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На основу члана 85. став 2. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,
101/10,101/11, 62/13-исправ. и 108/13) и члана 67.
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“,
бр. 7/08 и 3/13), Општинско веће општине Бор, на
седници одржаној дана 5. јуна 2014. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ И РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Служба за буџетску
инспекцију и ревизију општине Бор (у даљем тексту:
Служба) уређује њен рад и овлашћења, као и унутрашња
организација и друга питања од значаја за обављање
послова Службе.
Члан 2.
Служба спроводи инспекцију и ревизију над:
1.директним и индиректним корисницима
средстава буџета општине Бор,
2. јавним комуналним и другим јавним
предузећима, установама и другим организацијама које је
основала општина Бор (у даљем тексту: Општина),
односно над правним лицима над којима Општина има
директну или индиректну контролу над више од 50%
капитала или више од 50% гласова у управном одбору,
као и над другим правним лицима у којима локална јавна
средства чине више од 50% прихода.
Члан 3.
Служба је независна у раду.
Служба за инспекцију и ревизију организује
свој рад на начин којим обезбеђује примену методологије
за послове инспекције и ревизије, коју утврђује министар
за финансије, у складу са законом.
Члан 4.
Служба има приступ свим документима,
извештајима, информацијама и подацима потребним за
обављање контроле наменског и законитог коришћења
буџетских средстава од стране корисника буџетских
средстава из члана 2. ове одлуке над којима се врши
инспекција односно ревизија.
Служба је обавезна да чува тајност службених и
пословних података у обављању послова у складу са
законом, овом одлуком и другим прописима којима се
уређују рад и функције Службе.
Члан 5.
Послови контроле обављају се у складу са
програмом рада Службе који утврђује Председник
Општине.
Програм из става 1. овог члана предлаже
руководилац Службе.
Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, на
захтев Председника Општине врши се ванредна
контрола.
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Члан 6.
Руководилац Службе доноси план рада за текућу
годину, у складу са Програмом из члана 5. ове одлуке.
Послове контроле обављају инспектори на основу
плана рада Службе из става 1. овог члана и налога за
контролу, кога издаје руководилац Службе.
Налогом из става 2. овог члана одређује се:
1. инспектор који ће обавити контролу;
2. орган или организација из члана 2. ове одлуке код
које ће се обавити контрола;
3. предмет контроле;
4. рок за обављање контроле, и
5. друга питања од значаја за обављање контроле.
Члан 7.
У поступку контроле инспектор доказује својство
службеног лица службеном легитимацијом, чија садржина и
изглед су у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.
Члан 8.
Инспектор је дужан да најави контролу функционеру
који руководи органом или организацијом из члана 2. ове
одлуке.
Изузетно, контрола се не најављује када је то
изричито наведено у налогу за контролу.
На захтев инспектора одговорно лице у органу или
организацији дужно је да сачини објашњење у вези са
предметом контроле у писаној форми.
Члан 9.
Када се у поступку контроле органа и организација
из члана 2. ове одлуке утврди да евиденције и исказано стање
имовине, капитала, прихода, расхода или финансијског
резултата није ажурно и исказано на прописан начин због чега
није могуће обавити контролу, инспектор доноси закључак о
отклањању недостатака.
Закључак из става 1. овог члана доноси се у писаној
форми у складу са законом којим је уређен управни поступак,
којим се одређује рок за отклањање недостатака, који не може
бити дужи од 30 дана од дана достављања закључка.
На закључак из става 2. овог члана може се изјавити
приговор у року од три дана од дана доставе закључка.
Инспектор одлучује о приговору из става 3. овог
члана у року од пет дана од дана пријема приговора.
После пријема обавештења о отклањању недостатака
у складу са закључком, односно после истека рока из става 2.
овог члана, инспектор наставља започету контролу.
Члан 10.
Инспектор саставља записник о извршеној контроли,
који доставља функционеру, односно одговорном лицу у
органу или организацији код које је извршена контрола.
Пре достављања записника из става 1. овог члана,
инспектор упознаје одговорна лица у органу или организацији
код које је извршена контрола са налазом контроле.
Ако се контролом утврде незаконитости, у
записнику се наводи:
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1. у чему се састоје незаконитости или
неправилности;
2.докази на основу којих су утврђени;
3.предлог мера за отклањање неправилности;
4. рокови за отклањање недостатака.
Орган или организација је дужна да у року
одређеном за отклањање недостатака обавести
инспектора о поступању по налозима и мерама из
записника и поднесе доказе о томе.
Након пријема обавештења из става 4, овог
члана инспектор врши контролу извршења мера, о чему
саставља службену белешку.
Члан 11.
Ако орган или организација не поступи по
мерама из члана 9. став 3. ове одлуке, инспектор доноси
решење којим налаже мере и одређује рок за отклањање
утврђених незаконитости.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року
од 15 дана од истека рока за извршење мера из члана 10.
став 3. ове одлуке.
Против решења из става 1. овог члана може се
изјавити жалба Општинском већу општине Бор у року од
осам дана од дана пријема решења.
О жалби из става 3. овог члана одлучује се у
