
na naplatu i da li su naplaćeni u propisanim rokovima.
Čekovi se popisuju po nominalnim vrednostima.
Popis deviznih novčanih sredstava vrši se na isti način kao i
popis dinarskih sredstava.
Član 15
Prilikom popisa finansijskih plasmana i potraživanja komisija
za popis utvrđuje da li je izvršeno usaglašavanje finansijskih
plasmana i potraživanja sa dužnicima. Od dužnika se
pribavlja saglasnost salda na dan 31.12. tekuće godine.
Potraživanja se popisuju u tri grupe posebnih popisnih lista i
to:
- potraživanja u dinarima čiji rok za naplatu nije istekao i
koja nisu sporna,
- potraživanja u devizama čiji rok za naplatu nije istekao i
koja nisu sporna,
- potraživanja koja su sumnjiva, odnosno sporna ili čiji je rok
za naplatu istekao.
Potraživanja za koja ne postoji uredna dokumentacija
komisija za popis iskazuje u posebnim popisnim listama.
Promene između stanja na dan sa kojim se vrši popis i stanja
na dan kada je faktički izvršen popis, unose se u popisne liste
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naknadno na osnovu knjigovodstvene dokumentacije o tim
promenama.
Komisija za popis je dužna da proveri da li je potraživanje
sumnjivo, sporno ili nenaplativo i iz kojih razloga.
Član 16
Popis obaveza vrši se u odvojenim popisnim listama za:
- obaveze u dinarima,
- obaveze u stranoj valuti,
- obaveze za koje ne postoje uredne isprave.
Sve što je navedeno za popis potraživanja odnosi se i na
popis obaveza, kao i obavezu komisije za popis da proveri da
li je izvršeno usaglašavanje obaveza sa stanjem na dan 31.
decembra godine za koju se vrši popis.
Član 17
Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
utvrđenim popisom, vrši se najkasnije do 25. januara tekuće
godine za prethodnu godinu, za koju se sastavlja godišnji
finansijski izveštaj - završni račun.
Član 18
Načelnik Opštinske uprave posebnim rešenjem obrazuje
komisiju za redovan godišnji popis, imenuje predsednika i
članove komisije, utvrđuje rok u kome je komisija dužna da
izvrši popis, kao i rok za dostavljanje izveštaja o izvršenom
popisu.
Predsednik popisne komisije je dužan da pre početka popisa
sačini plan rada po kome se vrši popis i da isti dostavi
načelniku Opštinske uprave.
Član 19
U popisnu komisiju na mogu biti imenovana lica koja rukuju
imovinom, odnosno koja su zadužena za imovinu koja je
predmet popisa, niti rukovodioci tih lica, kao ni lica koja
vode analitičku evidenciju te imovine.
Član 20
Podaci
iz
računovodstva,
odnosno
odgovarajućih
knjigovodstvenih evidencija o količinama, ne mogu se davati
komisiji za popis pre utvrđivanja stvarnog stanja u popisnim
listama, koje moraju biti potpisane od članova popisne
komisije.
Član 21
Predsednik i članovi popisne komisije, odgovorni su za
tačnost utvrđenog stanja po popisu, za uredno sastavljanje
popisnih lista i iskazivanje u naturalnom i vrednosnom
obliku, kao i za blagovremeno vršenje popisa.
Član 22
Po završenom popisu popisna komisija je dužna da sastavi
Izveštaj o izvršenom popisu, kome se prilažu popisne liste sa
izvornim materijalom koji je služio za sastavljanje popisa.
Član 23
Načelnik Opštinske uprave u prisustvu predsednika komisije
za popis razmatra Izveštaj o izvršenom popisu imovine i
obaveza i donosi rešenje o rezultatima popisa i:
- postupku sa utvrđenim manjkom
- postupku sa utvrđenim viškom
- rashodovanju imovine koja je dotrajala ili više nije
upotrebljiva.
Član 24
Izveštaj o izvršenom popisu imovine i obaveza, popisne liste
i Rešenje o rezultatima popisa, dostavljaju se najkasnije u
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roku od dva dana od dana usvajanja računovodstvu na
knjiženje.
Član 25
Pravilnik stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana
objavljivanja u “Službenom listu” opštine Kovačica.
Član 26
Sastavni deo ovog Pravilnika je Uputstvo za rad komisije za
popis (Prilog 1.).

REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-9-13/15-01
PREDSEDNIK OPŠTINE
Dana: 06.03.2015.god.
Krišan Miroslav

Prilog 1.
UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJE ZA POPIS
1. Komisija za popis obavlja sledeće poslove:
- sačinjava plan rada za vršenje popisa,
- vrši proveru da li su u magacinu i kod drugih odgovornih
lica izvršene potrebne pripremne radnje za popis,
- vrši druge pripremne radnje za popis u skladu sa planom
rada,
- vrši naturalni popis materijalnih vrednosti putem brojanja,
merenja ili na drugi odgovarajući način, zavisno od vrste,
odnosno predmeta popisa i unosi podatke o tome u popisne
liste. Prilikom popisa opreme koja ima nalepnicu - barkod
očitava zalepljeni broj - barkod čitačem,
- prilikom popisa opreme koja nema nalepnicu - barkod,
pored inventarskog broja lepi nalepnicu - barkod, u popisnu
listu upisuje broj sa nalepnice i očitava zalepljeni broj sa
barkod čitačem,
- ispituje zbog čega su predmeti popisa zatečeni na zalihama
oštećeni, neupotrebljivi ili su slabijeg kvaliteta i utvrđuje
čijom je krivicom do toga došlo,
- utvrđuje da li su izvršene reklamacije za količine koje su
primljene kao neupotrebljive, oštećene ili sa greškom i sl.
- sačinjava popisne liste u tri primerka i članovi popisne
komisije potpisuju svaku stranicu popisne liste na kojoj je
popis vršen. Svaku stranicu popisne liste potpisuje i
odgovorno lice - računopolagač kome se odmah uručuje treći
primerak popisne liste,
- utvrđuje količine i vrednosti viškova po popisu i prodajne
vrednosti za manjkove za koje su predložile da se naknade na
teret odgovornog lica,
- sačinjava izveštaj o izvršenom popisu i isti dostavlja
Načelniku opštinske uprave najkasnije do 31. januara naredne
godine.
2. Komisija za popis vrši popis u sledećim rokovima:
a) Popis osnovnih sredstava (nepokretnosti i opreme) i sitnog
inventara od 01.12. tekuće godine do 15.01. naredne godine,
v) Popis zaliha kancelarijskog - tehničkog i potrošnog
materijala od 31.12. do 04.01. naredne godine,
g) Popis zaliha prehrambenih proizvoda, alkoholnih i
bezalkoholnih pića od 31.12. do 04.01. naredne godine,
d) Popis novčanih sredstava i gotovinskih ekvivalenata
(blagajna, bonovi i dr.) sa stanjem na dan 31.12. tekuće
godine do 05.01. naredne godine,
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đ) Popis kratkoročnih i dugoročnih potraživanja i finansijskih
plasmana sa stanjem na dan 31.12. tekuće godine do 30.01.
naredne godine,
e) Popis kratkoročnih i dugoročnih obaveza sa stanjem na dan
31.12 tekuće godine do 30.01. naredne godine.
3. Odgovorna lica su dužna da do početka popisa obave
sledeće pripremne radnje za popis:
- slože, sortiraju i da na drugi način srede materijalne
vrednosti kojima rukuju kako bi bile pristupačne i pregledne
za popisivanje,
- odvoje opremu koja je izvan upotrebe i namenjena za
rashodovanje, da bi se mogla posebno popisivati,
- pozovu sve korisnike materijalnih vrednosti da iz skladišta
izuzmu potrebne količine pre popisa da bi se manipulacija za
vreme popisa svela na neophodni minimum,
- angažuju potrebne radnike za obavljanje većih fizičkih
poslova vezanih za vršenje popisa,
- osiguraju merne uređaje za vršenje popisa.
4. Organizator vršenja popisa dužan je da pre početka vršenja
popisa obavi sledeće poslove:
- pripremi potrebni broj odgovarajućih obrazaca popisnih listi
i drugih pomoćnih obrazaca,
- pripremi odgovarajuće popisne liste sa upisanim podacima:
nomenklaturni broj, naziv i vrsta, jedinica mere, pojedinačnu
cenu i eventualno druge podatke, osim podataka o količini i
vrednosti.
5. Imovinu za koju nisu uneti prethodni podaci komisija za
popis sama upisuje u popisnu listu.
6. Komisija za popis je dužna da popiše sve predmete koji se
nalaze na popisnom mestu.
7. Načelnik Opštinske uprave dužan je da za vreme popisa
oslobodi od redovnih poslova imenovane članove popisne
komisije.
8. Za vreme popisa obavezno je prisustvo odgovornog lica
koje je zaduženo materijalnim i novčanim vrednostima koje
se popisuju, odnosno prisustvo drugog ovlašćenog lica koje
ga zamenjuje.
9. sastavlja i dostavlja izveštaj o izvršenom popisu Načeniku
opštinske uprave najkasnije 30 dana pre dana sastavljanja
godišnjeg finansijskog izveštaja - završnog računa.
10. Ovo Uputstvo dostaviti svim članovima komisije za
popis.
Krišan Miroslav

16
Na osnovu člana 51. Zakona o radnim odnosima u državnim
organima (,,Sl.glasnik RS” broj 48/91,6/91, 44/98-dr.zakon,
49/99- dr. Zakon,34/01-dr.zakon, 39/02, 49/05 - Odluka
USRS,79/05 - dr.zakon, 81/05- ispr.dr .zakona i 83/05ispr.dr. Zakona i 23/13-odluka US),
Uredbe o naknadi
troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
(,,Sl. glasnik RS” broj 98/07- prečišćen tekst i 84/2014), i
člana 89. Statuta Opštine Kovačica („Sl.list opštine
Kovačica“,br.13/08 i 9/09), Opštinsko veće, opštine
Kovačica, dana 06.03.2015. godine donosi:

PRAVILNIK
O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA
Opšte odredbe
Član 1.

11. mart 2015.

Ovim Pravilnikom u skladu sa zakonom, bliže se definiše
pitanje službenih putovanja izabranih, imenovanih,
postavljenih i zaposlenih lica u organima opštine Kovačica.
Član 2
Službenim putovanjem izabranih, imenovanih i postavljenih
lica u organima opštine Kovačica smatra se putovanje na koje
se izabrana, imenovana, postavljena i zaposlena
lica
upućuju, po nalogu ovlašćenog lica, da izvrše određeni
službeni posao van mesta svog redovnog zaposlenja u zemlji
i inostranstvu.
Član 3
Ovlašćeno lice, u smislu člana 2. ovog Pravilnika je:
-predsednik Opštine, koji izdaje nalog za službeno putovanje
predsedniku Skupštine, zameniku predsednika Opštine,
članovima Opštinskog veća, načelniku Opštinske uprave i
drugom licu
koje on postavlja ili koje postavlja
Skupština ;
-predsednik Skupštine, koji izdaje nalog za službeno
putovanje predsedniku Opštine, zameniku
predsednika
Skupštine, sekretaru Skupštine, drugom licu koje postavlja
Skupština, i odborniku Skupštine;
-načelnik Opštinske uprave koji izdaje nalog za službeno
putovanje za zaposlene u Opštinskoj upravi.
Ovlašćena lica iz stava 1. ovog člana mogu izdati nalog za
službeno putovanje i drugim licima, koja na osnovu posebnog
akta organa, obavljaju poslove iz delokruga organa i službi
opštine Kovačica.
Ovlašćenje za izdavanje naloga za službeno putovanje može
se preneti na drugo lice.
Službeno putovanje u zemlji
Član 4
Službeno putovanje u zemlji može trajati najduže 15 dana
neprekidno.
Ako to potrebe službenog posla zahtevaju ili ako se započeti
posao ne može prekinuti, službeno putovanje uz saglasnost
ovlašćenog lica, može trajati i duže od 15 dana, ali ne duže
od 30 dana neprekidno.
Član 5
Ovlašćeno lice iz člana 3.ovog Pravilnika izdaje licu koje se
upućuje na službeni put, nalog za službeno putovanje pre
odlaska na službeno putovanje.
Član 6
Nalog za službeno putovanje sadrži podatke koji se odnose na
ime i prezime lica koje je upućeno na službeno putovanje;
mesto i cilj putovanja; datum i vreme polaska i povratka;
iznos dnevnica; iznos akontacije koja se može isplatiti, vrstu
prevoznog sredstva koje se koristi za službeno putovanje, kao
i druge potrebne podatke.
U slučaju da službeno putovanje ne započne u roku od tri
dana od datuma navedenog u nalogu za službeno putovanje,
iznos isplaćene akontacije vraća se narednog dana od isteka
tog roka.
Član 7
Licu koje se upućuje na službeno putovanje pripada naknada
troškova za službeno putovanje.
Naknada troškova za službeno putovanje u zemlji obuhvata:
1) dnevnicu za službeno putovanje;
2) naknadu troškova noćenja;
3) naknadu za prevoz od i do mesta redovnog zaposlenja do
mesta u koje se upućuje radi izvršavanja službenog posla;
4) naknadu ostalih troškova u vezi sa vršenjem službenog
posla (naknadu za rezervaciju mesta u prevoznom sredstvu,
naknadu za prevoz prtljaga, naknadu troškova prevoza u
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gradskom javnom saobraćaju, naknadu troškova službenih
telefonskih razgovora i sl.)
Naknada troškova iz stava 2. Ovog člana isplaćuje seu visini,
na način i u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
Član 8
Lice koje se upućuje na službeno putovanje ima pravo na
puni iznos dnevnice za vreme od 12 do 24 časa provedenih na
službenom putu, odnosno na polovinu dnevnice vreme od 8
do 12 časova provedenog na službenom putu.
Član 9
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 5% od
prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi
Republike, prema poslednjem objavljenom podatku
republičkog organa nadležnog za poslove statistike, na dan
polaska na službeno putovanje.
Član 10
Naknada trškova noćenja isplaćuje se u visini stvarnih
troškova po priloženom računu, a najviše do iznosa troškova
za jednokrevetnu sobu u hotelu, osim za noćenja u hotelu ”de
luks” kategorije.
Član 11
Naknada za prevoz na službenom putovanju priznaje se u
visini stvarnih troškova prevoza u javnom saobraćaju od
mesta zaposlenja do mesta gde treba da se obavi službeni
posao i troškovi prevoza za povratak do mesta rada.
Član 12
Naknada ostalih troškova u vezi sa vršenjem službenog posla
isplaćuje se u visini stvarnih troškova.
Član 13
Troškovi službenog putovanja naknađuju se na osnovu
obračuna uz koji se prilažu odgovarajući dokazi (računi).
Lice koje je bilo na službenom putovanju dužno je da
ovlašćenom licu Odeljenja za finansije, budžet i lokalnu
poresku administraciju opštine Kovačica dostavi nalog i
dokaze iz stava 1. ovog člana bez odlaganja, najkasnije u
roku od tri dana po završenom službenom putovanju.
Službeno putovanje u inostranstvo
Član 14
Pod službenim putovanjem u inostranstvo, u smislu ovog
Pravilnika, podrazumeva se službeno putovanje u stranu
državu i obratno, iz jedne strane države u drugu stranu državu
i iz jednog mesta u drugo mesto na teritoriji strane države.
Član 15
Odluku o potrebi službenog putovanja u inostranstvo donosi
ovlašćeno lice iz člana 3.ovog Pravilnika. Odluka naročito
sadrži: ime i prezime lica koje treba da putuje, poslove koje
obavlja, cilj putovanja, naziv države i mesto u koje putuje,
dan polaska i povratka, odnosno trajanje službenog
putovanja, način obračuna troškova putovanja i dr.
Član 16.
Na osnovu naloga za službeno putovanje u inostranstvo može
se isplatiti akontacija u visini procenjenih troškova.
Ako službeno putovanje ne započne u roku od tri dana od
datuma koji je naveden u nalogu za službeno putovanje , lice
kome je odobreno službeno putovanje dužno je da vrati
isplaćenu akontaciju narednog dana od isteka tog roka.
Član 17.
Naknada troškova za službeno putovanje u inostranstvo
obuhvata: troškove smeštaja, ishrane, prevoza i ostale
troškove u vezi sa vršenjem službenog posla , kao i troškove
pribavljanja putnih isprava, vakcinacija i lekarskih pregleda.
Član 18.
Iznos dnevnice za službeno putovanje u pojedine strane
države utvrđen je aktom državnog organa.

11. mart 2015.

Član 19.
Lice koje se upućuje na službeno putovanje u inostranstvo
ima pravo na pun iznos dnevnica iz člana 18. ove Odluke za
vreme od 12,00 do 24,00 časa provedenih na službenom putu,
odnosno na polovinu utvrđenih iznosa za vreme od 8,00 do
12, časova provedenih na službenom putu.
Član 20.
Dnevnice određene za stranu državu u koju se službeno
putuje obračunavaju se od časa prelaska granice, a dnevnice
određene za stranu državu iz koje se dolazi do časa prelaska
granice.
Član 21.
Naknada troškova ishrane i gradskog prevoza u mestu
boravka u inostranstvu priznaju se u iznosu koji je utvrđen u
Spisku dnevnica po stranim državama iz Uredbe.
Član 22.
Ako je na službenom putovanju u inostranstvo obezbeđena
besplatna hrana vrši se umanjenje u skladu sa Uredbom
nadležnog organa Republike Srbije.
Član 23.
Naknada troškova noćenja priznaje se u visini stvarnih
troškova po priloženom računu, a najviše do iznosa troškova
za jednokrevetnu sobu u hotelu, osim za noćenje u hotelu ”de
luks” kategorije. Pod smeštajem, u smislu stava 1. ovog
člana, ne podrazumeva se smeštaj radi dnevnog odmora.
Član 24.
Troškovi prevoza na službenom putovanju u inostranstvo
obračunavaju se u visini cene iz putničke tarife za prevoz
sredstvom one vrste i razreda, koji se prema nalogu za
službeno putovanje mogu koristiti.
Član 25
Troškovi koji nastanu na službenom putovanju, a u vezi su sa
vršenjem službenog posla (naknada za rezervaciju mesta u
prevoznom sredstvu, aerodromska taksa, naknada za prevoz
prtljaga, naknada prevoza u gradskom javnom saobraćaju i
prevoza taksijem, naknada troškova u vezi korišćenja
telefona i drugi troškovi u vezi sa službenom poštom, taksi i
sl., a koji su neophodni za obavljanje određenih poslova)
obračunavaju se na osnovu odgovarajućeg računa.
Član 26
Troškovi za pribavljanje putnih isprava, vakcinaciju i
lekarske preglede u vezi sa službenim putovanjem, ako
nadležni organ zdravstvenog osiguranja ne prizna te troškove,
obračunavaju se u stvarnim iznosima, na osnovu priloženog
računa.
Član 27
Obračun putnih troškova se vrši na osnovu naloga za
službeno putovanje sa pisanim izveštajem, koji je overio
nadležni nalogodavac, priloženih dokaza o troškovima
smeštaja, ishrane, prevoza i drugih troškova koji su nastali na
službenom putu, a u vezi sa vršenjem službenog posla i
pisanog dokaza o kursu nacionalne valute.
Lice koje je bilo na službenom putovanju dužno je da
ovlašćenom licu Odeljenja za finansije, budžet i lokalnu
poresku administraciju Opštine Kovačica dostavi nalog i
dokaze iz stava 1. ovog člana bez odlaganja, najkasnije u
roku od sedam dana po završenom službenom putovanju.
Član 28
Za sve što nije predviđeno ovim Pravilnikom primenjivaće se
odredbe važećih zakonskih propisa.
Član 29
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja
u „Službenom listu Opštine Kovačica“.
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Član 7
Protokolarni poklon je poklon koji funkcioner primi od strane
države, njenog organa ili organizacije, međunarodne
organizacije ili stranog pravnog lica prilikom službene
posete, gostovanja ili u drugim prilikama i ostali pokloni
primljeni u sličnim okolnostima.
Prigodni poklon je poklon koji je uručen funkcioneru u
prilikama kada ljudi tradicionalno razmenjuju poklone.

Na osnovu člana čl. 39, 40, 41. Zakona o Agenciji za borbu
protiv korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 53/10 i
66/11), i člana 89. Statuta Opštine Kovačica („Službeni list
opštine Kovačica“ br.13/2008) Opštinsko veće Opštine
Kovačica na sednici održanoj dana 06.03.2015.godine
donosi:

Član 8
Vrednost poklona je tržišna cena poklona, na dan kada je
poklon ponuđen, odnosno primljen.
Tržišna cena poklona je prosečna cena tog proizvoda na
lokalnom tržištu, odnosno prosečna cena proizvoda slične
vrste i vrednosti u slobodnoj prodaji na tržištu.

PRAVILNIK
О POKLONIMA FUNKCIONERA
Član 1
Ovaj Ppravilnik reguliše način raspolaganja poklonima koje
u vezi sa vršenjem javne funkcije prima funkcioner u ime
Opštine i njenih organa, vođenje evidencije poklona i druga
pitanja u vezi sa dužnostima funkcionera.
Član 2
Poklon je novac, stvar, pravo i usluga izvršena bez
odgovarajuće naknade i svaka druga korist koja je data
funkcioneru ili povezanom licu u vezi sa vršenjem javne
funkcije, koji je moguće finansijski vrednovati.
Član 3
Pokloni se mogu davati pod uslovom da su sredstva za
davanje poklona planirana u budžetu opštine.
Predsednik opštine odlučuje o vrsti, količini i okvirnim
vrednostima pojedinačnih poklona.
Član 4
Za izuzetna dostignuća i rezultate ostvarene u nauci, kulturi,
umetnosti, sportu i drugim oblicima života i rada, povodom
obeležavanja značajnih jubileja i u drugim svečanim
prilikama, kada je to od posebnog značaja za Opštinu
Kovačica, pojedincima i institucijama mogu se poklanjati
protokolarni i prigodni pokloni.
Član 5
Protokolarni pokloni su, po pravilu, pokloni-suveniri koji
predstavljaju simbole i kulturne, istorijske, tradicionalne,
turističke, ekonomske i druge karakteristike Opštine
Kovačica, kao što su: keramika, domaće rukotvorine izrađene
od drveta ili drugih prirodnih materijala i slično.
Prigodni pokloni koji imaju veću vrednost od protokolarnih
poklona, kao što su umetnička dela naivnih umetnika sa
područja opštine Kovačice, zlatni nakit, satovi i slično, te se
mogu poklanjati u posebnim prilikama odredjenim
pojedincima.
Član 6
Funkcioner može da primi protokolarni i prigodni poklon čija
vrednost ne prelazi 5% prosečne mesečne zarade bez poreza i
doprinosa u Republici Srbiji, odnosno prigodne poklone čija
ukupna vrednost u pojedinoj kalendarskoj godini ne
premašuje iznos od jedne prosečne mesečne zarade, bez
poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Član 9
Protokolarni pokloni i prigodni pokloni za koje se nakon
uručenja utvrdi da prelaze vrednost definisana članom 6.ovog
Pravilnika , postaju javna svojina.
Član 10
Funkcioner ne sme da primi poklon u vezi sa vršenjem javne
funkcije, izuzev protokolarnog ili prigodnog poklona.
Zabranjeno je primanje poklona u novcu i hartijama od
vrednosti.
Član 11
Spomen-plakete, značke, zastavice, kancelarijski materijal i
drugi reklamni materijal (sveske, rokovnici, posteri,
kalendari, hemijske olovke i sl.) ne predstavljaju poklone po
ovom Pravilniku.
Legitimacioni papiri, kao što su karte i ulaznice za kulturne,
sportske i slične manifestacije, nisu pokloni po ovom
pravilniku, ukoliko na njima piše da su besplatni primerci,
odnosno da su u obliku pozivnice.
Član 12
U ime Opštine i njenih organa pokloni se mogu
davati povodom državnih i verskih praznika, dana Opštine,
drugih jubileja i proslava, poseta Opštini od strane
predstavnika državnih organa i organa drugih samouprava ili
drugih domaćih i stranih gostiju Opštine i njenih organa,
odlaska u protokolarne posete i u drugim sličnim situacijama
u skladu sa običajima i poslovnim protokolom.
Član 13
Pravo na davanje poklona imaju: - Predsednik opštine; Zamenik Predsednika opštine - Predsednik Skupštine opštine
i - Zamenik predsednika Skupštine opštine.
Predsednik opštine i predsednik Skupštine opštine mogu
ovlastiti izabrano, postavljeno i zaposleno lice da u ime
Opštine daju poklone.
Кabinet predsednika Opštine predlaže nabavku protokolarnih
i prigodnih poklona, na osnovu dogovora sa predsednikom o
vrsti i količini poklona, ili sa licem koje on odredi.
Član 14
Funkcioner koji primi poklon dužan je da ispuni obaveštenje
o primljenom poklonu (prilog I) i da ga preda organu u kojem
vrši javnu funkciju, odnosno licu zaduženom za vodjenje
evidencije o primljenim poklonima.
U obaveštenje treba da upiše sledeće podatke: svoje lično ime
i funkciju koju vrši, naziv organa u kojem vrši javnu
funkciju, ime, prezime i adresu poklonodavca, odnosno ime i
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sedište pravnog lica ili organa, ukoliko je poklon dat u ime
pravnog lica ili organa, datum prijema poklona, podatak da li
se radi o protokolarnom ili prigodnom poklonu, povod za
uručenje poklona, opis poklona, vrednost poklona, podatak
na koji je način određena vrednost poklona, podatak da li je
poklon postao vlasništvo funkcionera ili javna svojina, datum
ispunjavanja obaveštenja i potpis funkcionera.
Član 15
Pokloni učinjeni Opštini se čuvaju na prigodan način u
prostorijama organa Opštine.
O datim poklonima u ime Opštine i primljenim poklonima
učinjenim Opštini, vodi se evidencija u skladu sa zakonom i
ovim Pravilnikom.
Evidencija o poklonima vodi se za vremenski period
kalendarske godine i čuva se u skladu sa propisima o
rokovima čuvanja.
Svaki funkcioner ima pravo na uvid u evidenciju poklona u
vezi sa podacima koji se odnose na isti.
Član 16
Evidenciju o poklonima koji se poklanjaju i evidenciju o
primljenim protokolarnim poklonima, bez obzira na njihovu
vrednost, za sve organe u Opštini vodi lice koje je zaduženo
za protokol, odnosno za druge poslove pri kabinetu
predsednika Opštine koje on odredi, posebnim aktom.
Evidencija posebno sadrži: vrstu poklona, datum prijema ili
uručenja, ime poklonodavca i poklonoprimca, vrednost
ukoliko je moguće proceniti, i druge podatke u skladu sa
zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju.
Član 17
Lice zaduženo za evidenciju poklona, dužno je da u ime
organa Opštine da do 1. marta tekuće godine, dostavi
Agenciji za borbu protiv korupcije evidenciju poklona za
prethodnu godinu na način i u skladu sa zakonom.
Član 18
Obaveštenje o primljenom poklonu funkcionera sastavni je
deo ovog pravilnika i štampan je uz pravilnik (prilog I).
Član 19
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom listu opštine Kovačica”.
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Prilog I
OBAVEŠTENJE O PRIMLJENOM POKLONU
U skladu sa Pravilnikom o poklonima funkcionera, a u vezi
sa ograničenjima i obavezama funkcionera kada prima
poklone iz čl. 39, 40, 41. Zakona o Agenciji za borbu protiv
korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 53/10 i 66/11),
podnosi se obaveštenje primljenom poklonu.
1. Podaci o funkcioneru
1.1. Ime i prezime funkcionera:
1.2. Naziv organa, organizacije ili javne
službe u kojoj funkcioner vrši funkciju:
1.3. Naziv funkcije:
2. Podaci o primljenom poklonu
2.1. Poklonodavac (ime i prezime ili naziv i
sedište organa i, datum prijema )
a) protokolaran
b) prigodan

2.2. Poklon:
2.3. Povod za uručenje poklona:
2.4. Opis poklona
2.5. Vrednost poklona u dinarima:
2.6. Metod utvrđivanja vrednosti (tržišna
vrednost)
2.7. Poklon postaje svojina:

a) funkcionera b)
javna
svojina

2.8. Ukupna vrednost poklona u dinarima
(koje je funkcioner primio u toku jedne
kalendarske godine):
U
(mesto)

,

godine
(datum)

(potpis funkcionera)

18
Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi
(''Službeni glasnik RS'', broj 129/2007) i člana 89. Statuta
opštine Kovačica (''Službeni list opštine Kovačica” br.
13/2008, i 9/09), Opštinsko veće opštine Kovačica na
sednici od 06.03. 2015. godine donosi

P R A V I L N I K
O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA
REPREZENTACIJU
U OPŠTINI KOVAČICA
Član 1
Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi i način korišćenja
sredstava za reprezentaciju za korisnike organa opštine
Kovačica: Skupštinu opštine, Kabinet predsednika Opštine i
Opštinsku upravu. (u daljem tekstu: korisnici budžeta).
Član 2
Sredstva za reprezentaciju planiraju se godišnje, budžetom i
finansijskim planom za sva tri direktna korisnika budžeta:
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Član 3
U okviru ukupnog iznosa sredstava, Odeljenje za finansije,
uredno prati iznose po korisnicima prava na reprezentaciju, u
skladu sa ovim Pravilnikom, prema utvrđenim namenama
korišćenja sredstava za reprezentaciju.
Praćenjem troškova reprezentacije obezbeđuje se racionalno
trošenje sredstava za ove namene.
Član 4
Kontrola
utroška sredstava za reprezentaciju vrši se
razmatranjem periodičnih izveštaja o ostvarivanju
finansijskog plana korisnika budžeta.
Član 5

Sredstva za reprezentaciju mogu da se koriste za sledeće
namene:

-za ugostiteljske usluge koje su u neposrednoj vezi sa
izvršenjem određenog službenog posla,
- nabavku prigodnih poklona za lica koja imaju poseban
značaj za rad i poslovanje korisnika
budžeta;
-nabavka sokova, bezalkoholnih i dr. pića koja se
konzumiraju u prostorijama opštine za
potrebe održavanja službenih sastanaka, kolegijuma,
sednica Skupštine i njenih radnih tela i
izvršnih organa vlasti opštine;
-troškovi reprezentacije na sajamskim priredbama ili u
drugim posebnim slučajevima
(manifestacije od opštinskog značaja, priredbe,
simpozijumi, seminari i sl.).
-ostale namene koje imaju karakter reprezentacije.
Sredstva reprezentacije koriste se na način i pod uslovima
utvrđenim Zakonom, ovim Pravilnikom, aktima, uputstvima
i procedurama kojima se uređuju pitanja računovodstva,
kontrole i plaćanja ulazne dokumentacije budžetskih
korisnika.

1.
2.
3.
4.
5.
6.






Član 6
Pravo da koriste sredstva reprezentacije (u daljem tekstu:
korisnik reprezentacije), imaju:
predsednik Opštine,
zamenik predsednika Opštine,
predsednik Skupštine opštine,
zamenik predsednika Skupštine opštine,
načelnik Opštinske uprave,
druga lica po ovlašćenju lica iz tač.1-5 ovog člana.
Korisnik reprezentacije odgovoran je za ekonomično i
celishodno trošenje sredstava reprezentacije.
Član 7
Sredstva za reprezentaciju za ugostiteljske usluge mogu da se
koriste za poslovni ručak ili večeru, odnosno koktel
posluženje (ketering), koji se organizuje za:
potrebe prijema delegacija u službenoj poseti licima
iz člana 6. tač.1-5. ovog Pravilnika
članove organa, komisija i stručnih timova koji
obavljaju posebno značajne zadatke u skladu sa odlukama,
rešenjima i nalozima ovlašćenih lica budžetskog korisnika,
učesnike sastanaka koji imaju poseban značaj za rad
i poslovanje budžetskih korisnika,
zvanice na prigodnom obeležavanju jubileja,
novogodišnjih ili drugih praznika i drugih važnih događaja,
kao što su konferencije i drugi međunarodni sastanci,
potpisivanje značajnijih ugovora, donošenje odluka od
strateškog značaja, i sl.
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Sredstva za reprezentaciju za ugostiteljske usluge mogu se
izuzetno koristiti i za plaćanje troškova hotelskog smeštaja
lica koja imaju poseban značaj za rad i poslovanje budžetskih
korisnika ili drugih zvanica, odnosno učesnika koji su
pozvani da prisustvuju sastancima, odnosno svečanostima iz
stava 1. ovog člana, ako im je prebivalište, odnosno mesto
stalnog boravka van mesta događaja na koji su pozvani i kada
je to neophodno za obezbeđenje njihovog prisustva za vreme
tog događaja.
Član 8
Sredstva za reprezentaciju za nabavku prigodnih poklona
mogu da se koriste za nabavku:
novogodišnjih poklona za lica koja imaju poseban
značaj za rad i poslovanje korisnika budžeta,
poklona povodom obeležavanja jubileja i važnih
poslovnih događaja za opštinu i budžetskog korisnika i
ostalih prigodnih poklona povodom značajnih
datuma za opštinu i budžetskog korisnika.
Nabavku prigodnih poklona, po pravilu, organizuje Kabinet
predsednika Opštine, odnosno drugi budžetski korisnik, u
pogledu vrste, namene i broja poklona, kao i planiranog roka
uručivanja poklona.
Izuzetno, po ovlašćenju predsednika Opštine, odnosno
drugog ovlašćenog lica korisnika budžeta, korisnik
reprezentacije može da nabavi pojedinačni poklon.
Član 9
Sredstva za reprezentaciju za potrebe kafe kuhinje nabavljaju
se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a odnose se na
nabavku sokova, kafe, čajeva, mineralne vode i drugih
napitaka za sastanke koji se organizuju u prostorijama
organa Opštine.
Nabavku artikala za potrebe kafe kuhinje iz stave 1.ovog
člana određuju predsednik Opštine, predsednik Skupštine
opštine i načelnik Opštinske uprave, u skladu sa potrebama
organa kojim rukovode i finansijskim planovima.
Član 10.
Sredstva za reprezentaciju za ostale namene koriste se za
izradu pozivnica, čestitki, promotivnih i drugih sličnih
materijala, kao i za druge namene koje se uobičajeno
smatraju troškovima reprezentacije.
Član 11
Lica iz člana 6. ovog Pravilnika ovlašćena su da, u svakom
konkretnom slučaju, pismeno nalože i odobre trošenje
sredstava reprezentacije u skladu sa ovim Pravilnikom.
Korisnik reprezentacije iz člana 6.tačka 6. podnosi predlog
za korišćenje sredstava reprezentacije koji sadrži povod,
iznos i vrstu reprezentacije i dužan je da vodi računa da ne
prekorači odobreni iznos reprezentacije .
Korisnik reprezentacije dužan je da čitko potpiše račun o
korišćenoj reprezentaciji.
Član 12
Račune koji se odnose na reprezentaciju kontroliše korisnik
reprezentacije i potvrđuje njihovu tačnost, a potom budžetski
korisnik iz člana 6. ovog Pravilnika iste overava za plaćanje.
Odeljenje za finansije, budžet i LPA , odnosno lice zaduženo
za praćenje izvršenja ugovoora iz postupka JN,
vodi
evidenciju o odobrenim iskorišćenim sredstvima za
reprezentaciju na osnovu primljene dokumenatacije.
Na osnovu evidencija iz st. 2. ovog člana, Odeljenje za
finansije i budžet ,odnosno drugo ovlašćeno lice sastavlja
izveštaj o troškovima reprezentacije, u skladu sa odredbama
ovog pravilnika i drugim opštim aktima i dostavlja ga
budžetskom korisniku.
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Član 13
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi
Pravilnik o troškovima reprezentacije br.404-97/12-14 od
18.04.2012.g.
Član 14
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u
''Službenom listu opštine Kovačica''.
REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 06-9-13/15-01
PREDSEDNIK OPŠTINE
Dana: 06.03.2015.god.
Krišan Miroslav
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На основу члана 81. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС”, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и
101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013, 108/2013) и члана
89. Став 3. Чл. 2 Одлуке о општинском већу („Сл.лист
општине Ковачица“ 14/08), Статута Општине Ковачица,
(„Сл.лист општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09),
Општинско веће општине Ковачица, доноси

ПРАВИЛНИК
О УВОЂЕЊУ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ
РАЧУНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
КОВАЧИЦА
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се процедура за
плаћање рачуна у Општинској управи општине
Ковачица, којим се одређују лица, радње и рокови у
поступку плаћања рачуна.
Члан 2.
Сви приспели рачуни евидентирају се у – Одељењу
за финансије, буџет и ЛПА. Ликвидатор, који врши
контролу приспелих рачуна, заводи их у Улазну књигу
рачуна и врши следећу контролу:
- проверу
тачности
уписаних
износа
и
рачуноводствених операција
- датум пријема рачуна
- проверу пратеће документације – уговора,
извештаја о извршеном послу, отпремница,
пријемница, записника о обављеној услузи и сл.
Након обављене контроле, лице на радном месту:
ликвидатор, потписом потврђује исправност горе
наведених контрола и како је исто лице задужено и за
спровођење јавних набавки, врши интерну контролу.
Члан 3.
Лице задужено за јавне набавке врши интерну
контролу:
усклађеност рачуна са спроведеним јавним
набавкама,
- контролу законитости, односно да ли је пословна
промена заснована на закону, другим прописима и
актима донетим на основу закона,
- контролу пратеће документације - програма,
пројекта,
уговора,
инвестиционе
документације,
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извештаја о извршеном послу, отпремница, пријемница,
записника о обављеној услузи и сл.,
Ова контрола је суштинска контрола или тзв.
“контрола истинитости”, јер се њом потврђује да је
купљено добро заиста примљено, да је уговорена услуга
заиста извршена и сл., а обавезно мора бити потврђена
одговарајућом
документацијом
(отпремница,
пријемница,извештај, записник и др.).
Члан 4.
Након извршене интерне контроле од стране
лица задуженог за јавне набавке, рачуни за плаћање се
достављају на контролу и потпис руководиоцу директног
корисника буџета ( Начелнику Општинске управе,
Председнику Општине, заменику Председника Општине
или Председнику скупштине- у даљем тексту:
функционери). Потписом функционера потврђује се
настала обавеза. Потписивањем од стране ликвидатора,
лица за јавне набавке и функционера потврђује се
законитост и исправност приспелих рачуна за плаћање.
Члан 5.
Радно место-ликвидатор, врши контролу
целокупне материјално финансијске документације која
је у вези са рачуном за плаћање. У случају да рачуни или
део материјално финансијске документације нису
исправни, ликвидатор, враћа наведену документацију
одговорном лицу које је претходно доставило рачун, да
отклони неправилности. Враћање се врши истог или
наредног дана. Ликвидатор, након извршене контроле,
документацију доставља
лицу распоређеном на
пословима праћења плана и извршења буџета на потпис и
проверу.Исто лице рачуне даље доставља лицу које врши
плаћање.
Члан 6.
Лице распоређено на пословима плана и
извршења буџета врши контролу законитости,
исправности и тачности целокупне материјалнофинансијске документације, односно:
- усклађеност са Планом извршења буџета
- проверу расположивости буџетских апропријација и
квота
контролу
усаглашености
рачуноводствене
документације са уговором
- контролу законитости, односно да ли је пословна
промена у складу са законом, прописима и актима
донетих на основу закона
- провера основаности приложене документације за
стварање обавеза (уговор, рачун и др.).
- проверу тачности економске класификације
- проверу тачности уписаних износа и рачунских
операција и усклађеност плаћања са Финансијским
планом.
Захтев за плаћање потписују:
- на месту „ припрема“ – Ликвидатор, и службеник за
јавне набавке,
- на месту „оверава“,- парафира лице које прати план
и извршење буџета и руководилац Одељења за
финансије, буџет и ЛПА који својим парафом
потврђују да је захтев за плаћање сачињен у складу са
прописаном процедуром и да су прописане интерне
контроле извршене.
- на месту „одобрава“- Функционер директног
корисника.
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Члан 7.
За плаћање рачуна индиректних корисника
буџета општине, процедура је следећа:
Одељење за друштвене делатности је надлежно да
контолише захтеве за плаћања из буџета који јој
достављају
идиректних корисници друштвених
делатности
(домови културе, Галерија, Туристичка
организација, Библиотека, Предшколска установа, КПЗ)
и корисници којима се трансферишу средства (,школе,
Центар за соц. рад, Дом здравља), а одељење за
урбанизам, стамбено комуналне, инспекцијске послове и
заштиту животне средине је надлежно за контролу
документације којом се траже средства из буџета за
плаћање обавеза индиректних корисника из области
комуналних делатности (месне заједнице и Дирекција за
изградњу опоштине). Корисници достављају копије
докумената.
Контрола се састоји у прегледу законитости, да ли је
захтев у складу са одобреним апропријацијама, да ли
документација има све битне елементе књиговодствене
исправе, да ли је потписана од стране одговорних лица
индиректних корисника и сл.
Након провере, захтев за плаћање потписује
руководилац надлежног одељења и доставња га на даље
поступање у Одељење за финансије, буџет и ЛПА.
Члан 8.
По извршеном плаћању, истог или наредног дана
оригинал документација о извршеној трансакцији ,када
су у питању директни корисници буџета одлажу се уз
Захтев у рачуноводству у прописаним евиденцијама, а
када су у питању индиректни корисници (копије рачуна),
заједно са Захтевом достављају се Одељењу за
друштвене делатности ,као надлежном за праћење
извршења буџета индиректних корисника из области
друштвених делатности.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл.листу општине Ковачица“.
Број:06-9-5/15-01
У Ковачици, 06.03. 2015. године
Председник Општине
Мирослав Кришан
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На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени
гласник РС“, број 72/09) , члана 52. Статута општине
Ковачица („Службени лист оптине Ковачица“, број 13/08 и
9/09) Општинско веће општине Ковачица на седници
06.03. 2015.г.доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА
ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

11. mart 2015.
Члан 1.