року од 30 дана од дана пријема жалбе.
Одлука по жалби из става 4. овог члана коначна
је у управном поступку.
Члан 12.
Послови ревизије обављају се на основу
Програма рада ревизије, који доноси Председник
Општине.
Програм из става 1. овог члана предлаже
руководилац Службе, уз претходно прибављено
мишљење начелника Општинске управе општине Бор.
Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, на
захтев Председниак Општине, обављају се ванредна
испитивања.
Члан 13.
Ревизија даје оцену начина и процеса рада
органа и организација из члана 2. ове одлуке у погледу
поштовања правила интерне контроле, законитог
коришћења средстава, ефикасности, економичности и
успешности рада.
Ревизија има саветодавну улогу у погледу
унапређења процеса рада и даје објективно мишљење о
адекватности и ефикасности приликом увођења нових
система
и
процедура
интерне
контроле.
Члан 14.
Руководилац
ревизије
припрема
план
извршења, прибављања, испитивања и процењивања
информација, контроле тока ревизије и израде извештаја.
Појединачна ревизија обавља се на основу
овлашћења кога издаје руководилац ревизије у складу са
програмом, односно захтевом из члана 12. ове одлуке.
Овлашћењем из става 2. овог члана одређује се:
1. субјект ревизије (орган или организација из
члана 2. ове одлуке код које ће се обавити контрола);
2. време обављања ревизије;
3. период рада који ће бити обухваћен
ревизијом;
4. предмет ревизије и
5. ревизори - чланови ревизорског тима.
Члан 15.
Овлашћење из члана 14. став 2. ове одлуке
доставља се органу или организацији пре отпочињања
ревизије.
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На захтев ревизора, одговорно лице у органу или
организацији код кога се врши ревизија, дужно је да сачини
писано објашњење у вези са предметом ревизије.
Члан 16.
О извршеној ревизији саставља се извештај, који се
доставља одговорном лицу у органу или организацији код које
је обављена ревизија, и Председнику Општине.
Ако се у поступку ревизије утврде неправилности
или незаконитости, у извештају се наводи у чему се оне
састоје, предлажу мере и одређују рокови за њихово
отклањање.
На извештај из става 1. овог члана могу се дати
примедбе у року од осам дана од дана достављања извештаја.
Ако ревизор утврди основаност примедби из става 3.
овог члана, саставиће допуну извештаја коју доставља органу
или организацији у року од осам дана од дана пријема
приговора.
Ако су примедбе неосноване, ревизор о томе
обавештава у писаној форми орган или организацију.
Орган или организација дужни су да у року
одређеном у извештају обавесте ревизора о поступању по
предлогу мера и приложе доказе о томе.
По пријему обавештења из става 6. овог члана,
ревизор обавља контролу извршења предложених мера, и о
томе сачињава службену белешку.
Члан 17.
Ако орган или организација не поступи по мерама из
члана 16. ове одлуке, ревизор доноси решење којим налаже
мере и одређује рок за отклањање утврђених незаконитости.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 15
дана од истека рока за извршење мера из члана 16. ове одлуке.
Против решења из става 1 овог члана може се
изјавити жалба Општинском већу општине Бор у року од осам
дана од дана пријема решења.
О жалби из става 3. овог члана одлучује се у року од
30 дана од дана пријема жалбе.
Одлука по жалби из става 4. овог члана коначна је у
управном поступку.
Члан 18.
Унутрашња организација Службе утврђује се актом
шефа Службе.
Акт из става 1. овог члана шеф Службе доноси у
року од 15 дана од дана постављења.
Члан 19.
На права, обавезе и одговорности запослених у
Служби примењују се прописи који важе за запослене у
Општинској управи општине Бор.
Члан 20.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи
решење о оснивању општинске буџетске инспекције и
ревизије, број 06-100/2003-II, од 26.12.2003. године.
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине Бор", а
примењиваће се од момента ставрања законских услова за
оснивање Службе у смислу пријема и распоређивања
инспектора и ревизора.
Број: 021-5/2014-IV
У Бору, 5. јуна 2014.године
ОПШ ТИНА БОР
О ПШ Т И Н С КО В Е Ћ Е
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 81. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и
108/2013) и члана 67. Статута општине Бор („Службени
лист општине Бор“, број 07/08 и 03/2013), Општинско
веће општине Бор, на седници одржаној 5. јуна
2014.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и услови
коришћења службених возила у органима општине Бор
(у даљем тексту: корисници буџетских средстава).
Коришћење службених возила
Члан 2.
Службеним возилом у смислу овог правилника
сматра се моторно возило у власништву корисника
буџетских средстава, односно друго службено возило на
коме постоји право коришћења корисника буџетских
средстава по другом правном основу и за чије управљање
је потребно поседовање возачке дозволе „Б“ категорије.
Члан 3.
Службена
возила
корисника
буџетских
средстава могу да користе сви запослени, постављена и
изабрана ради обављања послова радног места на која су
распоређени.
Под коришћењем службеног возила у смислу
овог правилника подразумева се вожња возилом ради
обављања послова, од стране возача или запосленог који
има возачку дозволу „Б“ категорије или другог
запосленог који се налази у возилу.
У случају из предходног става налог за
управљање возилом издаје се возачу или запосленом који
самостално користи возило.
Члан 4.
Запослени, постављена и изабрана лица из
члана 3. став 1. овог правилника користе службена
возила уз претходно издато одобрење од стране
руководиоца надлежног органа.