Овим Правилником се ближе уређују начин,
мерила и критеријуми за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета општине Ковачица.
Члан 2.
Финансирање и суфинансирање
пројеката у
култури врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту:
Конкурс) који расписује Општинско веће општине
Ковачица на предлог Одељења за друштвене делатности (у
даљем тексту: Одељење).
Члан 3.
Конкурс се објављује на званичној интернет страни
општине Ковачица и огласној табли општине Ковачица.
Пријава на конкурс подноси се у услужном
центру општине Ковачица.
За спровођење целокупног поступка задужено је
Одељење за друштвене делатности.
Услови за учешће на конкурсу
Члан 4.
Право учешћа на конкурсима имају подносиоци
пријава који испуњавају следеће опште услове:
1) Удружења грађана, невладине организације који имају
седиште на територији општине Ковачица и удружења,
ОЦД и установе,који нису са територије општине
Ковачице, али се њихов пројекат реализује у општини
Ковачица и доприноси развоју културе и уметности
општине;
Пријава се подноси у року који је утврђен
конкурсом на прописаним обрацима а који није краћи од 15
ни дужи од 30 дана од датума објављивања;
Конкурсна документација мора да садржи опис
пројекта, финансијски план и доказ о регистарацији
удружења
Одељење задржава право да од подносиоца који су
благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну
документацију и информације.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурсима
неће бити разматране.
Пријаве корисника, којима је општина, током претходних
година доделио средства на име финансирања пројеката, а
који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се
узимати у разматрање.
Општина неће финансирати и суфинансирати
пројекте, који вређају људско достојанство, угрожавају
људска права или заговарају мржњу и насиље.
Испуњеност
прописаних
услова
утврђују
овлашћена лица у Одељењу.
Области и намена за финансирање и суфинансирање
пројеката у култури
Члан 5.
Пројекти
у
оквиру
културно-уметничког
стваралаштва и уметности финансираће се за следеће
намене и обалсти :
1. Визуално стваралаштво, мултимедија
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2. Изворно народно стваралаштво и заштита
нематеријалне културне баштине
3. Музичко стваралаштво
4. Позоришно,
музичко-сценско
и
плесно
стваралаштво
5. Књижевно стваралаштво и издавачка делатност
6. Ликовна делатност



Мерила и критеријуми за финансирање и суфинансирање
пројеката у култури
Члан 6.

Мерила за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из општине Ковачице за
пројекте су:
-
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сл. којима се подстиче и обогаћује савремено
уметничко стваралаштво,допринос развоју
аматеризма у области културе и уметности;
Максимално 10 бодова
допринос
стварању,
презентацији
и
промовисању нових садржаја заснованих на
заштити културног наслеђа;
Максимално 5 бодова

2.Финансијски и оперативни капацитет
• Да ли подносилац пријаве и партнери имају
довољно техичког знања, професионалних
капацитета, укључујући стручности и искуства у
вођењу пројеката

Максимално 5 бодова
3.Релевантност - квалитет пројекта
визуелна уметност и мултимедија: изложбе, колоније,
• Колико су јасно дефинисане и стратешки
фестивали, радионице
одабране циљне групе, колики је број директних
изворно народно стварлаштво и заштита нематеријалне
корисника
културне баштине : изложбе, колоније, радионице,
Максимално 10 бодова
презентација, манифестције
4.Методологија
музичко стваралаштво: фестивали, снимање ауторског материјала,
• Да ли су активности које су планиране у пројекту
концерти, радионице
одговарајуће, усклађене са циљевима и
позоришно музичко – сценско и плесно стваралаштво:
очекиваним резултатима
фестивали,позоришне представе, радионице, уметничка
Максимално 5 бодова
игра, плес, манифестације
књижевно стваралаштво и издаваштво: фестивали,
• Да ли су планирани резултати реални,тј. да ли
награде, меморијали, колоније, издавање публикација као
пројекат садржи објективно мерљиве резултате
дела програма
активности
ликовно
стваралаштво:
изложбе,
радионице,
Максимално 5 бодова
колоније,манифестација, презентација, издавање каталога
• Да ли је план реализације пројекта добро
разрађен и изводљив
Члан 7.

Избор пројеката вршиће се према следећим
критеријумима:
1. Културно – уметнички значај:










програми/пројекти који имају континуитет и
који својим дугогодишњим одржавањем
представљају културни идентитет заједнице
или одређене средине,
Максимално 10 бодова
подстицање
дечијег
стваралаштва
и
стваралаштва за децу и младе у култури, особа
са инвалидитетом и доступност културних
садржаја особама са инвалидитетом,
Максимално 5 бодова
промоција и подстицање интеркултуралности
и мултикултуралности, очување културног
идентитета националних мањина допринос
децентрализацији културе,
Максимално 5 бодова
подршка пројектима млађих уметника и
новим иницијативама и новој уметничкој
продукцији
и
унапређење
квалитета
презентације
културно-уметничког
стваралаштва
Максимално 5 бодова
манифестације,
фестивали,
концерти,
изложбе, позоришне представе, радионице и

Максимално 5 бодова
5.Одрживост пројекта
• Да ли ће активности предвиђене пројектом имати
конкретан утицај на циљне групе
Максимално 5 бодова
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи
Максимално 5 бодова
6 .Буџет и рационалност трошкова
• Да ли је предложени трошак неопходан за
имплементацију пројекта
Максимално 10 бодова

•

•

Да ли средства за суфинансирање обезбеђују
партнери или други донатори
Максимално 5 бодова

•

Да ли је однос између процењених трошкова и
очекиваних резултата задовољавајући
Максимално 5 бодова
Максимални укупни резултат 100 бодова.

Потребна документа која задовољавају критеријуме,
дефинишу се смерницама и конкурсном одлуком.
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Избор пројеката и обавезе уговорних страна

11. mart 2015.

Ковачица, на седници одржаној дана 06.03.2015.године
доноси

Члан 8.

ПРАВИЛНИК
О избору пројеката, по расписаном Конкурсу, одлучује
Комисија за избор пројеката.
Комисију образује Општинско веће општине
Ковачица и чине је председник и најмање два члана.
Седницу Комисије сазива и њеним радом
руководи председник Комисије, a у његовом одсуству
лице које председник овласти.
Седница Комисије може се одржати ако је
присутна већина од укупног броја чланова Комисије, а
одлуке Комисија доноси већином гласова од присутних
на седници.
Сагласност на финснсирање или суфинансирање
пројеката културе, на предлог Комисије, даје Општинско
веће општине Ковачица.
Члан 9.
Додељена средства се преносе подносиоцу
пројекта, чији је пројекат одобрен, а на основу
закључених уговора о реализовању одобрених пројеката
између подносиоца и Одељења за друштвене дeлaтности.
Уговором се уређују права, обавезе и
одговорност уговорних страна, начин реализовања
пројекта, као и начин извештавања о наменском трошењу
средстава.
За реализацију закључених уговора задужено је
Одељење за друштвене делатности.
Подносилац пројекта је дужан су да средства
користе искључиво за намене за које су додељена.
Члан 10.
Извештај о наменском утрошку средстава, која
су додељена за пројекат, подносилац пројекта, дужан је
да достави Одељењу, до краја календарске године.
Члан 11.

Правилник ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Ковачица“.

Број:06-9-5/15-01
У Ковачици, 06.03. 2015. године
Председник Општине
Мирослав Кришан
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На основу члана 28, 32. став 6. и 44. Закона о
црквама и верским заједницама („Службени Гласник
Републике Србије“ број 36/2006), члана 46. став 1.тачка
1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број129/2007), члана 52. Статута
општине
Ковачица
(''Службени
лист
општине
Ковачица''број 13/08 и 9/09),Oпштинско веће општине

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ЗА ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 1.
Овим
Правилником
уређују
се
ближи
критеријуми, услови, обим, начин, мерила и критеријуми
поступак доделе средстава верским заједницама ( у
даљем тексту :Корисници ) за реализовање програма у
циљу унапређивања верских слобода и остваривања
општег добра и заједничког интереса.
Члан 2.
Финансирање и суфинансирање
пројеката за
верске заједнице врши се на основу јавног конкурса (у
даљем тексту: Конкурс) који расписује Општинско веће
општине Ковачица на предлог Одељења за друштвене
делатности (у даљем тексту: Одељење).
Конкурс се објављује на званичној интернет страни
општине Ковачица или огласној табли општине
Ковачица.
Пријава на конкурс подноси се у услужном
центру општине Ковачица.
За спровођење целокупног поступка задужено је
Одељење за друштвене делатности.
Услови за учешће на конкурсу
Члан 3.
Право учешћа на конкурсима имају подносиоци
пријава који испуњавају следеће опште услове:
1) цркве на територији општине Ковачица
2) верске заједнице на територији општине Ковачица
3) да подносилац програма има статус цркве или
верске заједнице у складу са Законом о црквама и
верским заједницама,
4) да се програм од јавног интереса реализује на
територији општине
Пријава се подноси у року који је утврђен
конкурсом који није краћи од 15 ни дужи од 30 дана од дана
објаве конкурса.
Пријава се подноси на прописаним обрасцима
Конкурсна документација мора да садржи опис
пројекта и финансијски план.
Одељење задржава право да од подносиоца, који су
благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну
документацију и информације.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурсима неће бити разматране.
Пријаве корисника, којима је општина, током
претходних година доделила средства на име финансирања
пројеката, а који нису поднели извештај о њиховој
реализацији, неће се узимати у разматрање.
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Општина неће финансирати и суфинансирати
пројекте, који вређају људско достојанство, угрожавају
људска права или заговарају мржњу и насиље.
Испуњеност
прописаних
услова
утврђују
овлашћена лица у Одељењу.
Области и намена за финансирање и суфинансирање
пројеката за цркве и верске заједнице

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Члан 4.
Финансираће се за следеће намене и обалсти:
адаптација, реконструкција и санација верских
објеката;
набавка и заштита црвених реликвија;
обележавање годишњица посвећења врских објеката;
обележавање значајнијих годишњица везаних за рад и
историју црквене заједнице;
организовање посета другим верским заједницама;
организовање стручних скупова црквених старешина;

Мерила и критеријуми за финансирање и суфинансирање
пројеката

•








издавачку и научну делатност , научна
истраживања везана за цркву, организовање
стручних,научних скупова.
Члан 6.
Избор пројеката вршиће се према следећим
критеријумима:

висина средстава која су добијена у претходном
периоду из буџета општине
Максимално 5 бодова
3.Релевантност - квалитет пројекта
• Колико су јасно дефинисане и стратешки
одабране циљне групе, колики је број директних
корисника
Максимално 10 бодова
4.Методологија
• Да ли су активности које су планиране у пројекту
одговарајуће, усклађене са циљевима и
очекиваним резултатима
Максимално 10 бодова

•

Да ли су планирани резултати реални? Да ли
пројекат садржи објективно мерљиве резултате
активности
Максимално 5 бодова

•

Да ли су учешће партнера и његово ангажовање
у реализацији пројекта добро одмерени?
Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити
1
Максимално 5 бодова

•

категоризација верског објекта као културног добра
(изузетан значај, великизначај, споменик културе)

Да ли је план реализације пројекта добро
разрађен и изводљив?

Максимално 5 бодова
5.Одрживост пројекта


Да ли ће активности предвиђене пројектом
имати конкретан утицај на циљне групе?
Максимално 5 бодова



Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи?
Максимално 5 бодова
6.Буџет и рационалност трошкова
• Да ли је предложени трошак неопходан за
имплементацију пројекта?
Максимално 10 бодова

•

Да ли средства за суфинансирање обезбеђују
партнери или други донатори
Максимално 5 бодова

•

Да ли је однос између процењених трошкова и
очекиваних резултата задовољавајући?

1.Културно- историјски значај


Да ли подносилац пријаве и партнери имају
довољно техичког знања, професионалних
капацитета, укључујући стручности и искуства у
вођењу пројеката
(укључујући особље, опрему и способност за
вођење буџета током реализације пројекта)
Максимално 5 бодова



Члан 5.
Мерила за избор пројеката за верске заједнице, који
се финансирају и суфинансирају из општине Ковачице су:
за инвестиционе радове на црквеним храмовима и
другим сакралним објектима, изградњу нових црквених
храмова, обнову постојећих црквених храмова, а посебно
црквених храмова који су споменици културе
обнову парохијских домова
обнову икона и олтарских пала
организовање традиционалних годишњица и датума који
су посвећени имену које црква носи
организовање црквених манифестација, неговање и
развој рада црквених хорова и њиховог учешћа на
хорским фестивалима, стручних и научних скупова,
добротворно – хуманитарних делатности и значај
стручних и научних скупова односно значај пројеката
везаног за ту делатност

Максимално 5 бодова

Максимално 15 бодова


значај верских објеката за културу, уметност,
историју и слично уколико верски објекат није
утврђен као споменик културе,
Максимално 10 бодова
2.Финансијски и оперативни капацитет

11. mart 2015.

Максимални укупни резултат 100 бодова
Потребна

документа

која

задовољавају

критеријуме, дефинишу се смерницама и конкурсном
одлуком.
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Избор пројеката и обавезе уговорних страна
Члан 7.
О избору пројеката, по расписаном Конкурсу, одлучује
Комисија за избор пројеката.
Комисију образује Општинско веће општине Ковачица и
чине је председник и најмање два члана.
Седницу Комисије сазива и њеним радом
руководи председник Комисије, a у његовом одсуству
лице које председник овласти.
Седница Комисије може се одржати ако је
присутна већина од укупног броја чланова Комисије, а
одлуке Комисија доноси већином гласова од присутних
на седници.
Сагласност на финснсирање или суфинансирање
пројеката на предлог Комисије даје Општинско веће
општине Ковачица.
Члан 8.
Додељена средства се преносе подносиоцу
пројекта, чији је пројекат одобрен, а на основу
закључених уговора о реализовању одобрених пројеката
између подносиоца и Одељења за друштвене далтности .
Уговором се уређују права, обавезе и
одговорност уговорних страна, начин реализовања
пројекта, као и начин извештавања о наменском трошењу
средстава.
За реализацију закључених уговора задужено је
Одељење за друштвене делатности.
Подносилац пројекта је дужан су да средства
користе искључиво за намене за које су додељена.
Члан 9.
Извештај о наменском утрошку средстава, која
су додељена за пројекат, подносилац пројекта, дужан је
да достави Одељењу, до краја календарске године.
Члан 10.
Правилник ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Ковачица“.
Број:06-9-5/15-01
У Ковачици, 06.03. 2015. године
Председник Општине
Мирослав Кришан

22
На основу чл. 33. Закона о радним односима у државним
органима („СЛ: гласник РС“ бр. 48/91,66/91,44/98-др.
Закон,
34/2001-др
закон,
39/2002,49/2005-одлука
УСРС,79/2005-др.закон,81/2005-испр.др.закон,83/2005испр.дрзакона и 23/2013-одлука УС)., и чл. 89.ст. 4
Статута Општине Ковачица („Сл.лист општине
Ковачица“ 13/08 и 9/09) , чл. 2. Одлуке о општинском
већу („Сл.лист општине Ковачица“ 14/08), Oпштинско
веће општине Ковачица на седници одржаној дана
06.03.2015. године доноси:

ПРАВИЛНИК О МЕСЕЧНОМ
ИЗВЕШТАВАЊУ О ОБИМУ И ВРСТИ
ИЗВРШЕНОГ ПОСЛА

11. mart 2015.

Члан 1.
Овим Правилником ближе се дефинишу обим и врста
извршеног посла, и обавезујући је за сваког непосредног
извршиоца запосленог у органу Општинске управе, као и
за руководиоце одељења.
Извештајни период се дефинише на месечном нивоу.
Члан 2.
Месечно извештавање врши се у писаном облику на
Обрасцу Извештаја о месечном извештавању о обиму и
врсти извршеног посла ( у даљем тексту“ИЗВЕШТАЈ“)
који је сасатавни део овог Правилника.
Извештај садржи следеће елементе: опис извршеног
посла , број примљених предмета у месецу, колоне –
ЗАВРШЕНО (бројчано) са описом начина на који је
задатак завршен., колону НЕЗАВРШЕНО (бројчано) са
описом предузетих радњи да би се поступак привео
завршетку., колону – Решено из претходног
периода(бројчано)., колону укупно са збиром.,
рекапитулацију предмета: завршених, незавршених и
решених из претходног периода., Укупан број минута по
сваком послу, Утврђена оцена за обим и извршење посла
за
посматрани
извештајни
период.,
Примедбе
Руководиоца и опис одступања у односу на радну листу.
Непосредни извршиоци који током извршења посла
немају рад са странкама, у извештај уносе опис поослова
које су обављали током радног времена и укупан број
минута.
Члан 3.
Сваки непосредни извршилац до 5-тог у месецу, за
претходни месец, предаје Извештај свом непосредном
руководиоцу.
Руководилац
упоређује
резултате
извештаја са подацима који су раније унети у РАДНУ
ЛИСТУ непосредног извршиоца и на крају године , тј. До
31.01. текуће године за претходну годину, предлаже
оцену за непосредног извршиоца за обим и извршење
посла, начелнику Општинске управе.
Члан 4.
Руководилац одељења је дужан да уколико утврди да
резултати Извештаја одступају од норме утврђене у
Радној
листи
Извршиоца,
тражи
ПИСАНО
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ од непосредног извршиоца о разлозима
за смањени обим и извршење посла. Непосредном
извршиоцу се утврђује право да се позове на своју Радну
листу и околности које су довеле до неизвршења
стандардне норме. Непосредни руководилац је дужан да
до 10-тог у месецу прегледа
Извештаје својих
непосредних извршиоца., и проследи Захтеве за
образложење.
Непосредни извршилац је дужан да у року од три радна
дана од добијања Захтева за Образложење о разлозима за
смањени обим и извршење посла, достави Образложење
руководиоцу одељења.
Уколико непосредни извршилацц не поднесе у
прописаном року Образложење, овакво поступање
сматраће се тежом повредом радних обавеза и дужности,
у складу са чл. 59. Закона о радним односима у државним
органима.
Члан 5.
На бази Извештаја за свих дванаест месеци утврђује се
оцена за обим и извршење обављених послова и иста
уписује у РАДНИ ЛИСТ запосленог. РАДНИ ЛИСТ
сасатавни је део Правилника о оцењивању.
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Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у «Сл.листу општине Ковачица» .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 06-9-16/15-01
ДАНА: 06.03.2015.год.
Ковачица

Председник
Кришан Мирослав

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ:_______________________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНИКА:____________________
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА И КОЕФИЦИЈЕНАТ_____________________
Образац Извештаја о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла
Ред.
Бр.

Опис посла

Број
примљених
премета у
месецу

ЗАВРШЕНО
Изразити
бројчано

НЕЗАВРШЕНО
Изразити
бројчано

Решено из
претходног
периода
Изразити
бројчано

Укупан
број
минута
по
сваком
послу

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО:
ПИСАНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА РАДНУ ЛИСТУ
ПРИМЕДБА РУКОВОДИОЦА и ОПИС ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА РАДНУ
ЛИСТУ_____________________________________
Утврђена просечна оцена за период_______________________

23
На основу чл. 33. Закона о радним односима у државним органима („Сл: гласник РС“ бр. 48/91,66/91,44/98-др. Закон,
34/2001-др закон, 39/2002,49/2005-одлука УСРС,79/2005-др.закон,81/2005-испр.др.закон,83/2005-испр.др закона и
23/2013-одлука УС) и чл. 89. Статута Општине Ковачица („Сл.лист општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09), чл. 2.
Општинског већа («Сл.лист општине Ковачицa“ br. 14/08) ,Општинско веће општине Ковачица на седници одржаној дана
06.03.2015.г. доноси:

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се одређују услови напредовања , начин и критеријуми оцењивања запослених.
Запослени у Општинској управи напредују стицањем вишег звања.
Ради утврђивања постојања услова за напредовање, рад запослених се оцењује једном годишње, најкасније до 31. јануара
текуће године за претходну годину.
Оцену рада даје начелник Општинске управе на предлог руководиоца организационе јединице и посебне организационе
јединице.
Оцена се уписује у радни лист запосленог.
Образац радног листа запосленог саставни је део овог Правилника.
Члан 2.
Запосленом у Општинској управи може се дати следећа оцена:
- нарочито се истиче ( од 4,50-5,00)
- истиче се
(од 3,50-4,49)
- добар
(од 2,50-3,49)
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- задовољава; и
(од 1,50-2,49)
- не задовољава. (испод 1,49)
Приликом давања оцене запосленог цени се нарочито обим и квалитет обављених послова и њихов ефекат, самосталност,
стручност, иницијативност. благовременост, креативност, однос према странкама и однос према запосленима у другим
органима са којима запослени сарађује, савесност и радна дисциплина.
Подаци о чињеницама из става 2. овог члана воде се у свакој организационој јединици и посебној организационој
јединици Општинске управе.
Члан 3.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
Овим Правилником ближе се дефинишу критеријуми за додељивање оцена.
Оцењивање обима извршења посла се врши на следећи начин: број минута из Извештаја/број минута у радној листи x 5=
оцена за извештајни период. Просечна оцена за годину дана= збир свих 12 оцена/12.
Оцењивање стручности и балговремсности врши се на бази доказивања континуиране едукације запосленог. Број
присуства на континуираним едукацијама или сасатанцима усавршавања(који се организују у оквиру одељења)/4 x
5,00=оцена. Уколико је број континуираних едукација већи од 4, не врши се дељење, већ се запосленом даје оцена 5,00.
Иницијативност и креативност се оцењује на основу броја евидентираних предлога запослених за побољшање
пословања, односно броја пријављених ризика на Обрасцу обавештења о ризику. За оцену „задовољава “ потребно је
најмање пријављених 4 ризика годишње или предлога за побољшање пословања.
Однос према странкама- оцену-евалуацију рада, дају странке. Запослени који ради са странкама дужан је да до краја
године скупи најмање 10 евалуација од странака, при чему се не признају евалуације добијене од странака које су у
повезаном односу са запосленим лицем. Лица повезана са запосленим сматрају се брачни или ванбрачни друг, потомци,
усвојеници и потомци усвојеника, родитељи, усвојиоци, браћа, сестре и њихови потомци, дедови и бабе и њихови
потомци, као и браћа и сестре и родитељи брачног или ванбрачног друга. Евалуације, запослени предаје руководиоцу
одељења или посебне организације са извештајем за децембар месец. Оцењивање по овом критеријуму се врши на
следећи начин: Више од 10 евалуација – „нарочито се истиче“. 9 и 10 –„ истиче се“; 7 и 8-„Добар“ 5 и 6-„Задовољава“.
Мање од 5 – „Не задовољава“.
Извршиоци који не раде са странкама неће бити оцењивани по овом основу па ће им просек бити рачунат дељењем са
бројем 5.
Образац евалуације рада службеника саставни је део овог Правилника.
Однос према запосленима и другим органима са којима се сарађује, - оцену/евалуацију дају запослени у оквиру
општинске управе. Zапослени је дужан да до краја године сакупи најмање 6 евалуација запослених.
Ако је више од 6 evaluacija – добија оцену «Нарочито се истиче»; ако је 6 – «Истиче се», ако сакупи 5 евалуација – добија
оцену «добар» ; 4 евалуације «задовољава» , мање од 4 – «не задовољава». Ове евалуације запослени радник предаје са
децембарским извештајем.
Образац евалуацје рада запосленог од стране других запослених, саставни је део овог Правилника
Савесност и дисциплина- оцену даје непосредни руководилац.
На крају године Начелник управе даје оцене на предлог непосредних руководилаца одељења који сабирају оцене по
сваком од 6 односно са 5 (они који не раде са странкама) наведених критеријума и збир оцена деле/ са 6- (односно 5) чиме
добија просечну оцену запосленог на крају године по свим критеријумима.
Члан 4.
Запослени који је оцењен најнижом оценом губи звање и прелази у непосредно ниже звање у оквиру исте школске
спреме, а ако такво звање не постоји, прелази у највише звање у оквиру непосредно ниже стручне спреме.
Запослени коме је утврђено ниже звање може бити распоређен на друго радно место, које одговара његовом знању и
способностима
Ако не постоји одговарајуће радно место на које се може распоредити, престаје му радни однос.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Сл.листу општине Ковачица».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 06-9-15/15-01
ДАНА: 06.03.2015.год.
Ковачица

Председник,
Кришан Мирослав

ОБРАЗАЦ РАДНЕ ЛИСТЕ
Име
Презиме
Име једног родитеља
Дан, месец И година рођења
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Звање –занимање
Радонместо
Специјализације
Подаци о дисциплинској, материјалној, кривичној
одговорности И одговорности за привредни преступ
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ:_________________________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНИКА:_________________
РАДНО МЕСТО:_____________________________

Име И презиме
странке

Опис
посла који
је странка
захтевала

Задовољна
брзином И
квалитетом
услуге
(ОПИС)

Незадовољна Предлог странке Примедбе странке
брзином И
за побољшање
квалитетом пословања
услуге
(ОПИС)

Оцена странке
(од 1-5)

Образац евалуацје рада запосленог који даје странка
НАПОМЕНА: Свака странка посебно попуњава један образац

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ:_________________________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНИКА:_________________
РАДНО МЕСТО:_____________________________

Образац евалуацје рада запосленог од стране других запослених у оквиру Општинске управе
Име И презиме
запосленог радника
који даје евалуацију

Задовољан начинином
сарадње са запосленим
радником
(ОПИС)

Незадовољан начином
сарадње
(ОПИС)

Предлог
запосленог за
побољшање
пословног
амбијента

Посебне
Оценазапосл
примедбе на еног
рад запосленог (од 1-5)

НАПОМЕНА: Сваки запослени посебно попуњава један образац

24
На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Правилника 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 106/2013), и чл. 89. Статута Општине Ковачица, Општинско веће доноси следећи:
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
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Члан. 1
Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима са
основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници своје циљеве остваривати кроз:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поузданим финансијским извештајима
– ефикасним коришћењем средстава
– заштитом података
– обезбеђењем интегритета запослених, њихову стручности и етичности
Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:
1) Контролно окружење
2) Управљање ризицима
3) Контролне активности
4) Информисање и комуникације
5) Праћење и процену система
Финансијско управљање и контрола у одељењу за општу управу и заједничке послове организује се као систем
процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран је
Руководилац у одељењу за општу управу и заједничке послове. Руководилац у одељењу за општу управу и заједничке
послове,овим Правилником је дефинисан као НОСИЛАЦ РИЗИКА.
Члан 3.
ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање предвиђених активности и у значајној
мери креира и утиче на функционисање и ефикасност система интерне контроле у одељењу за општу управу и заједничке
послове Контролно окружење се дефинише као стил руковођења, подршке руководства, као и њихове компетентности,
скуп етичких и моралних вредности и интегритета запослених који доприносе ефикаснијем раду одељења за за општу
управу и заједничке послове. Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење одељења за општу
управу и заједничке послове јесу: функције и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона
структура одељења за општу управу и заједничке послове као и одговарајуће субординације.
Одељење за општу управу и заједничке послове је имплементирало низ интерних аката:
– Кодекс понашања функционера у локалној самоуправи
– Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона
– Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, изабрана и постављена
лица у Општини Ковачица
– Правилник о трошковима репрезентације
– Правилник о коришћењу службених моторних возила Општине Ковачица
– Правилник о буџетском рачуноводству директних корисника
– Правилник о буџетском рачуноводству
– Рачуноводствене политике
– Правилник о начину обављања јавних набавки у општинској управи за нарачиоце: предеседник општине,
Скупштина Општине и Општинска управа
Правилници који су донети након дана доношења Правилника о финансијском управљању и контроли, и који
представљају Контролно окружења Општине Ковачица, представљаће Допуну Правилника о финансијском управљању и
контроли.
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних
јединица до људских ресурса.
Одељење за општу управу и заједничке послове примењује следеће законске оквире:
– Закон о раду
– Закон о радном односу у државним органима
– Закон државним службеницима
– Закон о локалној самоуправи
-Закон о општем управном поступку
-Закон о јединственом бирачком списку
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-закон о матичним књигама
-Закон о републичким административним таксама
-Закон о националним саветима
Члан 4.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Овим Правилником ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење
ризика.
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана
опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно
нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.
Ризике можемо поделити на:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава одељење пре примене било каквих мера интерне контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности
да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и
оперативних циљева. Зато је обавеза одељења за за општу управу и заједничке послове да испита шта су ризици који могу
да угрозе њене пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа. Најважније је да
одељење идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-одељења
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити управљање
програмима
Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати повремено. Оно
што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити „Власника ризика како би се предузеле мере за
ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц одељења за за општу управу и заједничке послове, у коме је
утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА – лице које управља
ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање ризика, и
координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом одељењу , и стара се о
томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:

Strana 40 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

11. mart 2015.

1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази руководиоц и запослени у одељењу за за општу управу и заједничке послове који су најбоље
упознати са циљевима одељења започињу са пописом циљева, процеса и активности датог одељења. Након пописивања
циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у
претходном месецу ( на бази Обрасца Обавештења о ризику) обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним
претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје
образаца запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја., такође предлажу
корективне мере и рокове за примену корективних мера.
Образац о утврђеном ризику има следећу садржину: Редни број, назив одељења, назив извршилачког радног
места, идентификовани ризик или ризични догађај, процену вероватноће настајања датог ризика, предложена мера за
ублажавање ризика и рок за примену корективних мера.
Образац за обавештење о ризику саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник
II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај њиховог
утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће настанак ризика изазвати.
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале које су одштампане и чине саставни део овог
Правилника
На основу скала врши се бодовање свих идентификованих ризика, узимајући у обзир вероватноћу догађаја и утицај
ризика.
За сваки ризик се израчунава следеће:
Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика (скор)
Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за обавештавање о утврђеном ризику сачињава табелу процене
ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана табела садржи следеће елементе: Циљ, ризик, Опис ризика, број
процењивача са предложеним оценама ризика (вероватноће настајања и утицајем), укупан агрегирани утицај, укупна
агрегирана вероватноћа, укупан број бодова.
Структуирана табела коју сачињава менаџер ризика саставни је део овог Правилника и одштампан је уз
Правилник.
Члан 5.
ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити за сваки
од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА – Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане од
активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА – Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата како би се
смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА – Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се ублажила
вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА – Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат путем
Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу трошкова и користи и
када би мера за ублажавање била скупља од од последица насталих у случају настанка ризика
Члан 6.
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ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА =
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик, у
одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.
Регистар РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник.
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима одељења у које они уносе све идентификоване
ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Члан 7.
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“=руководиоц одељења за општу управу и заједничке послове у
коме је ризик идентификован, и менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере,
евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају општинско веће, сваке прве недеље у месецу. Извештаји
општинском већу се дају у писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставило руководство одељења за општу
управу и заједничке послове, у писаном облику, а које имају за циљ смањење могућих ризика који могу настати и
угрозити предвиђене циљеве у вези са планираним активностима и извршењу донетог буџета. Контролним поступцима
имплементирају се контролне активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане.
Одељењe за за општу управу и заједничке послове је кроз сет писаних процедура које су наведене у чл. 3. Овог
Правилника омогућило адекватну:
1. Ауторизација, овлашћење и одобравање
2. Подела овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерна верификација
Одељењe за општу управу и заједничке послове, је посебно у делу КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ дефинисало
Мапу пословнох процеса за одељење, са структурираним дијаграмима о току процеса.
Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање и комуникација у Одељењу за општу управу и заједничке послове дефинише се као примена
апликативног софтвера којим се и комуникација са повезаним организационим јединицама. Добар апликативни програм –
софтверско решење и комуникација треба да омогући:
1. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих
информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
2. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
3. Изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне
директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским управљањем и контролом.
4. Коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења, израде, кретања,
употребе и архивирања документације
5. Документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
6. Успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући нивое и рокове за
извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин извештавања у случају откривања грешака,
неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или недозвољених радњи.
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За све трансакције апликативни софтвер треба да обезбеди постојање, комплексност, тачност, правилну
класификацију и тачно сумирање
Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у Одељењу за општу управу и заједничке
послове је организована на начин да омогућава континуирано унапређење система и побољшање његове ефикасности.
Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и и интерном ревизијом. Општина
Ковачица је утврдила Одлуком да ће се функција интерног ревизора увести након имплементације система финансијског
упраљања и контроле. Праћење и процена система подразумева увођење система за надгледање финансијског управљања
и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања.
Процена у садашњој организационој структури обухвата:
– успостављање структуре извештавања намењене објективности
– поступанња по препорукама екстерне ревизије
Када се буде увела функција интерне ревизије у складу са чл. 80. Закона о буџетском систему процена ће
обухватити следеће:
– успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности интерне ревизије
– сарадња руководиоца и интерне ревизије
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Руководилац одељења за општу управу и заједничке послове је дужан да до 31. марта текуће године за
претходну годину на прописан начин извести Министарство о адекватности и функционисању система финансијског
управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.
Број:

06-9-7/15-01

Дана: 06.03.2015.год.

Председник Општине
Мирослав Кришан
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

Бр.

Процена Проценаут
Идентификаци- вероватноицаја
Предложе-на
Рок за примену
Назив
ја ризика или
ће
датог
мера за
корективних
Назив одељења извршилач-ког
ризичног
насатајања ризика ублажава-ње
мера
радног места
догађаја
датог
ризика
ризика

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА
ВЕРОВАТНОЋА
100% - Утврђена присутност
80% - Вероватна присутност
60% - Могућа присутност
40% - Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна

УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска
УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи

ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је могуће
управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

Низак
Веома низак

Verovatnoća

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1

V
e
r
o
v
a
t
n
o
ć
a

KRITIČN I

O D M ALO G
UTICAJA

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1

USLO V N I
BEZN AČAJN I

Uticaj/Značaj

Идентификација ризика

Анализа ризика

Одговор на ризик

Праћење ризика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бр.

Циљ

Опис
ризика

Вероватноћ
а

Утицај

Скор

Неопходна мера
за ублажавање
ризика

Ризик за
спровођење
мере

Поверено

Мера
ублажења
ризика

Датум
спровођења
мере

Резид
уални
ризик

РЕГИСТАР РИЗИКА
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На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Правилника 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 106/2013), и чл. 89. Статута Општине Ковачица, Општинско веће доноси
следећи:
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан. 1
Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима са
основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници своје циљеве остваривати кроз:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поузданим финансијским извештајима
– ефикасним коришћењем средстава
– заштитом података
– обезбеђењем интегритета запослених, њихову стручности и етичности
Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:
1) Контролно окружење
2) Управљање ризицима
3) Контролне активности
4) Информисање и комуникације
5) Праћење и процену система
Финансијско управљање и контрола се дефинише овим ПРАВИЛНИКОМ кроз систем процедура и
одговорности на нивоу одељења.
Финансијско управљање и контрола у Одељењу за друштвене делатности организује се као систем
процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле
одговоран је Руководилац у Одељењу за друштвене делатности. Руководилац у Одељењу за друштвене
делатности је овим Правилником дефинисан као НОСИЛАЦ РИЗИКА.
Члан 3.
ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање предвиђених активности и у
значајној мери креира и утиче на функционисање и ефикасност система интерне контроле Одељења за друштвене
делатности. Контролно окружење се дефинише као стил руковођења, подршке руководства, као и њихове
компетентности, скуп етичких и моралних вредности и интегритета запослених који доприносе ефикаснијем раду
Одељења за друштвене делатности
Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење у Одељењу за друштвене
делатности јесу: функције и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона структура у
Одељењу за друштвене делатности као и одговарајуће субординације.
Одељењу за друштвене делатности је имплементирало низ интерних аката:
- Кодекс понашања функционера у локалној самоуправи
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона
- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, изабрана и
постављена лица у Општини Ковачица
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о коришћењу службених моторних возила Општине Ковачица
- Правилник о буџетском рачуноводству директних корисника
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- Правилник о буџетском рачуноводству
- Рачуноводствене политике
- Правилник о начину обављања јавних набавки у општинској управи за нарачиоце: предеседник
општине, Скупштина Општине и Општинска управа
Правилници који су донети након дана доношења Правилника о финансијском управљању и контроли, и
који представљају Контролно окружења Општине Ковачица, представљаће Допуну Правилника о финансијском
управљању и контроли.
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних
јединица до људских ресурса.
Одељење за друштвене делатности, примењује следеће законске оквире:
- Статут општине Ковачица
- Закон о општем управном поступку објављен у „Сл.листу СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001;
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја „ Сл.гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007,
104/2009 и 36/2010; Закон о контроли државне помоћи „Службени гласник РС", бр. 51/2009 од
14.7.2009.
- Породични закон „ Сл.гласник РС“ бр. 18/2005, Закон о држављанству републике Србије „ Сл.гласник
РС“ бр. 135/2004
- Закон о раду("Службени гласник РС" бр.24/05, 61/05, 54/09 и 32/13)
- Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС бр. 48/91, 66/91 и 39/2002)
- Закона о платама у државним органима и јавним службама ( "Службени гласник Републике Србије" бр.
34/2001)
- Закон о здравственом осигурању ( "Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011)
- Закон о пензијском и инвалидсклком осигурању ("Службени гласникРС", бр. 34/2003, 85/2005, 93/2012,
62/2013 и 108/2013)
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и
88/2010 )
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005,
62/2006, 5/2009 52/2011, 101/2011 47/2013 и 108/2013)
- Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“
бр. 104/2009)
- Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник
РС“ бр. 36/09)
- Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр.101/2007)
- Закон о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“ бр.129/2007)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005)
- Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гланик РС“ бр.36/2010)
- Закон о заштити права и слобода националних мањина Службени лист СРЈ", бр. 11/2002, "Службени
лист СЦГ", бр. 1/2003 - "Службени гланик РС", бр. 72/2009 97/2013 )
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 11/2009)
- Закон о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012),
- Анекс Посебног колективног уговора за државне органе("Службени гласник РС" бр.11/2009 и 15/2012)
- Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гланик
РС“ бр.98/2007 – пречишћен текст)
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“
број 24/98, 29/98 и 25/2000);
- Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник СРС“ број
54/89 и „Службени гласник СРС“ 137/2004);
- Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета („Службени лист СРЈ“ 37/98);
- Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“ број 52/96) и
- Уредба о енергетски заштићеном купцу („Службени гласник 27/2013)
- Закон о јединственом бирачком списку („Службени гланик РС“ бр. 104/2009 и 99/2011)
- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013),
- Закон о финансијској подршци породици са децом / „Сл.гл.РС“ бр. 16/02, 115/05, 107/09/,
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са
децом /“Сл.гл.РС“ бр. 29/02, 80/04,123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10/,27/11/,
- Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, број 72/09)
- Одлука о информационом систему општине Ковачица („Сл. лист општине Ковачица“, бр. 3/2010),
Закон о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10 и 101/2010, 101/2011, 93/2012 62/2013),
- Закон о платама у државним органима и јавним службама («Службени гласник РС», бр. 34/01, 62/06-др.
Закон,63/06-испр.др. закона и 116/08-др.закон),
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- Закон о јавним службама («Службени гласник РС», бр. 42/91, 71/94 и 79/05 др.закон.81/05-испр.др.закона и
83/05-испр.др.закона),
- Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13)
- Закон о предшколском васпитању и образовању („Службеном гласнику РС“, број 18/2010),
- Закон о високом образовању ("Службеном гласнику РС", број 76/2007,97/2008, 44/2010),
- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службеном гласнику
РС“ ,број 63/2010)
- Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/2010)
- Закон о финансијској подршци породице са децом ("Службеном гласнику РС", 16/2002,115/2005 и 107/2009)
-Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
("Службеном гласнику РС", 27/2011)
- Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/13)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће
дете („Сл.лист АПВ“ бр. 10/13)
- Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ( „Сл. лист СРЈ „ бр. 24/98,29/98);
- Закон о правима бораца, војних инвалда и чланова њихових породица(„ Сл. гласник РС „ бр. 54/98,137/2004);
- Закон о правима бораца и војних инвалида („Сл. лист САПВ „ бр. 19/85,31/86,32/88,15/89,1/9,37/90);
- Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл. гласник РС“ бр. 52/96);
- Уредба о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V-X групе из
оружаних акција после 17. Августа 1990. године („Сл. гласник РС бр. 42/2006);
- Правилник о борачком додатку ( „Сл. лист СРЈ“ 37/98)
- Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/2010 )
- Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/2011)
- Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („Службени гласник РС“ број 52/2011)
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 24/2011)
-- Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС'',107/05, 72/09-др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12)
- Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/1992 и 30/2010)
-Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'' број 45/13
- Закон о радиодифузији (Сл. гласник РС, бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - др. закон, 62/2006, 85/2006,
86/2006 - испр. и 41/2009)
-Закона о удружењима (''Службени гласник РС'',бр.51/09 )
- Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Службени гласник РС'',бр.55/13 )
- Zakon srednjem vaspitanju i obrazovanju (''Службени гласник РС'',бр.55/13 )
- Zakon o srednjoj školi (''Службени гласник РС'',бр.55/13 )
- Закон о културним добрима (''Службени гласник РС'',бр.71/94,52/11 и 99/11 )
- Закон о јавном информисанју и медијима (''Службени гласник РС'',83/14 )
. Закон о финансирању политичких активности (''Службени гласник РС'',бр.43/11 )
-Закон о здравственој заштити (''Службени гласник РС'',107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13,93/14 )
. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 24/11)
Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" број 36/06)
-Закон о туризму ("Службени гласник РС" број 36/06)
Члан 4.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Овим Правилником ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и
мерење ризика.
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је
садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или
пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити
успешно извршавање задатака.
Ризике можемо поделити на:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава одељење пре примене било каквих мера интерне
контроле.
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КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике
спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и
могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање
стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Одељења за друштвене делатности да испита шта су ризици
који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог
нивоа. Најважније је да одељење идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да
омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-одељења
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити
управљање програмима
Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати
повремено. Оно што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити „Власника ризика како би се
предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц Одељења за друштвене
делатности у коме је утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице које управља
ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање ризика, и
координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом одељењу , и
стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:
1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази руководиоц и запослени у одељењу који су најбоље упознати са циљевима одељења
започињу са пописом циљева, процеса и активности датог одељења. Након пописивања циљева почиње се са
идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном
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месецу ( на бази Обрасца Обавештења о ризику) обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама
које су уочили на свом радном месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца
запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја., такође предлажу
корективне мере и рокове за примену корективних мера.
Образац о утврђеном ризику има следећу садржину: Редни број, назив одељења, назив извршилачког
радног места, идентификовани ризик или ризични догађај, процену вероватноће настајања датог ризика,
предложена мера за ублажавање ризика и рок за примену корективних мера.
Образац за обавештење о ризику саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник
II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај
њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће настанак
ризика изазвати.
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале које су одштампане и чине
саставни део овог Правилника
На основу скала врши се бодовање свих идентификованих ризика, узимајући у обзир вероватноћу
догађаја и утицај ризика.
За сваки ризик се израчунава следеће:
Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика (скор)
Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за обавештавање о утврђеном ризику сачињава табелу
процене ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана табела садржи следеће елементе: Циљ, ризик,
Опис ризика, број процењивача са предложеним оценама ризика (вероватноће настајања и утицајем), укупан
агрегирани утицај, укупна агрегирана вероватноћа, укупан број бодова.
Структуирана табела коју сачињава менаџер ризика саставни је део овог Правилника и одштампан је уз
Правилник.
Члан 5.
ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити
за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА – Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане
од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА – Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата како
би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА – Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се
ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА – Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат путем
Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу трошкова и
користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица насталих у случају настанка ризика
Члан 6.
ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА =
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик,
у одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.
Регистар РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
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Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник.
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима одељења у које они уносе све
идентификоване ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Члан 7.
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“=руководилац Одељења за друштвене делатности у коме
је ризик идентификован, и менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере,
евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају општинско веће, сваке прве недеље у месецу.
Извештаји општинском већу се дају у писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставило руководство Одељења за
друштвене делатности, у писаном облику, а које имају за циљ смањење могућих ризика који могу настати и
угрозити предвиђене циљеве у вези са планираним активностима и извршењу донетог буџета. Контролним
поступцима имплементирају се контролне активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане.
Одељења за друштвене делатности је кроз сет писаних процедура које су наведене у чл. 3. Овог
Правилника омогућило адекватну:
1. Ауторизација, овлашћење и одобравање
2. Подела овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерна верификација
Одељење за друштвене делатности је посебно у делу КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ дефинисало Мапу
пословнох процеса за одељење, са структурираним дијаграмима о току процеса.
Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање и комуникација у Одељењу за друштвене делатности дефинише се као примена
апликативног софтвера којим се и комуникација са повезаним организационим јединицама. Добар апликативни
програм – софтверско решење и комуникација треба да омогући:
1. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих
информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
2. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
3. Изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне
директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским управљањем и
контролом.
4. Коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења, израде,
кретања, употребе и архивирања документације
5. Документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
6. Успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући нивое и
рокове за извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин извештавања у случају
откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или
недозвољених радњи.
За све трансакције апликативни софтвер треба да обезбеди постојање, комплексност, тачност, правилну
класификацију и тачно сумирање
Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у Одељењу за друштвене делатности је
организована на начин да омогућава континуирано унапређење система и побољшање његове ефикасности.
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Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и и интерном ревизијом.
Општина Ковачица није успоставила функцију интерног ревизора пре имплементације система финансијског
упраљања и контроле. Праћење и процена система подразумева увођење система за надгледање финансијског
управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања.
Процена у садашњој организационој структури обухвата:
- успостављање структуре извештавања намењене објективности
- поступања по препорукама екстерне ревизије
Када се буде увела функција интерне ревизије у складу са чл. 80 Закона о буџетском систему процена ће
обухватити следеће:
– успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности интерне ревизије
– сарадња руководиоца и интерне ревизије
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Руководилац Одељења за друштвене делатности је дужан да до 31. Марта текуће године за претходну
годину на прописан начин извести Министарство о адекватности и функционисању система финансијског
управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.
Број
06-9-9/15-01
Дана: 06.03.2015.год.