Уколико се на службени пут упућују два или
више запослених, односно постављених и изабраних
лица који испуњавају услове из предходног става, налог
за управљање возилом издаје се једном од њих, с тим да
у току путовања и остали путници могу управљати
возилом у присуству лица коме је налог издат и уз
његову предходну сагласност.
Планирање коришћења службених возила
Члан 5.
Руководиоци одељења Општинске управе
општине Бор и остали руководиоци корисника буџетских
средстава,изабрана и постављена лица су дужни да у
току радне недеље, а најкасније до четвртка запосленом
задуженом за планирање коришћења службених возила
доставе план путовања за наредну недељу.
Запослени у Општинској управи општине Бор
који је задужен за планирање коришћења службених
возила на основу добијених извештаја сачињава план.
Уколико није могуће у целини испунити предложене
планове за потребе свих подносиоца захтева, на основу
консултација са предлагачима биће објављен коначан
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распоред коришћења возила најкасније до петка за наредну
недељу.
У случају да у току недеље за коју је сачињен план
из предходног става неко путовање буде отказано лице које је
планирано за коришћење службеног возила одмах ће
обавестити запосленог задуженог за планирање коришћења
службених возила.
За путовања која нису могла бити планирана
приликом израде плана за текућу недељу, запослени задужен
за планирање коришћења службених возила обезбедиће
возило уколико за то постоје техничке могућности.
Члан 6.
Приликом израде недељног плана запослени задужен
за планирање коришћења возила настојаће да сваког дана
обезбеди једно возило које ће се користити за потребе
обављања послова на територији општине Бор, односно као
резервно возило у случају квара возила планираног за
путовање ван територије општине Бор.
Уколико није могуће са расположивим бројем возила
испунити планове коришћења службених возила, запослени
задужен за планирање коришћења службених возила
предложиће коришћење приватног возила за запослене који су
обавезни да закључе посебан уговор.
Члан 7.
Овим Правилником се утврђује да је Председнику
Општине стално на располагању једно службено возило са
возачем.
Службено возило из претходног става може се
користити на начин као и остала службена возила на основу
посебног одобрења Председника Општине.
Техничка исправност возила
Члан 8.
О техничкој исправности службених возила у
власништву корисника буџетских средстава стара се посебно
задужени запослени који је распоређен на радно место „возача
1“ и који је одговоран за адекватну контролу и примену
општих норматива прописаних за утврђивање техничке
исправности моторних путничких возила.
Члан 9.
Запослени из члана 8. дужан је да се стара посебно о:
1. Благовременом обављању редовних техничких
прегледа и регистрацији возила;
2. Осигурању (обавезно и каско);
3. Естетском изгледу и хигијени возила;
4. Редовном сервисирању према упутствима
произвођача возила;
5. Стању уља у мотору, мењачу и серво управљачу;
6. Благовременој замени и стању пнеуматика;
7. Обезбеђењу неопходне опреме у возилу према
одредбама ЗОБС2а (прва помоћ, троугао, сијалице, сајла за
вучу, ланци).
Запослени из члана 8. дужан је да провери наводе о
уоченим неисправностима на службеном возилу из налога за
управљање возилом лица која су предходно управљала тим
возилом.
Путни налог за управљање возилом
Члан 10.
Путни налог се издаје на прописаном обрасцу који
обавезно садржи следеће елементе:
1. назив имаоца возила и адресу седишта,
2. марку и тип возила,
3. регистарску ознаку возила,
4. личне податке о лицу које управља возилом,
5. категорију возачке дозволе лица које управља
возилом са назнаком броја и МУП-а који је издао,
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6. релацију за коју се издаје и датум када се
вожња извршава,
7. оверу овлашћеног лица код корисника
буџетских средстава да је возило технички исправно за
употребу,
8. печат и датум издавања налога.
Обавезе лица коме је издат налог за управљање
возилом
Члан 11.
Лице коме је издат путни налог је дужан:
1. да се увери да је налог попуњен у свему на
начин из члана 10. овог правилника,
2 да пре почетка вожње изврши визуелни
преглед возила и да о евентуално уоченим оштећењима
одмах обавести лице које је потврдило техничку
исправност
3. да својим потписом пре почетка вожње
потврди да је возило примио без оштећења, односно да
на њему нема оштећења која су предходно већ
евидентирана,
4. да пре почетка вожње упише време
преузимања возила и датум, стање на
километар сату, као и да на исти начин поступи
приликом враћања возила,
5. да по завршетку вожње упише све евентуалне
уочене недостатке као и оштећења настала током вожње.
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Обрачун потрошње горива и трошкова одржавања возила
Члан 14.
Возило се задужује и раздужује са пуним
резервоаром. Приликом примопредаје посебно се констатује
стање горива у резервоару.
Члан 15.
Лице коме је издат налог за управљање возилом
задужује се картицом.
За купљено гориво лице управља возилом обавезно
узима рачун и фискални исечак, који прилаже уз налог за
управљање возилом.
Члан 16.
Корисник буџетских средстава за свако појединачно
возило посебно утврђује стандард потрошње горива на основу
техничких карактеристика возила и његове старости.
За сваки тип службеног возила у власништву
корисника буџетских средстава, потрошња погонског горива
на пређених 100 км може износити највише:
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8,5