Председник Општине
Мирослав Кришан
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:
Назив
извршилачког радног
места

Назив
одељења/управе

Бр.

УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи

Предложена мера за
ублажавање ризика

Рок за примену
коректив-них
мера

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1

ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је могуће
управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

Низак
Веома низак

Verovatnoća

Процена
утицаја
датог
ризика

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА
ВЕРОВАТНОЋА
100% - Утврђена присутност
80% - Вероватна присутност
60% - Могућа присутност
40% - Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна

УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска

O D M ALO G
UTICAJA

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Идентификација ризика или
ризичног
догађаја

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1

V
e
r
o
v
a
t
n
o
ć
a

KRITIČN I

USLO V N I
BEZN AČAJN I

Uticaj/Značaj

Идентификација ризика

Анализа ризика

Одговор на ризик

Праћење ризика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Бр.

Циљ

Опис
ризика

Вероватноћ
а

Утицај

Скор

Неопходна мера
за ублажавање
ризика

Ризик за
спровођење
мере

Поверено

Мера
ублажења
ризика

Датум
спровођења
мере

Резид
уални
ризик

РЕГИСТАР РИЗИКА
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26
На основу чл 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Правилника 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 106/2013), и чл. 89. Статута Општине Ковачица, чл. 2
Одлуке о општинском већу („Сл.лист општине Ковачица“ бр. 14/08), Општинско веће доноси следећи:
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
Члан. 1
Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима
са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници своје циљеве остваривати
кроз:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поузданим финансијским извештајима
– ефикасним коришћењем средстава
– заштитом података
– обезбеђењем интегритета запослених, њихову стручности и етичности
Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:
1) Контролно окружење
2) Управљање ризицима
3) Контролне активности
4) Информисање и комуникације
5) Праћење и процену система
Финансијско управљање и контрола у одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
(У даљем тексту: „Одељење за буџет“) организује се као систем процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац одељења за буџет.
Руководилац одељења за буџет овим Правилником дефинисан као НОСИЛАЦ РИЗИКА.
Члан 3.
ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање предвиђених активности и у
значајној мери креира и утиче на функционисање и ефикасност система интерне контроле у одељењу за буџет.
Контролно окружење се дефинише као стил руковођења, подршке руководства, као и њихове компетентности,
скуп етичких и моралних вредности и интегритета запослених који доприносе ефикаснијем раду одељења за
буџет.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење у одељењу за буџет јесу: функције и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона структура у одељењу за буџет као и
одговарајуће субординације.
Одељење за буџет је имплементирало низ интерних аката:
- Кодекс понашања функционера у локалној самоуправи
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона
- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, изабрана и
постављена лица у Општини Ковачица
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о коришћењу службених моторних возила Општине Ковачица
- Правилник о буџетском рачуноводству директних корисника
- Правилник о буџетском рачуноводству
- Рачуноводствене политике
- Правилник о начину обављања јавних набавки у општинској управи за нарачиоце: предеседник
општине, Скупштина Општине и Општинска управа
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Правилници који су донети након дана доношења Правилника о финансијском управљању и контроли,
и који представљају Контролно окружења Општине Ковачица, представљаће Допуну Правилника о
финансијском управљању и контроли.
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних јединица до људских ресурса.
Одељење за буџет примењује следеће законске оквире:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009.....108/2013)
Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину (142/2014)
Уредба о буџетском рачуноводству (125/2003 и 12/2006)
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у
буџетима локалних власти у 2014. години (17/2014)
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
(103/2011....20/2014)
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна ( 104/2011 ... 20/2014)
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (44/2001 ....
4/2014)
Закон о јавним предузећима (119/2012, 116/2013, 44/2014- др.закон)
Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем (106/2006)
Правилник о списку корисника јавних средстава (120/2013)
Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових
зависних друштва капитала, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у
комерцијалниом трансакцијама (36/2013)
Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних
предузећа и зависних друштава капитала чији је онивач то предузеће (36/2013)
Уредба о правилима за доделу државне помоћи ( 13/2010..... 97/2013)
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (119/2012 )
Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (108/2013)
Закон о здравственом осигурању (107/2005...119/2012)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ( .... 47/2013)
Закон о порезу на додату вредност (.....108/2013)
Закон о јавним набавкама (124/2012, 14/2015)
Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (74/2013)
Уредба о поступку привремене обуставе припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних
лица аутономној покрајини, припадајућег дела пореза на зараде граду Београду, односно преноса
трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе (49/2013)
Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања обраде
података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном
сектору (76/2013)
Правилник о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и
примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе (79/2011)
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (93/2012)
Закон о раду (24/2005 .....75/2014)
Закон о локалној самоуправи (129/2007, 83/2014- др. закон)
Закон о финансирању локалне самоуправе (62/2006 ...99/2013, 125/2014)
Закон о јавном дугу (61/2005 ... 78/2011)
Закон о јавној својини (72/2011 и 88/2013)
Закон о министарствима (44/2014, 14/2015)
Закон о порезу на доходак грађана (24/2001 ... 6/2014)
Закон о порезима на имовину (26/2001 ...47/2013, 68/2014)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (120/2044 ....36/2010)
Закон о општем управном поступку (30/2010)
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Закон о контроли државне помоћи (51/2009)
Правилник о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи (3/2011)
Закон о финансирању политичких активности (43/2011, 123/2014)
Закон о комуналним делатностима (88/2011)
Закон о јавним службама
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (80/2002... 105/2014)
Закон о стечају (104/2009...83/2014)
Закон о прекршајима (65/2013)
Закон о условном отпису камата и мированју пореског дуга (119/2012)
Закон о републичким административним таксама (43/2003... 57/2014)
Закон о привредним друштвима (36/2011...5/2015)
Закон о извршенју и обезбеђенју (31/2011... 139/2014)
Закон о заштити животне средине ( 135/2004... 43/2011)
Члан 4.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Овим Правилником ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење ризика.
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је
садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.
Ризике можемо поделити на:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава одељење пре примене било каквих мера интерне
контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике
спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза одељења за буџет да испита шта су ризици који могу да угрозе
његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа. Најважније је да
одељење идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-одељења
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити управљање програмима
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Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати повремено. Оно што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити „Власника ризика како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц одељења за буџет у коме је утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице које управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом одељењу, и
стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:
1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази руководилац и запослени у одељењу који су најбоље упознати са циљевима одељења, започињу са пописом циљева, процеса и активности датог одељења. Након пописивања циљева почиње се са
идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу ( на бази Извештаја о обуму извршеног псла) обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје
образаца запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја., такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.
Образац о утврђеном ризику има следећу садржину: Редни број, назив одељења, назив извршилачког
радног места, идентификовани ризик или ризични догађај, процену вероватноће настајања датог ризика, предложена мера за ублажавање ризика и рок за примену корективних мера.
Образац за обавештење о ризику саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник
II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај
њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће настанак ризика изазвати.
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале које су одштампане и чине саставни део овог Правилника
На основу скала врши се бодовање свих идентификованих ризика, узимајући у обзир вероватноћу догађаја и утицај ризика.
За сваки ризик се израчунава следеће:
Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика (скор)
Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за обавештавање о утврђеном ризику сачињава табелу
процене ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана табела садржи следеће елементе: Циљ, ризик,
Опис ризика, број процењивача са предложеним оценама ризика (вероватноће настајања и утицајем), укупан
агрегирани утицај, укупна агрегирана вероватноћа, укупан број бодова.
Структуирана табела коју сачињава менаџер ризика саставни је део овог Правилника и одштампан је уз
Правилник.
Члан 5.
ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити
за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА – Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане
од активности, као једини могући начин да се контролише ризик

Strana 56 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

11. mart 2015.

2. ПОДЕЛА РИЗИКА – Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА – Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се
ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА – Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу трошкова и користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица насталих у случају настанка ризика
Члан 6.
ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик, у
одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.
Регистар РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник.
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима одељења у које они уносе све идентификоване ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Члан 7.
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“=руководиоц одељења за буџет у коме је ризик идентификован, и менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају општинско веће. Извештаји општинском већу се дају у
писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставио руководство у одељењу
за буџет у писаном облику, а које имају за циљ смањење могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са планираним активностима и извршењу донетог буџета. Контролним поступцима имплементирају се контролне активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане.
Одељењ за буџет је кроз сет писаних процедура које су наведене у чл. 3. Овог Правилника омогућило
адекватну:
1. Ауторизација, овлашћење и одобравање
2. Подела овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерна верификација
Руководилац одељења ће за Правилнике који буду накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у
члану 3.
Одељење за буџет, је посебно у делу КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ дефинисало Мапу пословнох процеса за одељење, са структурираним дијаграмима о току процеса.
Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање и комуникација у одљењу за буџет, дефинише се као примена апликативног софтвера
којим се и комуникација са повезаним организационим јединицама. Добар апликативни програм – софтверско
решење и комуникација треба да омогући:
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1.

Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
2. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
3. Изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским управљањем и
контролом.
4. Коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења, израде, кретања, употребе и архивирања документације
5. Документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
6. Успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући нивое и рокове за извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин извештавања у случају откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или недозвољених радњи.
За све трансакције апликативни софтвер треба да обезбеди постојање, комплексност, тачност, правилну
класификацију и тачно сумирање
Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у одељењу за буџет, је организована
на начин да омогућава континуирано унапређење система и побољшање његове ефикасности.
Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и и интерном ревизијом. Општина Ковачица је утврдила Одлуком да ће се функција интерног ревизора увести након имплементације система финансијског упраљања и контроле. Праћење и процена система подразумева увођење система за надгледање финансијског управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања.
Процена у садашњој организационој структури обухвата:
-успостављање структуре извештавања намењене објективности
-поступанња по препорукама екстерне ревизије
Када се буде увела функција интерне ревизије у складу са чл. 80. Закона о буџетском систему процена
ће обухватити следеће:
– успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности интерне ревизије
– сарадња руководиоца и интерне ревизије
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Руководилац у Одељењу за буџет је дужан да до 31. Марта текуће године за претходну годину на прописан начин извести Министарство о адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у „Сл.листу општине
Ковачица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АПВ
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:
06-9-32/15-01
Дана: 06.03.2015.год.

Председник Општине
Кришан Мирослав
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:
Проце- Проце- Процењивач 1 њивач 2 њивач 3
Укупна
(агрегатна)
вероватноћа

Укупан
број бодова
(скор) ризика
(АРС)

Процена Проценаут
Предложе-на
Назив
Идентификаци-ја вероватноицаја
мера за
Назив
извршилач-ког
ризика или
ће
датог
Бр.
ублажава-ње
одељења/уп-раве
радног места ризичног догађаја насатајања
ризика
ризика
датог ризика

Рок за примену
коректив-них
мера

Циљ

Ризик

Опис ризика

УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска
УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи
Низак
Веома низак

Verovatnoća

O D M ALO G
UTICAJA

KRITIČN I

USLO V N I
BEZN AČAJN I

Uticaj/Značaj

И

П

И

П

И

П

Укупан
(агрегатни)
утицај

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА
ВЕРОВАТНОЋА
100% - Утврђена присутност
80% - Вероватна присутност
60% - Могућа присутност
40% - Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна
ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је могуће
управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

V
e
r
o
v
a
t
n
o
ć
a

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
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РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1
2
3
Бр. Циљ

Опис
ризика

Анализа ризика
4

5

Одговор на ризик
6

Вероват- Утиноћа
цај

Ско
р

7
Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

Праћење ризика

8

9

10

11

12

Ризик за
Спровођење
мере

Поверено

Мера
Ублажења
ризика

Датум
Спровођења
мере

Резидуални
ризик

27
На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Правилника 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 106/2013), чл. 89. Статута Општине Ковачица (“Сл.лист
општине Ковачица” бр.13/08 и 9/09) и члана 2. Одлуке о Општинском већу, општине Ковачица („Сл.лист
општине Ковачица „ бр.14/2008) Општинско веће, општине Ковачица, доноси следећи:
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Члан. 1
Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима
са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници своје циљеве остваривати
кроз:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поузданим финансијским извештајима
– ефикасним коришћењем средстава
– заштитом података
– обезбеђењем интегритета запослених, њихову стручности и етичности
Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:
1) Контролно окружење
2) Управљање ризицима
3) Контролне активности
4) Информисање и комуникације
5) Праћење и процену система
Финансијско управљање и контрола у одељењу за привреду и локални економски развој ( У даљем
тексту: „Одељење за привреду“) организује се као систем процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац одељења за привреду. Руководилац одељења за привреду овим Правилником дефинисан
је као НОСИЛАЦ РИЗИКА.
Члан 3.
ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање предвиђених активности и у
значајној мери креира и утиче на функционисање и ефикасност система интерне контроле у одељењу за
привреду. Контролно окружење се дефинише као стил руковођења, подршке руководства, као и њихове компе-
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тентности, скуп етичких и моралних вредности и интегритета запослених који доприносе ефикаснијем раду
одељењу за привреду.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење одељењу за привреду јесу: функције и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона структура у одељењу за привреду,
као и одговарајуће субординације.
Одељење за привреду је имплементирало низ интерних аката:
- Кодекс понашања функционера у локалној самоуправи
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона
- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за
запослене, изабрана и постављена лица у Општини Ковачица
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о коришћењу службених моторних возила Општине Ковачица
- Правилник о буџетском рачуноводству директних корисника
- Правилник о буџетском рачуноводству
- Рачуноводствене политике
- Правилник о начину обављања јавних набавки у општинској управи за нарачиоце:
предеседник општине, Скупштина Општине и Општинска управа
-Правилник о испитивању погодности возила за такси превоз
-Одлуку о боравишним таксама
-Одлуку о ауто такси превозу
-Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању
пољочуварске службе
Правилници који су донети након дана доношења Правилника о финансијском управљању и контроли,
и који представљају Контролно окружења Општине Ковачица, представљаће допуну Правилника о
финансијском управљању и контроли.
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних јединица до људских ресурса.
Одељење за привреду примењује следеће законске оквире:
Закон о општем управном поступку

/“Сл.лист СРЈ'', број 33/97, 31/01. и ''Сл. гласник
РС'', број 30/10/

Закон о радним односима у државним органима –
примена док се на јавне службе није почео
примењивати Закон о раду
Закона о локалној самоуправи
Закон о печату државних и других органа
Закона о јавним предузећима
Закон о јавном информисању

''Сл. гласник РС'' бр.48/91, 66/91 и 39/02

Закон о управном поступку
Закон о службеној употреби језика и писма

„Сл.гласник РС“бр.33/97, 31/01 и 30/10
„Сл.гласник РС“ бр.45/91,53/93,67/93,48/94,
101/05, 30/10
''Сл. гласник РС'' бр.42/91. и 71/94, 79/05 – други
Закон
''Сл. гласник РС'' бр.24/05, 61/05, 54/09,
32/13,75/2014
''Сл.гласник РС'' бр.62/ 2006 , 65/2008 и 41/2009
"Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 др. закон и 93/2012
„Сл.глaсник РС“ бр.41/2009
„Сл. гласник РС“ бр. „24/11
„Сл. гласник РС“ бр.50/11
„Сл. гласник РС „ бр.72/09

Закон о јавним службама
Закон о раду
Закон о пољопривредном земљишту
Закон о туризму
Закон о средствима за заштиту биља
Закон о спорту
Закон о младима
Закон о култури
Закон о удружењима
Закон о шумама
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју
Закон о водама
Закон о планирању и изградњи

''Сл. гласник РС'' бр.129/07
''Сл. гласник РС'' бр. 01/2007
''Сл. гласник РС'' бр.119/2012
''Сл.гласник РС'' бр.43/03, 61/05, 71/09, УС 41/11

„Сл. гласник РС“, бр. 51/2009
„Сл.гласник РС“ бр.30/10 и 93/12
''Сл. гласник РС'' бр.10/13
„Сс.гласник РС“ бр.30/10 и 93/12
Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 -
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одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014 и 145/2014
Сл. гласник РС", бр. 41/2009 и 10/2013 - др. закон
"Сл. гласник РС", бр. 99/2011
„Сл.гласник РС“ бр.51/09 и 30/10
„Сл.гласник РС“ бр.124/12

ПРАГ- за јавне набавке по ЕУ процедури
- пакет стратегија и планова које се користе према потреби приликом припреме пројекта или
припреме наших планова и стратешких докумената:
- Националну стратегију одрзивог развоја
- Локалну стратегију одзивог развоја
- Национална статегија запошљавања
- Стратегија заштите животне средине
- Национални акциони план запошљавања
- Локални акциони план запошљавања
Члан 4.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Овим Правилником ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и мерење ризика.
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је
садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака.
Ризике можемо поделити на:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава одељење пре примене било каквих мера интерне
контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике
спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза одељењу за привреду да испита шта су ризици који могу да угрозе
његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог нивоа. Најважније је да
одељење идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-одељења
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
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– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити управљање програмима
Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати повремено. Оно што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити „Власника ризика како би се предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц одељењу за привреду у коме је
утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице које управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање ризика, и координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом одељењу , и
стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:
1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази руководиоц и запослени у одељењу који су најбоље упознати са циљевима одељења започињу са пописом циљева, процеса и активности датог одељења. Након пописивања циљева почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном месецу (
на бази Извештаја о обуму извршеног псла) обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца
запослени уз образац износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја., такође предлажу корективне мере и рокове за примену корективних мера.
Образац о утврђеном ризику има следећу садржину: Редни број, назив одељења, назив извршилачког
радног места, идентификовани ризик или ризични догађај, процену вероватноће настајања датог ризика, предложена мера за ублажавање ризика и рок за примену корективних мера.
Образац за обавештење о ризику саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник.
II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај
њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће настанак ризика изазвати.
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале које су одштампане и чине саставни део овог Правилника
На основу скала врши се бодовање свих идентификованих ризика, узимајући у обзир вероватноћу догађаја и утицај ризика.
За сваки ризик се израчунава следеће:
Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика (скор)
Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за обавештавање о утврђеном ризику сачињава табелу
процене ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана табела садржи следеће елементе: Циљ, ризик,
Опис ризика, број процењивача са предложеним оценама ризика (вероватноће настајања и утицајем), укупан
агрегирани утицај, укупна агрегирана вероватноћа, укупан број бодова.
Структуирана табела коју сачињава менаџер ризика саставни је део овог Правилника и одштампан је уз
Правилник.
Члан 5.
ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити
за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА – Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане
од активности, као једини могући начин да се контролише ризик

Strana 63 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

11. mart 2015.

2. ПОДЕЛА РИЗИКА – Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА – Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се
ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА – Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу трошкова и користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица насталих у случају настанка ризика
Члан 6.
ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА = РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик, у
одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.
Регистар РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник.
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима одељења у које они уносе све идентификоване ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Члан 7.
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“=руководиоц одељењу за привреду у коме је ризик
идентификован, и менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају општинско веће, сваке прве недеље у месецу. Извештаји општинском већу се дају у писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставио руководство у одељењу
за привреду у писаном облику, а које имају за циљ смањење могућих ризика који могу настати и угрозити предвиђене циљеве у вези са планираним активностима и извршењу донетог буџета. Контролним поступцима имплементирају се контролне активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане.
Одељења за привреду је кроз сет писаних процедура које су наведене у чл. 3. Овог Правилника омогућило адекватну:
1. Ауторизација, овлашћење и одобравање
2. Подела овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерна верификација
Руководилац одељења ће за Правилнике који буду накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у
члану 3.
Одељење за привреду, је посебно у делу КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ дефинисало Мапу пословнох
процеса за одељење, са структурираним дијаграмима о току процеса.
Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање и комуникација у одљењу за привреду дефинише се као примена апликативног софтвера
којим се и комуникација са повезаним организационим јединицама. Добар апликативни програм – софтверско
решење и комуникација треба да омогући:
7. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
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8.
9.

Ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
Изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским управљањем и
контролом.
10. Коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења, израде, кретања, употребе и архивирања документације
11. Документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
12. Успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући нивое и рокове за извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин извештавања у случају откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или недозвољених радњи.
За све трансакције апликативни софтвер треба да обезбеди постојање, комплексност, тачност, правилну
класификацију и тачно сумирање
Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у одељењу за привреду је организована на начин да омогућава континуирано унапређење система и побољшање његове ефикасности.
Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и и интерном ревизијом. Општина Ковачица је утврдила Одлуком да ће се функција интерног ревизора увести након имплементације система финансијског упраљања и контроле. Праћење и процена система подразумева увођење система за надгледање финансијског управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања.
Процена у садашњој организационој структури обухвата:
-успостављање структуре извештавања намењене објективности
-поступања по препорукама екстерне ревизије
Када се буде увела функција интерне ревизије у складу са чл. 80. Закона о буџетском систему процена
ће обухватити следеће:
– успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности интерне ревизије
– сарадња руководиоца и интерне ревизије
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Руководилац у Одељењу за привреду је дужан да до 31. Марта текуће године за претходну годину на
прописан начин извести Министарство о адекватности и функционисању система финансијског управљања и
контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања у Службеном листу општине
Ковачица.
Број 06-9-36/15-01
Дана: 06.03.2015.год.

Председник Општине
Мирослав Кришан
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:
Проце- Проце- Процењивач 1 њивач 2 њивач 3
Укупна
(агрегатна)
вероватноћа

Укупан
број бодова
(скор) ризика
(АРС)

Процена Проценаут
Предложе-на
Назив
Идентификаци-ја вероватноицаја
мера за
Назив
извршилач-ког
ризика или
ће
датог
Бр.
ублажава-ње
одељења/уп-раве
радног места ризичног догађаја насатајања
ризика
ризика
датог ризика

Рок за примену
коректив-них
мера

Циљ

Ризик

Опис ризика

УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска
УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи
Низак
Веома низак

Verovatnoća

O D M ALO G
UTICAJA

KRITIČN I

USLO V N I
BEZN AČAJN I

Uticaj/Značaj

И

П

И

П

И

П

Укупан
(агрегатни)
утицај

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА
ВЕРОВАТНОЋА
100% - Утврђена присутност
80% - Вероватна присутност
60% - Могућа присутност
40% - Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна
ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је могуће
управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

V
e
r
o
v
a
t
n
o
ć
a

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
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РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1
2
3
Бр. Циљ

Опис
ризика

Анализа ризика
4

5

Вероват- Утиноћа
цај

Одговор на ризик
6

Ско
р

7
Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

Праћење ризика

8

9

10

11

12

Ризик за
Спровођење
мере

Поверено

Мера
Ублажења
ризика

Датум
Спровођења
мере

Резидуални
ризик

28
Na osnovu čl. 81. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni Glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr. i 108/2013) i Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za
uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni
glasnik RS“, br 99/2011 106/2013), člana 2. Odluke o Opštinskom veću, opštine Kovačica („Sl.list opštine Kovačica „
br.14/2008) i čl. 89. Statuta Opštine Kovačica (“Sl.list opštine Kovačica” br.13/08 i 9/09), Opštinsko veće, opštine
Kovačica, donosi sledeću:

PRAVILNIK O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI
u Odeljenju za urbanizam,stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinskopravne i inspekcijske poslove.
Član. 1
Finansijsko upravljanje i kontrola sprovodi se određenim politikama, procedurama i aktivnostima sa osnovnim
zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će direktni korisnici svoje ciljeve ostvarivati kroz:
– poslovanje u skladu sa važećim zakonskim propisima
– pouzdanim finansijskim izveštajima
– efikasnim korišćenjem sredstava
– zaštitom podataka
– obezbeđenjem integriteta zaposlenih, njihovu stručnosti i etičnosti
Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente:
1) Kontrolno okruženje
2) Upravljanje rizicima
3) Kontrolne aktivnosti
4) Informisanje i komunikacije
5) Praćenje i procenu sistema
Finansijsko upravljanje i kontrola u Odeljenju za urbanizam,stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne
sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko-pravne i inspekcijske poslove (U daljem tekstu:“Odeljenje za urbanizam“)
organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u ovoj organizacionoj jedinici.
Član 2.
Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac odeljenja za urbanizam. Rukovodilac odeljenja za urbanizam, ovim Pravilnikom definisan kao NOSILAC
RIZIKA.
Član 3.
DEFINISANJE KONTROLNOG OKRUŽENJA
Kontrolno okruženje ima presudan uticaj na odlučivanje i izvršavanje predviđenih aktivnosti i u značajnoj meri
kreira i utiče na funkcionisanje i efikasnost sistema interne kontrole u odeljenju za urbanizam. Kontrolno okruženje se
definiše kao stil rukovođenja, podrške rukovodstva, kao i njihove kompetentnosti, skup etičkih i moralnih vrednosti i integriteta zaposlenih koji doprinose efikasnijem radu u odeljenju za urbanizam.
Utvrđeni faktori koji su od bitnog uticaja na kontrolno okruženje odeljenju za urbanizam jesu: funkcije i nadležnosti delegiranje ovlašćenja i odgovornosti, organizaciona struktura u odeljenju za urbanizam kao i odgovarajuće subordinacije.
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Odeljenje za urbanizam učestvuje u implementaciji niz internih akata:
- Kodeks ponašanja funkcionera u lokalnoj samoupravi
- Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona
- Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zaposlene, izabrana i postavljena lica u
Opštini Kovačica
- Pravilnik o troškovima reprezentacije
- Pravilnik o korišćenju službenih motornih vozila Opštine Kovačica
- Pravilnik o budžetskom računovodstvu direktnih korisnika
- Pravilnik o budžetskom računovodstvu
- Računovodstvene politike
- Pravilnik o načinu obavljanja javnih nabavki u opštinskoj upravi za naračioce: predsednik opštine, Skupština
Opštine i Opštinska uprava
Pravilnici koji su doneti nakon dana donošenja Pravilnika o finansijskom upravljanju i kontroli, i koji
predstavljaju Kontrolno okruženja Opštine Kovačica, predstavljaće Dopunu Pravilnika o finansijskom upravljanju i
kontroli.
Navedeni Pravilnici treba da doprinesu efikasnom i racionalnom utrošku svih resursa od novčanih jedinica do
ljudskih resursa.
Odeljenje za urbanizam primenjuje sledeće zakonske okvire:
- Zakon o opštem upravnom postupku (''Sl. list SRJ'', br. 33/97 i 31/2001)
- Zakon o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', broj 72/2009 i 81/2009,24/11)
- Zakon o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- ispr.i 108/2013)
- Zakon o lokalnoj samouravi („Sl.glasnik RS“, br. 129/2007)
- Zakon o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br.124/2014)
- Zakon o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS“, br. 119/2012, 116/2013)
- Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011 i 93/2012)
- Zakon o zaštiti prirode (''Službeni glasnik RS'', broj 36/09,88/10,91/10- ISPRAVKA)
- Zakon o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09, 72/09)
- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04, 88/10)
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine(''Službeni glasnik RS'', broj 135/04)
- Zakon o zaštiti vazduha(''Službeni glasnik RS'', broj 36/09)
11. Zakon o javnim putevima(''Službeni glasnik RS'', broj 101/05,123/07)
13. Zakon o železnici (''Službeni glasnik RS'', broj 18/05)
14. Zakon o vodama (''Službeni glasnik RS'', broj 30/10)
15. Zakon o zaštiti od požara (''Službeni glasnik RS'', broj 111/09)
16. Zakon o energetici (''Službeni glasnik RS'', broj 57/11,93/12 I 124/12)
17. Zakon o telekomunikacijama (''Službeni glasnik RS'', broj 44/03, 36/06,50/09),
Zakon o republičkim administrativnim taksama (Sl.glasnik RS, br. 43/2003, 5/2009, 35/2010).
27. Pravilnik o energetskoj efikasnosti (Sl. glasnik RS br. 61/11)
Osnovni tekst na snazi od 27/08/2011 , u primeni od 30/09/2012)
28. Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole (Sl. glasnik
RS br. 4/10,26/10)
29. Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i
građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata (Sl. glasnik RS br. 106/13)
30. Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole (Sl. glasnik RS br. 93/11,103/13 –odluka US)
31. Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole (Sl. glasnik RS br. 3/10)
32. Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (Sl.
glasnik RS br. 25/13)
33. Zakon o legalizaciji objekata
34. Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanju u zakup stvari u
javnoj svojini i u postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda(Sl. glasnik RS br. 24/11)
35. Uredba o uslovima i načinu pod kojim lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko
zemljište po ceni manjoj od tržišne odnosno zakupnine ili bez naknade(Sl. glasnik RS br. 13/10)
36. Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Lista projekata za koje se može
zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS br. 84/2005)
37. Odluka o lokalnim komunalnim taksama
1. Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS“ br.53/2010 i 10/2013)
2. Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“ br. 88/2011)
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SPISAK ZAKONSKE REGULATIVE KOJE SE PRIMENJUJE U
OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
1.

Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon i
43/11-Odluka US)
Napomena: stupanjem na snagu Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 prestao da važi
član 57. Stav 2. ovog zakona.
2. Zakon o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 10/13)
3. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10)
4. Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10)
5. Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, br. 36/09)
6. Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS“, br. 36/09)
7. Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88,10, 92/11 i 93/12)
8. Zakon o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 92/11i 93/12)
9. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10)
10. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09)
11. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04);
određivanje najbolje dostupnih tehnika, za primenu standardnih kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrednosti
emisija u integrisanoj dozvoli („Službeni glasnik RS“, br. 84/05);
12. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 88/11), odredbe članova 48.-51. ovog
zakona primenjivaće se od dana pristupanja Srbije EU, danom stupanja na snagu ovog zakona prestali da važe
Zakon o rudarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 44/95, 85/05, 101/05, 36/07 i 104/09) i Zakon o geološkim
istraživanjima („Službeni glasnik RS“, br. 44/95 i 101/05);
13. Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/14)
14. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06 i 65/08-dr.zakon i 41/09) uređuje zaštitu
zemljišta, kao i uslove korišćenja zemljišta za eksploataciju mineralnih sirovina i odlaganje jalovine, pepela,
šljake i drugih otpadnih i opasnih materija
15. Zakon o organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS“, br. 30/10)
16. Zakon o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 93/12)
17. Zakon o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 93/12)
18. Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 91/05 i 30/10 i 93/12)
19. Zakon o stočarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12)
20. Zakon o dobroboti životinja („Službeni glasnik RS“, broj 41/09)
21. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“, br. 125/04)
22. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Služneni glasnik RS“, br. 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13-dr. zakon i 93/14)
23. Zakon o javnom zdravlju („Službeni glasnik RS“, br. 72/09)
24. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 107/12) i.
25. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/09 i 20/15)
26. Zakon o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 92/11 i 93/12)
27. Zakon o sanitarnom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 125/04)
28. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Službeni glasnik RS“, br. 92/11)
1.
2.
3.
4.
5.

LISTA PROPISA OPŠTINE KOVAČICA
Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine („Službeni list opštine Kovačica“, broj 13/09)
Odluka o plaćanju posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine („Službeni list opštine
Kovačica“, br. 3/10)
Odluka o određivanju lokacija za odlaganje građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata na teritoriji
opštine Kovačica („Službeni list opštine Kovačica, br. 10/10)
Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Kovačica („Službeni list opštine Kovačica, br. 13/14)
Odluka o merama za zaštitu od buke u životnoj sredini („Službeni list opštine Kovačica“, broj 13/14).
SAOBRAĆAJNA OBLAST

I.
II.

--- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ( „Službeni glasnik RS“ br. 46/95,
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11),
---- Odluka o auto taksi prevozu ( „Sl.list Opštine Kovačica“ br. 13/14,),
---- Odluka o javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na teritoriji opštine
Kovačica („Sl.list Opštine Kovačica“br:13/14);
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--- Odluka o prevozu za sopstvene potrebe lica i stvari u drumskom saobraćaju na
teritoriji opštine Kovačica („Sl.list Opštine Kovačica“br. 13/14 );
III.
--- Zakon o javnim putevima („Sl.glasnik RS“br. 101/2005, 123/07, 101/11, 93/12,
104/13);
--- Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.glasnik RS“br.41/09, 53/10,
101/11, 32/13-odluka US i 55/14),
--- Uredba o kategorizaciji državnih puteva („Sl.glasnik RS“ br. 105/13);
--- Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Sl.glasnik RS“br. 26/10),
--- Pravilnik o načinu ukrštanja železničke pruge i puta („Sl.list SRJ“br.72/99);
--- Pravilnik o postavljanju natpisa i drugih upozorenja na javnim putevima u zaštitnom
pojasu („Sl.list Opštine Kovačica“br. 1/03);
--- Odluka o uređenju saobraćaja na teritoriji Opštine Kovačica („Sl.list Opštine
Kovačica“br. 13/14),
--- Plan tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji Opštine Kovačica („Sl.list Opštine
Kovačica“br. 7/2000);
--- Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama („Sl.list Opštine
Kovačica“ br. 13/14);
--- Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji Opštine Kovačica
(„Sl.list Opštine Kovačica“br. 13/14
URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO
Zakoni:
 Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl.glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11,
121/12, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14),
 Zakon o legalizaciji objekata ("Sl.glasnik RS" br. 95/13 i 117/14),
 Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl.list SRJ" br.33/97; 31/01 i "Sl. glasnik RS " br. 30/10),
 Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl.glasnik
RS" br. 25/13 i 145/14),
 Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br.135/04 i 88/10),
 Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 – dr. zakon i 43/11 – US);
 Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09);
 Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 145/14);
 Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09 i
36/10);
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/06, 65/08 - dr. zakon i 41/09),
 Zakon o vraćanju utrina i pašnjaka selima ("Sl. glasnik RS", br. 16/92),
 Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12),
 Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", broj 111/09 i 20/15);
 Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/01 - odluka USRS, 101/05 - dr. zakon,
27/11 - odluka US i 88/11),
 Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik R. Srbije" br. 43/03, 51/03 - ispr., 53/04, 42/05,
61/05, 101/05 - dr.zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 i 57/14)

Pravilnici:
 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata ("Službeni glasnik RS", br. 31/10, 69/10 i
16/11),
 Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Sl.glasnik RS" br.50/11),
 Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta ("Sl. glasnik RS" br. 43/10),
 Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i sadržini lokacijske dozvole ("Sl.glasnik RS" 3/10),
 Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS " br.93/11),
 Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata ("Službeni glasnik RS", broj 93/11),
 Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, nstepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj
i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata ("Sl. glasnik RS" br.106/13),
 Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole ("Sl. glasnik RS"
br.93/11),
 Pravilnik o sadržini i načinu osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe ("Službeni glasnik RS", broj
93/11),
 Pravilnik o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata, odnosno radova ("Službeni glasnik RS",
broj 93/11),
 Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 61/11),
 Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada ("Službeni glasnik
RS", broj 69/12),
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Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje
Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl.glasnik
RS" br.31/13),
Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora ("Službeni glasnik RS", broj
55/10),

Odluke:
 Odluka o Opštinskoj upravi Opštine Kovačica ("Službeni list Opštine Kovačica", br. 14/13),
 Odluka o postavljanju manjih montažnih i drugih pokretnih objekata na javnim površinama ("Službeni list Opštine
Kovačica", br. 13/14),
 Odluka o građevinskom zemljištu ("Službeni list Opštine Kovačica", br. 2/10),
 Odluke o naknadama Opštinske uprave za vršenje usluga trećim licima ("Sl. list opštine Kovačica" br.3/2007,
4/2007, 13/2009 ),

Planska dokumentacija:
 Odluka o donošenju Prostornog plana opštine Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica", br. 13/12 i 2/14),
 Odluka o donošenju Generalnog plana Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica" br. 3/04, 01/07),
 Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naselja Crepaja ("Sl. list Opštine Kovačica" br. 04/10),
 Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije bloka 15 u naselju Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica" br. 7/09),
 Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo bloka 40 u naselju Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica" br.
2/06),
 Odluka o donošenju Plan detaljne regulacije za vetropark "Kovačica" ("Sl. list Opštine Kovačica " br. 20/1012 i
13/14),
 Odluka o prestanku važenja Plana detaljne regulacije blokova 43, 44 i 45 u naselju Kovačica ("Sl. list Opštine
Kovačica" br. 4/13),
 Odluka da na teritoriji Opštine Kovačica nije predviđeno nikakvo postrojenje za sakupljnje, transport, skladištenje,
tretman i odlaganje opasnog otpada, odnosno da izgradnja takvog objekta nije moguća ("Sl. list Opštine
Kovačica" br. 4/13),
 Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica " br. 15/13 i 13/14),
 Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije naselja
Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica " br. 15/13 i 13/14),
 Odluka o izradi Plana detaljne regulacije priključnog dalekovoda 220kV za kompleks vetroelektrane "Alibunar",
do planirane TS 220/35 kV na prostoru opštine Alibunar do priključka na prenosnu mrežu na prostoru opštine
Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica " br. 15/13 i 9/14),
 Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije priključnog
dalekovoda 220 kV za kompleks vetroelektrane "Alibunar", od planirane TS 220/35 kV na prostoru opštine
Alibunar do priključka na prenosnu mrežu na prostoru opštine Kovačica ("Sl. list Opštine Kovačica " br. 15/13 i
9/14),

Uredbe:
 Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može
zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', br. 114/08),
 Uredba o održavanju stambenih zgrada i stanova (''Službeni glasnik RS'', br. 43/93),

ZAKON O STANOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr.,
48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon i 99/2011)

ODSEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Zakoni:
1.) Zakon o planiranju i izgradnji ( „Sl.gl. R. Srbije“ br. 72/2009, 81/2009-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014);
2.) Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Sl.gl.
R. Srbije“ br. 25/2013 i 145/2014);
3.) Zakon o legalizaciji („Sl.gl.R.Srbije“ br. 95/2013 i 117/2014);
4.) Zakon o opštem upravnom postupku ( „Sl.list SRJ“ br. 33/97 i 31/01, i „Sl.gl.R. Srbije“ br. 30/10);
5.) Zakon o zaštiti životne sredine („Sl.gl.R. Srbije“ br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11);
6.) Zakon o proceni uticaja na zaštitu životne sredine („Sl.gl.R. Srbije“ br. 135/04 i 36/09);
7.) Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Sl.gl.R.Srbije“ br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09);
8.) Zakon o energetici („Sl.gl.R.Srbije“ br.145/2014);
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9.) Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl.gl.R.Srbije“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i
36/10);
10.) Zakon o vodama („Sl.gl.R.Srbije“ br. 30/10 i 93/12);
11.) Zakon o zaštiti od požara ( „Sl.gl.R.Srbije br. 111/09 i 20/15);
12.) Zakon o vanrednim situacijama („Sl.gl.R. Srbije“ br. 111/09, 92/11 i 93/12);
13.) Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.gl.R.Srbije“ br. 36/09 i 88/10);
14.) Zakon o zaštiti vazduha („Sl.gl.R.Srbije“ br. 36/09 i 10/13);
15.) Zakon o komunalnim delatnostima („Sl.gl.R.Srbije“ br. 88/11);
16.) Zakon o upravljanju otpadom („Sl.gl.R.Srbije“ br. 36/09 i 88/10);
17.) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl.gl.R.Srbije“ br. 135/2004);
18.) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.gl.R.Srbije“ br. 135/2004 i 88/10);
19.) Zakon o javnim putevima („Sl.gl.R.Srbije“ br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13);
20.) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.gl.R.Srbije“ br. 41/09, 53/10, 101/11,32/13 i 55/14);
21.) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.gl.R.Srbije“ br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11);
22.) Zakon o trgovini („Sl.gl.R.Srbije“ br.53/10 i 10/13);
23.) Zakon o prekršajima („Sl.gl.R.Srbije“ br. 65/13);
24.) Krivični zakonik („Sl.gl.R.Srbije“ br.85/05, 88/05-ispravka, 107/05-ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13,
108/14);
25.) Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.gl.R.Srbije „ br. 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09,
50/11, 70/11,55/12, 93/12, 47/13, 65/13 i 57/14-uskl.din.izn.);
26.) Zakon o javnoj svojini („Sl.gl.R.Srbije“ br. 72/11, 88/13 i 105/14);
27.) Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl.gl.R.Srbije“ br. 88/11);
28.) Zakon o telekomunikacijama („Sl.gl.R.Srbije“ br. 44/03, 36/06, 50/09-odluka US i 44/10-dr.zakon);
29.) Zakon o železnici („Sl.gl.R.Srbije“ br. 45/13);
30.) Zakon o šumama („Sl.gl.R.Srbije“ br. 30/2010);
31.) Zakon o veterinarstvu („Sl.gl.R.Srbije“ br. 91/05, 30/10 i 93/12);
32.) Zakon o dobrobiti životinja („Sl.gl.R.Srbije“ br. 41/09);
33.) Zakon o sanitarnom nadzoru („Sl.gl.R.Srbije“ br. 125/04);
Uredbe:
1. Uredba o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može
zahtevati procena uticaja naživotnu sredinu („Sl.gl.R.Srbije“ br. 11/08);
2. Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl.gl.R.Srbije“ br.84/05);
3. Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i
obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Sl.gl.R.Srbije“ br. 113/05, 6/07, 8/10 i
102/10);
4. Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Sl.gl.R.Srbije“ br. 71/10 i 6/11);
5. Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja
i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl.gl.R.srbije“br. 75/10);
Pravilnici:
1. Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i
građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata („Sl.gl.R.Srbije“ br. 106/13);
2. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se
primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske
dozvole („Sl.gl.R.Srbije br. 31/13);
3. Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
4. Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
5. Pravilnik o oštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
6. Pravilnik o tehničkim standrdima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava
nesmetanokretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
7. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige
(„Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
8. Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table („Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
9. Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta („Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
10. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
11. Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji
(„Sl.gl.R.Srbije“ br. 22/15);
Odluke Skupštine Opštine Kovačica:
1. Odluka o radnom vremenu poslovnih objekata na teritoriji opštine Kovačica („Sl.list O.Kovačica“ br. 7/07);
2. Odluka o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Kovačica („Sl.list O.Kovačice“ br. 18/12, 14/13 i
13/14);
3. Odluka o građevinskom zemljištu („Sl.list O.Kovačica“ br. 2/10);
4. Odluka o opštinskoj upravi Opštine Kovačica („Sl.list O.Kovačice“br. 14/13);
5. Odluka o opštinskim administrativnim taksama („Sl.list O.Kovačica“ br. 3/07 i 13/09);
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Odluka o naknadama opštinske uprave za vršenje usluga trečim licima („Sl.list O.Kovačica br. 3/07, 4/07ispravka i 13/09);
Odluka o određivanju organa za davanje saglasnosti za objekte koji su izgrađeni na površinama javne namene
(„Sl.list O.Kovačica“ br. 5/14);
Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine („Sl.list O.Kovačica“ br. 3/2010);
Odluka o komunalnim delatnostima („Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o komunalnoj inspekciji („Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o uređenju saobraćaja na teritoriji opštine Kovačica („Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama („Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji opštine Kovačica („Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o postavljanju manjih montažnih i drugih pokretnih objekata na javnim površinama („Sl.list
O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji opštine Kovačica („Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o merama za zaštitu od buke u životnoj sredini („Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o auto taksi-prevozu („Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o prevozu za sopstvene potrebe lica i stvari u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Kovačica
(„Sl.list O.Kovačica“ br. 13/14);
Odluka o javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na teritoriji opštine Kovačica(„Sl.list O.Kovačica“
br. 13/14);