Примопредаја возила
Члан 12.
Возило се може задужити и раздужити у току
радног времена корисника буџетских средстава у
времену од 8,00 до 16, 30 часова код запосленог
задуженог за техничку исправност возила.
Ако је почетак путовања планиран пре 8,00
часова, лице коме је издат налог за управљање возилом
дужно је да задужи возило до 16,30 часова предходног
дана.
Уколико се путовање заврши у току радног
времена лице коме је издат налог за управљање возилом
дужно је да исто одмах раздужи.
Уколико се путовање заврши по истеку радног
времена лице коме је издат налог за управљање возилом
дужно је да исто раздужи наредног радног дана у 8,30
часова до ког времена је одговорно за возило без обзира
на то где је исто паркирано.
Лице које поседује налоге за управљање
возилом за два или више дана по реду раздужиће возило
по завршетку последњег дана за који му је издат налог за
управљање тим возилом.
Члан 13.
Примопредаја возила се по правилу обавља
испред седишта корисника буџетских средстава са
запосленим задуженим за техничку исправност возила,
који оверава да је возило враћено у стању назначеном
у налогу.
Уколико је због обављања послова неопходно
примопредају извршити ван времена из члана 12. став 1,
ради омогућавања другом лицу да започне службено
путовање, примопредаја ће се обавити на месту и у време
које запослени задужениза техничку исправност возила и
то лице споразумно договоре, а лице које преузима
возило ће оверити да је исто примило у време и у стању
назначеном у налогу.
Примопредаја је завршена предајом кључева
запосленом задуженом за техничку исправност возила,
односно лицу које започиње управљање возилом по
другом путном налогу.
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Диспечер (или друго овлашћено лице) води
дневну евиденцију превоза свих лица који користе
службена возила корисника буџетских средстава.
Потрошњу горива преко норматива из става 1.
овог члана, накнађује возач који је возио конкретно
возило, а у случају да су га возила више возача,
сразмерно
пређеним
километрима
у
укупној
километражи.
Обрачун за накнаду више потрошеног горива
врши се месечно, а лице које је управљало возилом само
на благајни уплаћује више потрошенои гориво, по цени
која је важила у моменту прекорачења.
Трошкови одржавања возила
Члан 17.
Обрачунска служба је дужна да прати и
анализира трошкове одржавања возила на основу којих у
годишњем извештају даје мишљење о економској
исплативости експлоатације возила и набавци нових.
ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ КВАРА, ОШТЕЋЕЊА И
КРАЂЕ ВОЗИЛА
Квар на возилу
Члан 18.
Под кваром на возилу подразумева се свака
техничка неисправност настала током употребе, а која у
већој или мањој мери утиче на даље безбедно
управљање.
Члан 19.
У случају лакших кварова, који не утичу на
даље безбедно
управљање
возилом
нити на
проузроковање других штетних последица на возилу,
лице које поседује налог за управљање тим возилом
затражиће поправку у најближем овлашћеном сервису,
или ће наставити вожњу, а приликом примопредаје
посебно уписати и нагласити запосленом задуженом за
техничку исправност возила о врсти квара који је уочен.
Члан 20.
У случају тежих кварова који утичу на даље
безбедно управљање возилом или на проузроковање
других штетних последица на возилу, лице које поседује
налог за управљање тим возилом затражиће поправку у
најближем овлашћеном сервису, а ако то није могуће
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одмах ће обавестити запосленог задуженог за техничку
исправност возила.
У случају из предходног става запослени задужен за
техничку исправност ће преузети возило и организовати
поправку возила на лицу места, односно ангажовати шлеп
службу ради превоза возила до овлашћеног сервиса. Уколико
није могуће да запослени задужен за техничку исправност
возила у краћем временском року преузме возило, са злицем
које поседује налог за управљање возилом договориће се о
даљем предузимању радњи.

Оштећење возила
Члан 21.
Под оштећењем возила у смислу овог Правилника
подразумева се оштећење настало механичким путем на
каросерији или унутрашњости возила.
Члан 22.
Ако је до оштећења дошло приликом употребе у
саобраћају (судар возила) лице које је управљало возилом
дужно је да без одлагања позове полицију ради сачињавања
записника на лицу места, као и да о томе одмах обавести
запосленог задуженог за техничку исправност возила, који ће
уколико је могуће присуствовати увиђају.
Члан 23.
У случају да до оштећења дође за време док се
возило налази у стању мировања, без присуства лица коме је
издат налог за управљање (оштећење од стране НН лица),
исти ће контактирати запосленог за техничку исправност
возила и у зависности од врсте и степена насталог оштећења
одлучити да ли
је потребно позивање полиције ради
сачињавања записника о оштећењу возила.
Уколико је до оштећења, за које се утврди да је
потребно позвати полицију, дошло на територији Општине
Бор запослени задужен за техничку исправност ће
присуствовати сачињавању записника.
Крађа возила
Члан 24.
У случају крађе возила лице које је задужило возило
дужно је да одмах по утврђивању крађе обавести запосленог
задуженог за техничку исправност возила и оде у најближу
станицу полиције ради подношења кривичне пријаве против
НН лица.
Члан 25.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о начину коришћења службених возила
органа општине Бор („Службени лист општине Бор“, број
09/2011).
Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Бор“.
Број:404-250/2014- IV
У Бору, 5. јуна 2014.године
ОПШ ТИНА БОР
О ПШ Т И Н С КО В Е Ћ Е
ПРЕДСЕДНИК,
Живорад Петровић, с.р.
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Председник општине Бор, на основу члана 44.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.129/07) , члана 69. став 2. и 4. Закона о буџетском
систему
(“Службени
гласник
РС”
бр.54/2009,73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр. и 108/2013) и члана 26.Одлуке о буџету
општине Бор за 2014.годину(«Службени лист општинe
Бор» бр.20/2013 и 17/2014), без предлога Одељења за
финансије, у поступку извршења буџета донео је