Pravilnici koje je donelo Opštinsko veće Opštine Kovačica:
1. Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda psa i mačaka
lutalica („Sl.list O.Kovačice“ br. 3/14);
Član 4.
UPRAVLJANJE RIZICIMA
Ovim Pravilnikom bliže se definišu pojam i vrste rizika i metode za utvrđivanje rizika, kao i merenje rizika.
RIZIK podrazumeva verovatnoću nastanka štete ili gubitka, faktor, element ili bilo šta u čemu je sadržana opasnost. Rizik se može definisati i kao moguća pretnja, događaj ili štetni događaj, ili propuštanje radnje odnosno nečinjenje koje može prouzrokovati gubitak imovine ili ugleda ili ugroziti uspešno izvršavanje zadataka.
Rizike možemo podeliti na:
1. Inherentni(ugrađeni) rizik
2. Kontrolni rizik
3. Rezidualni rizik
INHERENTNI RIZIK je rizik sa kojim se suočava odeljenje pre primene bilo kakvih mera interne kontrole.
KONTROLNI RIZIK je rizik da internim kontrolama neće biti otkrivena greška.
REZIDUALNI RIZIK je nivo rizika koji ostaje posle primene postojećih mera i interne kontrole.
Inherentni rizik je rizik koji postoji nezavisno od primene bilo kakvih mera. U inherentne rizike spadaju:
1. Stepen složenosti propisa, odnosno poteškoće u vezi tumačenja propisa
2. Stepen i razvijenost organizacione strukture uprave i organa
3. Vrednost uključenih sredstava
4. Stručnost zaposlenih
Kontrolni rizik je nastaje kao posledica neadekvatnih internih kontrola, kontrolnih sistema i mogućnosti da oni
na neadekvatan način štite čitav sistem. Najčešći primeri kontrolnog rizika su sledeći:
1. Neefikasne procedure i procesi
2. Neblagovremenost spoljašnih informacija
3. Nepoštovanje vremenskih rokova
4. Neadekvatni prenosi sredstava između računa
5. Neodgovarajuće eksterno izveštavanje
6. Neblagovremeni zahtevi za prenos sredstava i neodgovarajući prenos sredstava
7. Nepostojanje linija utvrđenih nadležnosti
8. Nedovoljna interna komunikacija
9. Neadekvatan broj zaposlenih i nedovoljna veština i znanja zaposlenih
10. Nezakonite radnje rukovodilaca
11. Neadekvatno razdvajanje zaduženja/razgraničavanje zaduženja zaposlenih
12. Nepravilno čuvanje dokumentacije
13. Neuspešno ograničavanje pristupa informacijama
14. Suviše restriktivan pristup informacijama
Upravljanje rizikom je ključno upravljačko sredstvo koje rukovodstvo koristi za ostvarivanje strateških i operativnih ciljeva. Zato je obaveza odeljenja za urbanizam, da ispita šta su rizici koji mogu da ugroze njegove poslovne aktivnosti i preduzme mere koje će ublažiti rizike do prihvatljivog nivoa. Najvažnije je da odeljenje identifikuje, proceni,
rangira i tretira rizik. Upravljanje rizikom mora da omogući i obezbedi:
– Kontinuiran razvojni proces na nivou svih organizacionih jedinica-odeljenja
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– Proces koji sprovode svi rukovodioci i zaposleni na svim nivoima odgovornosti
– Proces koji omogućava identifikaciju stvarnih rizika, rizičnih događaja koji mogu ugroziti upravljanje programima
Procene rizika se vrše redovno, svake prve nedelje u mesecu, dok se evaluacije mogu obavljati povremeno.
Ono što je je jako bitno to je da za svaki uočeni rizik treba utvrditi „Vlasnika rizika kako bi se preduzele mere za ublažavanje rizika, odnosno „Vlasnik rizika“ je rukovodioc u odeljenju za urbanizam u kome je utvrđeno da postoji određeni rizik.
Svaka jedinica lokalne samouprave određuje lice koje će biti MENADŽER RIZIKA - lice koje upravlja rizicima. Menadžer rizika pomaže da se identifikuju rizici, i definiše procedure za ublažavanje rizika, i koordinira sa svim organizacionim delovima.
Menadžer rizika:
1. Prikuplja obrasce u kojima zaposleni obaveštavaju o utvrđenim rizicima u njihovom odeljenju , i stara se o
tome da budu ispravno popunjeni
2. Obaveštava zaposlene o donesenim odlukama u vezi sa obaveštenjima o utvrđenim rizicima
3. Vrši edukaciju o vrstama i mogućnostima nastanka rizika
4. Vodi registar rizika
Upravljanje rizikom je proces koji ima sledeće faze:
1. IDENTIFIKOVANJE RIZIKA
2. PROCENA RIZIKA
3. IZBOR NAČINA REAGOVANJE NA RIZIK
4. FORMIRANJE REGISTRA RIZIKA
5. PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE

I. FAZA – IDENTIFIKOVANJE RIZIKA
U ovoj fazi rukovodioc i zaposleni u odeljenju koji su najbolje upoznati sa ciljevima odeljenja započinju sa
popisom ciljeva, procesa i aktivnosti datog odeljenja. Nakon popisivanja ciljeva počinje se sa identifikacijom rizika. Svi
zaposleni i rukovodioci analizirajući postignute rezultate u prethodnom mesecu ( na bazi Obrasca obaveštenja o
utvrđenom riziku) obaveštavaju menadžera rizika o svim potencijalnim pretnjama koje su uočili na svom radnom mestu, podnošenjem OBRAZACA o utvrđenom riziku. Prilikom predaje obrazaca zaposleni uz obrazac iznose i sopstvenu
procenu verovatnoće rizika i njegovog uticaja., takođe predlažu korektivne mere i rokove za primenu korektivnih mera.
Obrazac o utvrđenom riziku ima sledeću sadržinu: Redni broj, naziv odeljenja, naziv izvršilačkog radnog mesta, identifikovani rizik ili rizični događaj, procenu verovatnoće nastajanja datog rizika, predložena mera za ublažavanje
rizika i rok za primenu korektivnih mera.
Obrazac za obaveštenje o riziku sastavni je deo ovog Pravilnika i odštampan je uz ovaj Pravilnik
II. FAZA PROCENA RIZIKA
Ciljevi procene rizika su da se utvrdi sledeće:
1. Obezbede informacije o identifikovanim nivoima rizika: verovatnoća da će se dogoditi i značaj njihovog uticaja
2. Rangiranje rizika prema prioritetu
Bitno kod ove faze jeste utvrditi verovatnoću da će određeni rizik nastati i i efekat koji će nastanak rizika izazvati.
Za bodovanje verovatnoće i uticaja rizika koriste se standardne skale koje su odštampane i čine sastavni deo
ovog Pravilnika
Na osnovu skala vrši se bodovanje svih identifikovanih rizika, uzimajući u obzir verovatnoću događaja i uticaj
rizika.
Za svaki rizik se izračunava sledeće:
Verovatnoća događaja x Uticaj = Broj bodova rizika (skor)
Menadžer rizika na bazi prikupljenih obrazaca za obaveštavanje o utvrđenom riziku sačinjava tabelu procene
rizika sa svim prijavljenim rizicima. Struktuirana tabela sadrži sledeće elemente: Cilj, rizik, Opis rizika, broj procenjivača sa predloženim ocenama rizika (verovatnoće nastajanja i uticajem), ukupan agregirani uticaj, ukupna agregirana verovatnoća, ukupan broj bodova.
Struktuirana tabela koju sačinjava menadžer rizika sastavni je deo ovog Pravilnika i odštampan je uz Pravilnik.
Član 5.
IZBOR NAČINA REAGOVANJA NA RIZIK
Nakon identifikovanja i ocenjivanja rizika, odlučuje se o vrsti korektivne mere koja će se primeniti za svaki od
rizika.
Postoji pet osnovnih metoda reagovanja na rizik:
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1. IZBEGAVANJE RIZIKA – Ova metoda ima za osnovni cilj da se u određenim okolnostima odustane od aktivnosti, kao jedini mogući način da se kontroliše rizik
2. PODELA RIZIKA – Rizik se može deliti uspostavljanjem zajedničkih aktivnosti i poduhvata kako bi se
smanjio početni ukupan nivo rizika
3. UBLAŽAVANJE RIZIKA – Ovo je najčešći odgovor na rizik, preduzimaju se sve mere kako bi se ublažila
verovatnoća nastanka rizika i njegov uticaj
4. PRENOŠENJE RIZIKA – Prenošenje rizika podrazumeva prenošenje rizika na drugi subjekat putem Ugovora
5. PRIHVATANJE RIZIKA – Prihvatanje rizika u onoj situaciji kada imamo analizu troškova i koristi i kada
bi mera za ublažavanje bila skuplja od od posledica nastalih u slučaju nastanka rizika
Član 6.
FORMIRANJE REGISTRA RIZIKA
Glavnu odgovornost za praćenje i tretiranje identifikovanih rizika ima VLASNIK RIZIKA = RUKOVODILAC ODELJENJA u kome je rizik i nastao. Lice koje je odgovorno za sprovođenje odgovora na rizik, u određenom roku, informiše menadžera rizika o napretku u vezi sa tretiranjem rizika.
Registar RIZIKA je tabela koja sadrži sledeće elemente:
– Cilj
– Opis rizika
– Analiza rizika
– Odgovor na rizik
– Praćenje rizika
Tabela REGISTRA RIZIKA sastavni je deo ovog Pravilnika i odštampan je uz ovaj Pravilnik.
Tabele registra rizika se dostavljaju svim rukovodiocima odeljenja u koje oni unose sve identifikovane rizike.
Menadžer rizika objedinjuje sve prikupljene tabele i rangira rizike prema prioritetima.
Menadžer rizika dostavlja Registar rizika Centralnoj jedinici za harmonizaciju.
Član 7.
PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE
Praćenje i izveštavanje vrše „vlasnik rizika“=rukovodioc odeljenju za urbanizam u kome je rizik identifikovan,
i menadžer rizika. Oni nadgledaju korektivne mere, rezultate koje daju korektivne mere, eventualno identifikovanje novih rizika i o tome izveštavaju opštinsko veće, svake prve nedelje u mesecu. Izveštaji opštinskom veću se daju u pisanoj
formi.
Član 8.
KONTROLNE AKTIVNOSTI
Kontrolne aktivnosti predstavljaju politike i procedure koje je uspostavio rukovodstvo u odeljenju za
urbanizam u pisanom obliku, a koje imaju za cilj smanjenje mogućih rizika koji mogu nastati i ugroziti predviđene ciljeve u vezi sa planiranim aktivnostima i izvršenju donetog budžeta. Kontrolnim postupcima implementiraju se kontrolne
aktivnosti koje treba da budu odvojene i adekvatno nadgledane.
Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove je kroz set pisanih procedura koje su navedene u čl.
3. Ovog Pravilnika omogućilo adekvatnu:
1. Autorizacija, ovlašćenje i odobravanje
2. Podela ovlašćenja i dužnosti
3. Sistem duplog potpisa
4. Adekvatno dokumentovanje
5. Pravila za pristup sredstvima i informacijama
6. Interna verifikacija
Rukovodilac odeljenja će za Pravilnike koji budu naknadno usvojeni izraditi Dopunu Pravilnika u članu 3.
Odeljenje za urbanizam, je posebno u delu KONTROLNE AKTIVNOSTI definisalo Mapu poslovnoh procesa
za odeljenje, sa strukturiranim dijagramima o toku procesa.
Član 9.
INFORMISANJE I KOMUNIKACIJA
Informisanje i komunikacija u odljenju za urbanizam definiše se kao primena aplikativnog softvera kojim se i
komunikacija sa povezanim organizacionim jedinicama. Dobar aplikativni program – softversko rešenje i komunikacija
treba da omogući:
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13. Identifikovanje, prikupljanje i distribuciju, u odgovarajućem obliku i vremenskom okviru, pouzdanih informacija koje omogućavaju zaposlenima da preuzmu odgovornost
14. Efektivno komuniciranje, horizontalno i vertikalno, na svim hijerarhijskim nivoima
15. Izgradnju odgovarajućeg informacionog sistema koji omogućava da svi zaposleni imaju jasne i precizne direktive i instrukcije o njihovoj ulozi i odgovornostima u vezi sa finansijskim upravljanjem i kontrolom.
16. Korišćenje dokumentacije i sistema toka dokumentacije koji obuhvata pravila beleženja, izrade, kretanja, upotrebe i arhiviranja dokumentacije
17. Dokumentovanje svih poslovnih procesa i transakcija radi izrade odgovarajućih revizorskih tragova
18. Uspostavljanje efektivnog, blagovremenog i pouzdanog sistema izveštavanja, uključujući nivoe i rokove za izveštavanje, vrste izveštaja koji se podnose rukovodstvu i način izveštavanja u slučaju otkrivanja grešaka, nepravilnosti, pogrešne upotrebe sredstava i informacija, prevara ili nedozvoljenih radnji.
Za sve transakcije aplikativni softver treba da obezbedi postojanje, kompleksnost, tačnost, pravilnu klasifikaciju i tačno sumiranje
Član 10.
PRAĆENJE I PROCENA SISTEMA
Praćenje i procena sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odeljenju za urbanizam je organizovana na način da omogućava kontinuirano unapređenje sistema i poboljšanje njegove efikasnosti.
Proces praćenja i procene se vrši tekućim uvidom, samoprocenjivanjem i i internom revizijom. Opština
Kovačica je utvrdila Odlukom da će se funkcija internog revizora uvesti nakon implementacije sistema finansijskog
upraljanja i kontrole. Praćenje i procena sistema podrazumeva uvođenje sistema za nadgledanje finansijskog upravljanja i kontrole procenom adekvatnosti i efikasnosti njegovog funkcionisanja.
Procena u sadašnjoj organizacionoj strukturi obuhvata:
- uspostavljanje strukture izveštavanja namenjene objektivnosti
- postupannja po preporukama eksterne revizije
Kada se bude uvela funkcija interne revizije u skladu sa čl. 80. Zakona o budžetskom sistemu procena će obuhvatiti sledeće:
– uspostavljanje strukture izveštavanja namenjene objektivnosti i nezavisnosti interne revizije
– saradnja rukovodioca i interne revizije
– postupanje po preporukama internih i eksternih revizora
Rukovodilac u Odeljenju za urbanizam je dužan da do 31. Marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisan način izvesti Ministarstvo o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Upitnik o samoproceni dostavlja rukovodiocu za finansijsko upravljanje i kontrolu.
Član 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja.
Broj

06-9-41/15-01

Dana: 06.03.2015.god.

Predsednik Opštine
Miroslav Krišan
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OBRAZAC ZA OBAVEŠTENJE O RIZIKU:
Proce- Proce- Procenjivač 1 njivač 2 njivač 3

Cilj

Br.

Rizik

Naziv
odeljenja/uprave

Opis rizika

I

Naziv
izvršilač-kog
radnog mesta

Identifikaci-ja
rizika ili
rizičnog
događaja

UTICAJ
Izuzetno visoka
Visoka
Srednja
Niska
Veoma niska
UTICAJ
Izuzetno visok
Visok
Srednji
Nizak
Veoma nizak

Verovatnoća

O D M ALO G
UTICAJA

KRITIČN I

USLO V N I
BEZN AČAJN I

Uticaj/Značaj

P

I

P

I

P

Procena
verovatnoće
nasatajanja
datog
rizika

Ukupan
(agregatni)
uticaj

Procenaut
icaja
datog
rizika

SKALE ZA BODOVANJE RIZIKA
VEROVATNOĆA
100% - Utvrđena prisutnost
80% - Verovatna prisutnost
60% - Moguća prisutnost
40% - Malo verovatna prisutnost
20% - Prisutnost nije verovatna
ZNAČAJ
100% - Veoma visok uticaj
80% - Priličan uticaj
60% - Značajan uticaj kojim je moguće
upravljati
40% - Beznačajan uticaj
20% - Zanemarljiv uticaj

V
e
r
o
v
a
t
n
o
ć
a

Ukupan
broj bodova
(skor) rizika
(ARS)

Ukupna
(agregatna)
verovatnoća

Predlože-na
mera za
ublažava-nje
rizika

Rok za primenu
korektiv-nih
mera

RANGIRANJE
5
4
3
2
1
RANGIRANJE
5
4
3
2
1
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REGISTAR RIZIKA
Identifikacija rizika

Analiza rizika

1
Br.

2

3

4

5

Cilj

Opis
rizika

Verovatnoća

Uticaj

Odgovor na rizik
6
Skor

7
Neophodna
mera
za
ublažavanje
rizika

Praćenje rizika

8

9

10

11

12

Rizik za
Sprovođenje
mere

Povereno

Mera
Ublaženja
rizika

Datum
Sprovođenja
mere

Rezidualni
rizik

29
На основу чл. 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/201,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Правилника 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 106/2013), и чл. 89. Статута Општине Ковачица, Општинско веће доноси
следећи:
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Члан. 1
Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима
са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници своје циљеве остваривати
кроз:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поузданим финансијским извештајима
– ефикасним коришћењем средстава
– заштитом података
– обезбеђењем интегритета запослених, њихову стручности и етичности
Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:
1) Контролно окружење
2) Управљање ризицима
3) Контролне активности
4) Информисање и комуникације
5) Праћење и процену система
Финансијско управљање и контрола у Кабинету председника општине организује се као систем
процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле
одговоран је руководилац кабинета Председника Општине. Руководилац кабинета председника општине овим
Правилником дефинисан као НОСИЛАЦ РИЗИКА.
Члан 3.
ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА
Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање предвиђених активности и у
значајној мери креира и утиче на функционисање и ефикасност система интерне контроле у кабинету
председника општине. Контролно окружење се дефинише као стил руковођења, подршке руководства, као и
њихове компетентности, скуп етичких и моралних вредности и интегритета запослених који доприносе
ефикаснијем раду кабинета председника општине.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење кабинета председника општине
јесу: функције и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона структура кабинета
председника општине као и одговарајуће субординације.
Кабинет председника општине је имплементирало низ интерних аката:
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- Кодекс понашања функционера у локалној самоуправи
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона
- Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, изабрана и
постављена лица у Општини Ковачица
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о коришћењу службених моторних возила Општине Ковачица
- Правилник о буџетском рачуноводству директних корисника
- Правилник о буџетском рачуноводству
- Рачуноводствене политике
- Правилник о начину обављања јавних набавки у општинској управи за нарачиоце: предеседник
општине, Скупштина Општине и Општинска управа
Правилници који су донети након дана доношења Правилника о финансијском управљању и контроли,
и који представљају Контролно окружења Општине Ковачица, представљаће Допуну Правилника о
финансијском управљању и контроли.
1.
2.
3.
4.

Кабинет председника општине примењује следеће законске оквире:
Статут општине Ковачица
Закон о буджетском сиситему
Пословник о раду Скупштине општине Ковачица
Закон о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001

5.
6.
7.