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Бор за 2014.годину («Службени лист општинe
Бор» бр. 20/2013 и 17/2014) у разделу 2-« Председник
општине
и Општинско веће » , са економске
класификације 499120 и позиције број 32- “Текућа
резерва”,одобравају се средства у износу од 44.294,00
динара, као недостајућа средстава за измирење обавеза
по Уговору о привременим и повременим пословима број
112-4/2014-II(за април и мај месец 2014.године).
За износ средстава од 44.294,00 динара смањује
се план позиције број 32-Текућа резерва који уместо
планираних
«5.105.443,00»
динара,
износи
«5.061.149,00» динара, а повећава се план позиције број
22 за економскоу класификацију 423-“Опште услуге по
уговору”, у оквиру раздела 2-«Председник општине и
општинско веће », за функцију 110-„Извршни и
законодавни органи, фискални и спољни послови“ и
уместо планираних «10.620.000,00 » динара износи
«10.664.294,00» динара.
На основу промене описане у претходним
ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за
2014.годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења.
О извршењу овог решења стараће се Одељење
за финансије Општинске управе Бор.
III
Решење доставити: Одељењу за финансије
Општинске управе , Управи за трезор и архиви.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Бор „.
ОПШ ТИНА

БОР

Број: 401- 486/ 2014-II
У Бору, 04.јун 2014. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Живорад Петровић, с.р.
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На основу члана 3. став 4. Закона о раду („Сл.
гласник РС“, број: 24/05 и 61/05), члана 2. Закона о радним
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, број:
48/91... 39/02) и на основу наредбе Председника општине Бор
број:120-15/2014-III-04 од 13.05.2014.године, начелник
Општинске управе општине Бор, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О РАДНИМ ОДНОСИМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И
МАТЕРИЈАНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 1.
У Правилнику о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности (“ Службени лист општине Бор“,
број 09/2013 и 16/2014) у члану 34. став 1. Правилника, после
алинеје 5 додаје се нова алинеја 6 која гласи:
„-0,30% шефу Одсека за управу.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине Бор“, а
примењиваће се почев од обрачуна плате запослених за мај
месец 2014. године.
У Бору, 05.06.2014.године;
Број:110-20/2014-III
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
141
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 на основу
члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Бор („Службени лист општине Бор“, 13/08,14/08 и 09/09),
начелник Општинске управе општине Бор, донео је
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
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 дефинисани
овим правилником ОБАВЕЗУЈУЋИ су и за одсеке унутар
службе за скупштинске послове:
- Одсек за скупштинске послове, послове
Председника Општине и Општинског већа
- Одсек за послове месне самоуправе
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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 начелник у Служби
за скупштинске
послове. Начелник Службе за скупштинске послове,
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 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 и надлежности делегирање овлашћења и
одговорности, организациона структура служба за
Скупштинске послове као и одговарајуће субординације.
Служба
за
скупштинске
послове
је
имплементирало низ интерних аката:
- Кодекс о понашању запослених,
- Правилник о начину и условима коришћења
службених возила у органима општине Бор,
- Правилник о коришћењу средстава за
репрезентацију у општини Бор,
- Правилник о ближим условима за
спровођење континуиране едукације за запослене у
општинској управи општине Бор,
- Правилник о поклонима,
- Правилник о условима и начину коришћења
службених телефона и службених мобилних телефона
- Правилник о службеним путовањима,
- Правилник о месечном извештавању о обиму
и врсти извршеног посла,
- Правилник о оцењивању,
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:
- Статут општине Бор,
- Пословник Скупштине општине Бор,
- Закон о општем управном поступку (''Сл. лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001),
- 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 локалним изборима („ Сл.гласник
Р.Србије“ број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011),
Закон о јавним предузећима („Сл.гласник
Р.Србије“ бр. 119/2012, 116/2013),
- Закон о слободном приступу информација од
јавног значаја („Сл.гласник Р.Србије“ бр.120/2004,
54/2007, 104/2009 и 36/2010),
- Одлука о буџету општине Бор,
- Упуство о канцеларијском пословању органа
државне управе („ Сл.гласник Р.Србије“ бр. 10/93 и
14/93).
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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:
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 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
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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
начелник Службе 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 РЕАГОВАЊЕ 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 Службе, 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 ( на бази Извештаја о
обуму извршеног посла), 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 и такође предлажу корективне мере и
рокове за примену корективних мера.
Образац о утврђеном ризику има следећу
садржину: Редни број, назив службе, 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)
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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.
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 начелника Општинске управе, сваке прве недеље
у месецу. Извештаји начелнику Општинске управе се дају у
писаној форми.
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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.
Начелним 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 исту, 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
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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 Служби за 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
Неготин 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 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 у „Службеном листу општине Бор“.
Број 110-24/2014-III
У Бору, 5.6.2014. године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