Закон о локалној самоуправи („ Сл.гласник Р.Србије“ бр. 127/2007)
Закон о општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“ бр. 20/2010)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”,бр. 41/09, 53/2010, 101/2011 и
32/2013)
8. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник Р.Србије“ бр. 119/2012, 116/2013)
9. Закон о планирању и изградњи ( „Сл.гласник Р.Србије“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС)
10. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја („Сл.гласник Р.Србије“ бр.120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010)
11. Одлука о буџету општине
12. Упуство о канцеларијском пословању органа државне управе („ Сл.гласник Р.Србије“ бр. 10/93 и 14/93)
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од
новчаних јединица до људских ресурса.
Члан 4.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Овим Правилником ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и
мерење ризика.
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је
садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или
пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити
успешно извршавање задатака.
Ризике можемо поделити на:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава кабинет пре примене било каквих мера интерне
контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике
спадају:
1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
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Контролни ризик је настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и
могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су
следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање
стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза кабинета председника општине да испита шта су ризици
који могу да угрозе његове пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог
нивоа. Најважније је да кабинет идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да
омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-одељења-кабинета
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
– Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити
управљање програмима
Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати
повремено. Оно што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити „Власника ризика како би се
предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц кабинета председника општине
у коме је утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице које
управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање
ризика, и координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом одељењу , и
стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:
1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊЕ НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази руководиоц и запослени у кабинету који су најбоље упознати са циљевима кабинета
започињу са пописом циљева, процеса и активности датог одељења. Након пописивања циљева почиње се са
идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у претходном
месецу обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом радном месту,
подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени уз образац износе и
сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја., такође предлажу корективне мере и рокове за
примену корективних мера.
Образац о утврђеном ризику има следећу садржину: Редни број, назив одељења, назив извршилачког
радног места, идентификовани ризик или ризични догађај, процену вероватноће настајања датог ризика,
предложена мера за ублажавање ризика и рок за примену корективних мера.
Образац за обавештење о ризику саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник
II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
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Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај
њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће
настанак ризика изазвати.
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале које су одштампане и чине
саставни део овог Правилника
На основу скала врши се бодовање свих идентификованих ризика, узимајући у обзир вероватноћу
догађаја и утицај ризика.
За сваки ризик се израчунава следеће:
Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика (скор)
Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за обавештавање о утврђеном ризику сачињава табелу
процене ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана табела садржи следеће елементе: Циљ, ризик,
Опис ризика, број процењивача са предложеним оценама ризика (вероватноће настајања и утицајем), укупан
агрегирани утицај, укупна агрегирана вероватноћа, укупан број бодова.
Структуирана табела коју сачињава менаџер ризика саставни је део овог Правилника и одштампан је уз
Правилник.
Члан 5.
ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити
за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА – Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане
од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА – Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата
како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА – Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се
ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА – Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат
путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу трошкова и
користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица насталих у случају настанка
ризика
Члан 6.
ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА =
РУКОВОДИЛАЦ КАБИНЕТА у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на
ризик, у одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.
Регистар РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник.
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима одељења, служби и кабинета, у које они
уносе све идентификоване ризике.
Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Члан 7.
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“=руководиоц кабинета председника општине у коме је
ризик идентификован, и менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне мере,
евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају општинско веће, сваке прве недеље у месецу.
Извештаји општинском већу се дају у писаној форми.
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Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставио руководство кабинета
председника општине у писаном облику, а које имају за циљ смањење могућих ризика који могу настати и
угрозити предвиђене циљеве у вези са планираним активностима и извршењу донетог буџета. Контролним
поступцима имплементирају се контролне активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане.
Кабинет председника општине је кроз сет писаних процедура које су наведене у чл. 3. Овог
Правилника омогућило адекватну:
1. Ауторизација, овлашћење и одобравање
2. Подела овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерна верификација
Руководилац кабинета ће за Правилнике који буду накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у
члану 3.
Кабинет председника општине, је посебно у делу КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ дефинисало Мапу
пословнох процеса за одељење, са структурираним дијаграмима о току процеса.
Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање и комуникација у кабинету председника општине дефинише се као примена
апликативног софтвера којим се и комуникација са повезаним организационим јединицама. Добар апликативни
програм – софтверско решење и комуникација треба да омогући:
19. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру,
поузданих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
20. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
21. Изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне и
прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским
управљањем и контролом.
22. Коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења, израде,
кретања, употребе и архивирања документације
23. Документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
24. Успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући нивое и
рокове за извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин извештавања у случају
откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или
недозвољених радњи.
За све трансакције апликативни софтвер треба да обезбеди постојање, комплексност, тачност, правилну
класификацију и тачно сумирање
Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у Кабинету председника општине је
организована на начин да омогућава континуирано унапређење система и побољшање његове ефикасности.
Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и и интерном ревизијом.
Општина Ковачица је утврдила Одлуком да ће се функција интерног ревизора увести након имплементације
система финансијског упраљања и контроле. Праћење и процена система подразумева увођење система за
надгледање финансијског управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог
функционисања.
Процена у садашњој организационој структури обухвата:
-успостављање структуре извештавања намењене објективности
-поступанња по препорукама екстерне ревизије
Када се буде увела функција интерне ревизије у складу са чл. 80. Закона о буџетском систему процена
ће обухватити следеће:
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– успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности интерне ревизије
– сарадња руководиоца и интерне ревизије
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Руководилац Кабинета председника општине је дужан да до 31. Марта текуће године за претходну
годину на прописан начин извести Министарство о адекватности и функционисању система финансијског
управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.
Broj:
06-9-11/15-01
Дана: 06.03.2015.год.

Председник Општине
Мирослав Кришан

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

Бр.

ИдентификациНазив
ја ризика или
извршилач-ког
ризичног
радног места
догађаја

Назив
одељења/управе

УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска
УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи
Низак
Веома низак

V er o v a tn o ća

OD M ALOG
UTICAJA

KRITIČN I

USLOVN I
BEZN AČAJN I

Uticaj/Značaj

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Проценау
тицаја
Предложе-на
датог
мера за
ризика
ублажава-ње
ризика

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА
ВЕРОВАТНОЋА
100% - Утврђена присутност
80% - Вероватна присутност
60% - Могућа присутност
40% - Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна
ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је могуће
управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

V
e
r
o
v
a
t
n
o
ć
a

Рок за примену
коректив-них
мера

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
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РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1

Бр.

Анализа ризика

2

3

4

Циљ

Опис
ризика

Вероват
ноћа

5

Утицај

Одговор на ризик
6

Скор

7
Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

8

Праћење ризика
9

10

11

12

Датум
Резидуалн
Мера
Ризик за
спровођењ
Поверен
и
ублажења
спровођење
а
о
ризик
ризика
мере
мере

30
На основу чл 81. Закона о буџетском систему („Службени Гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/201, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и Правилника 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 106/2013), и чл. 89. Статута Општине Ковачица, Општинско веће доноси:

ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Члан. 1
Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима
са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће директни корисници своје циљеве остваривати
кроз:
– пословање у складу са важећим законским прописима
– поузданим финансијским извештајима
– ефикасним коришћењем средстава
– заштитом података
– обезбеђењем интегритета запослених, њихову стручност и етичност
Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:
1) Контролно окружење
2) Управљање ризицима
3) Контролне активности
4) Информисање и комуникације
5) Праћење и процену система
Финансијско управљање и контрола у служби за скупштинске послове организује се као систем
процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле
одговоран је Руководилац у служби за скупштинске послове
Руководилац у служби за скупштинске послове,овим Правилником дефинисан као НОСИЛАЦ
РИЗИКА.
Члан 3.
ДЕФИНИСАЊЕ КОНТРОЛНОГ ОКРУЖЕЊА
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Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање предвиђених активности и у
значајној мери креира и утиче на функционисање и ефикасност система интерне контроле у служби за
скупштинске послове. Контролно окружење се дефинише као стил руковођења, подршке руководства, као и
њихове компетентности, скуп етичких и моралних вредности и интегритета запослених који доприносе
ефикаснијем раду службе за скупштинске послове. Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно
окружење службе за скупштинске послове јесу: функције, надлежности делегирање овлашћења и одговорности,
организациона структура службe за скупштинске послове као и одговарајуће субординације.
Служба за скупштинске послове је имплементиралa низ интерних аката:
- Кодекс понашања функционера у локалној самоуправи,
- Правилник о условима и начину коришћења мобилних телефона,
-Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене, изабрана и
постављена лица у Општини Ковачица,
- Правилник о трошковима репрезентације
- Правилник о коришћењу службених моторних возила Општине Ковачица
- Правилник о буџетском рачуноводству директних корисника
- Правилник о буџетском рачуноводству
- Рачуноводствене политике
- Правилник о начину обављања јавних набавки у општинској управи за нарачиоце: предеседник
општине, Скупштина Општине и Општинска управа
Правилници који су донети након дана доношења Правилника о финансијском управљању и контроли,
и који представљају Контролно окружењe Општине Ковачица, представљаће Допуну Правилника о
финансијском управљању и контроли.
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од
новчаних јединица до људских ресурса.
Служба за скупштинске послове примењује следеће законске оквире:
1.
2.
3.
4.
5.

Статут општине Ковачица („Сл. Лист Општине Ковачица“ број 13/08 и 9/09)
Пословник о раду Скупштине општине Ковачица („Сл. Лист Општине Ковачица“ број 1/10)
Закон о локалној самоуправи („ Сл.гласник Р.Србије“ бр. 127/2007)
Закон о општем управном поступку ( „Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.гласник РС“ бр. 20/2010)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”,бр. 41/09, 53/2010, 101/2011 и
32/2013)
6. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник Р.Србије“ бр. 119/2012, 116/2013)
7. Закон о планирању и изградњи ( „Сл.гласник Р.Србије“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС)
8. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја („Сл.гласник Р.Србије“ бр.120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010)
9. Одлука о буџету општине („Сл. Лист Општине Ковачица“ број 13/14)
10. Упуство о канцеларијском пословању органа државне управе („ Сл.гласник Р.Србије“ бр. 10/93 и 14/93)
и друго.
Члан 4.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Овим Правилником ближе се дефинишу појам и врсте ризика и методе за утврђивање ризика, као и
мерење ризика.
РИЗИК подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је
садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или
пропуштање радње односно нечињење које може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити
успешно извршавање задатака.
Ризике можемо поделити на:
1. Инхерентни(уграђени) ризик
2. Контролни ризик
3. Резидуални ризик
ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се суочава служба пре примене било каквих мера интерне
контроле.
КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним контролама неће бити откривена грешка.
РЕЗИДУАЛНИ РИЗИК је ниво ризика који остаје после примене постојећих мера и интерне контроле.
Инхерентни ризик је ризик који постоји независно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике
спадају:
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1. Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структуре управе и органа
3. Вредност укључених средстава
4. Стручност запослених
Контролни ризик настаје као последица неадекватних интерних контрола, контролних система и
могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи примери контролног ризика су
следећи:
1. Неефикасне процедуре и процеси
2. Неблаговременост спољашних информација
3. Непоштовање временских рокова
4. Неадекватни преноси средстава између рачуна
5. Неодговарајуће екстерно извештавање
6. Неблаговремени захтеви за пренос средстава и неодговарајући пренос средстава
7. Непостојање линија утврђених надлежности
8. Недовољна интерна комуникација
9. Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграничавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање
стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза службе за скупштинске послове да испита шта су ризици
који могу да угрозе њене пословне активности и предузме мере које ће ублажити ризике до прихватљивог
нивоа. Најважније је да служба идентификује, процени, рангира и третира ризик. Управљање ризиком мора да
омогући и обезбеди:
– Континуиран развојни процес на нивоу свих организационих јединица-служба
– Процес који спроводе сви руководиоци и запослени на свим нивоима одговорности
–Процес који омогућава идентификацију стварних ризика, ризичних догађаја који могу угрозити
управљање програмима
Процене ризика се врше редовно, сваке прве недеље у месецу, док се евалуације могу обављати
повремено. Оно што је је јако битно то је да за сваки уочени ризик треба утврдити „Власника ризика како би се
предузеле мере за ублажавање ризика, односно „Власник ризика“ је руководиоц служба за скупштинске
послове, у коме је утврђено да постоји одређени ризик.
Свака јединица локалне самоуправе одређује лице које ће бити МЕНАЏЕР РИЗИКА - лице које
управља ризицима. Менаџер ризика помаже да се идентификују ризици, и дефинише процедуре за ублажавање
ризика, и координира са свим организационим деловима.
Менаџер ризика:
1. Прикупља обрасце у којима запослени обавештавају о утврђеним ризицима у њиховом служби , и
стара се о томе да буду исправно попуњени
2. Обавештава запослене о донесеним одлукама у вези са обавештењима о утврђеним ризицима
3. Врши едукацију о врстама и могућностима настанка ризика
4. Води регистар ризика
Управљање ризиком је процес који има следеће фазе:
1. ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
2. ПРОЦЕНА РИЗИКА
3. ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
4. ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази руководиоц и запослени у служби за скупштинске послове који су најбоље упознати са
циљевима служба започињу са пописом циљева, процеса и активности дате службе. Након пописивања циљева
почиње се са идентификацијом ризика. Сви запослени и руководиоци анализирајући постигнуте резултате у
претходном месецу обавештавају менаџера ризика о свим потенцијалним претњама које су уочили на свом
радном месту, подношењем ОБРАЗАЦА о утврђеном ризику. Приликом предаје образаца запослени уз образац
износе и сопствену процену вероватноће ризика и његовог утицаја., такође предлажу корективне мере и рокове
за примену корективних мера.

Strana 86 Broj 4

SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA

11. mart 2015.

Образац о утврђеном ризику има следећу садржину: Редни број, назив служба, назив извршилачког
радног места, идентификовани ризик или ризични догађај, процену вероватноће настајања датог ризика,
предложена мера за ублажавање ризика и рок за примену корективних мера.
Образац за обавештење о ризику саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник
II. ФАЗА ПРОЦЕНА РИЗИКА
Циљеви процене ризика су да се утврди следеће:
1. Обезбеде информације о идентификованим нивоима ризика: вероватноћа да ће се догодити и значај
њиховог утицаја
2. Рангирање ризика према приоритету
Битно код ове фазе јесте утврдити вероватноћу да ће одређени ризик настати и и ефекат који ће
настанак ризика изазвати.
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користе се стандардне скале које су одштампане и чине
саставни део овог Правилника
На основу скала врши се бодовање свих идентификованих ризика, узимајући у обзир вероватноћу
догађаја и утицај ризика.
За сваки ризик се израчунава следеће:
Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика (скор)
Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за обавештавање о утврђеном ризику сачињава табелу
процене ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана табела садржи следеће елементе: Циљ, ризик,
Опис ризика, број процењивача са предложеним оценама ризика (вероватноће настајања и утицајем), укупан
агрегирани утицај, укупна агрегирана вероватноћа, укупан број бодова.
Структуирана табела коју сачињава менаџер ризика саставни је део овог Правилника и одштампан је уз
Правилник.
Члан 5.
ИЗБОР НАЧИНА РЕАГОВАЊА НА РИЗИК
Након идентификовања и оцењивања ризика, одлучује се о врсти корективне мере која ће се применити
за сваки од ризика.
Постоји пет основних метода реаговања на ризик:
1. ИЗБЕГАВАЊЕ РИЗИКА – Ова метода има за основни циљ да се у одређеним околностима одустане
од активности, као једини могући начин да се контролише ризик
2. ПОДЕЛА РИЗИКА – Ризик се може делити успостављањем заједничких активности и подухвата
како би се смањио почетни укупан ниво ризика
3. УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА – Ово је најчешћи одговор на ризик, предузимају се све мере како би се
ублажила вероватноћа настанка ризика и његов утицај
4. ПРЕНОШЕЊЕ РИЗИКА – Преношење ризика подразумева преношење ризика на други субјекат
путем Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ризика у оној ситуацији када имамо анализу трошкова и
користи и када би мера за ублажавање била скупља од од последица насталих у случају настанка
ризика
Члан 6.
ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА =
РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ у коме је ризик и настао. Лице које је одговорно за спровођење одговора на ризик,
у одређеном року, информише менаџера ризика о напретку у вези са третирањем ризика.
Регистар РИЗИКА је табела која садржи следеће елементе:
– Циљ
– Опис ризика
– Анализа ризика
– Одговор на ризик
– Праћење ризика
Табела РЕГИСТРА РИЗИКА саставни је део овог Правилника и одштампан је уз овај Правилник.
Табеле регистра ризика се достављају свим руководиоцима служба у које они уносе све
идентификоване ризике.
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Менаџер ризика обједињује све прикупљене табеле и рангира ризике према приоритетима.
Менаџер ризика доставља Регистар ризика Централној јединици за хармонизацију.
Члан 7.
ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“=руководиоц службе за скупштинске послове у коме
је ризик идентификован, и менаџер ризика. Они надгледају корективне мере, резултате које дају корективне
мере, евентуално идентификовање нових ризика и о томе извештавају општинско веће, сваке прве недеље у
месецу. Извештаји општинском већу се дају у писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставило руководство службе за
скупштинске послове, у писаном облику, а које имају за циљ смањење могућих ризика који могу настати и
угрозити предвиђене циљеве у вези са планираним активностима и извршењу донетог буџета. Контролним
поступцима имплементирају се контролне активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане.
Служба за скупштинске послове је кроз сет писаних процедура које су наведене у чл. 3. Овог
Правилника омогућило адекватну:
1. Ауторизација, овлашћење и одобравање
2. Подела овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерна верификација
Руководилац службе ће за Правилнике који буду накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у
члану 3.
Служба за скупштинске послове, је посебно у делу КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ дефинисало Мапу
пословнох процеса за одељење, са структурираним дијаграмима о току процеса.

Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање и комуникација у Служби за скупштинске послове дефинише се као примена
апликативног софтвера којим се и комуникација са повезаним организационим јединицама. Добар апликативни
програм – софтверско решење и комуникација треба да омогући:
1. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у одговарајућем облику и временском оквиру,
поузданих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
2. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
3. Изградњу одговарајућег информационог система који омогућава да сви запослени имају јасне и
прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским
управљањем и контролом.
4. Коришћење документације и система тока документације који обухвата правила бележења, израде,
кретања, употребе и архивирања документације
5. Документовање свих пословних процеса и трансакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
6. Успостављање ефективног, благовременог и поузданог система извештавања, укључујући нивое и
рокове за извештавање, врсте извештаја који се подносе руководству и начин извештавања у случају
откривања грешака, неправилности, погрешне употребе средстава и информација, превара или
недозвољених радњи.
За све трансакције апликативни софтвер треба да обезбеди постојање, комплексност, тачност, правилну
класификацију и тачно сумирање
Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
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Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у Служби за za скупштинске послове
је организована на начин да омогућава континуирано унапређење система и побољшање његове ефикасности.
Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и и интерном ревизијом.
Општина Ковачица није успоставила функцију интерног ревизора пре имплементације система финансијског
упраљања и контроле. Праћење и процена система подразумева увођење система за надгледање финансијског
управљања и контроле проценом адекватности и ефикасности његовог функционисања.
Процена у садашњој организационој структури обухвата:
-успостављање структуре извештавања намењене објективности
-поступања по препорукама екстерне ревизије
Када се буде увела функција интерне ревизије у складу са чл. 80. Закона о буџетском систему процена
ће обухватити следеће:
– успостављање структуре извештавања намењене објективности и независности интерне ревизије
– сарадња руководиоца и интерне ревизије
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Руководилац службе за скупштинске послове је дужан да до 31. Марта текуће године за претходну
годину на прописан начин извести Министарство о адекватности и функционисању система финансијског
управљања и контроле. Упитник о самопроцени доставља руководиоцу за финансијско управљање и контролу.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања.
Број

06-9-34/15-01

Дана: 06.03.2015.год.

Председник Општинског већа
Мирослав Кришан
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:
Процена Проценаут
Предложе-на
Рок за примену
Назив
Идентификаци-ја вероватноицаја
Назив служба/упмера за
коректив-них
Бр.
извршилач-ког
ризика или
ће
датог
раве
ублажава-ње
мера
радног места ризичног догађаја насатајања
ризика
ризика
датог ризика

СКАЛЕ ЗА БОДОВАЊЕ РИЗИКА
ВЕРОВАТНОЋА
100% - Утврђена присутност
80% - Вероватна присутност
60% - Могућа присутност
40% - Мало вероватна присутност
20% - Присутност није вероватна

УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска
УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи

ЗНАЧАЈ
100% - Веома висок утицај
80% - Приличан утицај
60% - Значајан утицај којим је могуће
управљати
40% - Безначајан утицај
20% - Занемарљив утицај

Низак
Веома низак

Verovatnoća

O D M ALO G
UTICAJA

РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1

V
e
r
o
v
a
t
n
o
ć
a

KRITIČN I

USLO V N I
BEZN AČAJN I

Uticaj/Značaj

РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1

Бр.

Анализа ризика

2

3

4

Циљ

Опис
ризика

Вероватно
ћа

5

Утицај

Одговор на ризик
6

Скор

7
Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

Праћење ризика

8

9

10

11

12

Ризик за
спровође
ње
мере

Повере
но

Мера
ублажења
ризика

Датум
спровођ
ења
мере

Резидуа
лни
ризик
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SADRŽAJ
Reg.br.

Str.
Opštinsko veće

Pravilnici
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PRAVILNIK O POPISU IMOVINE I OBAVEZA
P R A V I L N I K O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA
PRAVILNIK О POKLONIMA FUNKCIONERA
P R A V I L N I K O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU U OPŠTINI
KOVAČICA
П Р А В И Л Н И К О УВОЂЕЊУ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КОВАЧИЦА
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У
КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
КОВАЧИЦА
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ВЕРСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРАВИЛНИК О МЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАВАЊУ О ОБИМУ И ВРСТИ ИЗВРШЕНОГ
ПОСЛА
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА
ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА
БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА
ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
PRAVILNIK O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI u Odeljenju za
urbanizam,stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko-pravne i inspekcijske poslove
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ У КАБИНЕТУ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ У СЛУЖБИ ЗА
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

21
24
26
27
29
30
32
34
35
37
44
52
59
66
77
83
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Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica,
Žiro račun 840-52640-27 NBS Uprava za trezor Pančevo
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