Бр.

Назив служба/
управе

Назив
извршилач-ког
радног места

Идентификација ризика или
ризичног
догађаја

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Проценаут
ицаја
датог
ризика

Предложе-на
мера за
ублажава-ње
ризика

Рок за примену
корективних
мера
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УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска
УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи
Низак
Веома низак
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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

O D M A LO G
UTICAJA
Verovatnoća
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РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
РАНГИРАЊЕ
5
4
3
2
1
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V
er
o
v
at
n
o
ć
a

Идентификација
ризика
1

2

Бр.

Циљ

3

Опис
ризика

Анализа ризика
4

5

Вероватно
Утицај
ћа

Одговор на ризик

Праћење ризика

6

7

8

9

10

11

12

Скор

Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

Ризик за
спровође
ње
мере

Поверен
о

Мера
ублажења
ризика

Датум
спровођења
мере

Резидуални
ризик

142
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 на основу
члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Бор („Службени лист општине Бор“, 13/08,14/08 и 09/09),
начелник Општинске управе општине Бор, донео је
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И 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 у Oдељењу за
привреду и друштвене делатности организује се као систем
процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Финансијско управљање и контрола дефинисани
овим правилником ОБАВЕЗУЈУЋИ су и за одсеке
и
канцеларије унутар Одељења за привреду и друштвене
делатности:
Одсек за привреду
Одсек за друштвене делатности
У оквиру Одсека за привреду организоване су:
Канцеларија за заштиту животне средине и
Канцеларија за локални економски развој
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање
система финансијског управљања и контроле одговоран је
начелник Одељења за привреду и друштвене делатности.
Начелник Одељења за привреду и друштвене
делатности 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 и друштвене
делатности. Контролно окружење се дефинише као стил руковођења, подршке руководства, као и њихове компетентности,
скуп етичких и моралних вредности и интегритета запослених
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који доприносе ефикаснијем раду Одељењу за привреду и
друштвене делатности.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на
контролно окружење Одељењу за привреду и друштвене
делатности јесу: функције и надлежности делегирање овлашћења и о+дговорности, организациона структура у
Одељењу за привреду и друштвене делатности као и одговарајуће субординације.
Одељење за привреду и друштвене делатности је
имплементирало низ интерних аката:
OПШТИНСКИ ПРОПИСИ
– Статут Општине Бор („Сл. лист општине Бор“ број
07/08 и 03/2013),
– Одлука о организацији Општинске управе Бор(„Сл.
лист општине Бор“ број13/08, 14/08 и 9/09),
– Правилник о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности(„Сл. Лист општине Бор“број
09/2013)
– Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи Бор
(„Сл. Лист општине Бор“15/2013)
– Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 501/2012-III/01,
– Правилник о условима и начину коришћења
мобилних телефона и фиксних телефона у Општинској
управи општине Бор („Сл. лист општине Бор“бр. 9/2011)
– Правилник о ближем уређивању поступака јавних
набавки у орагнима општине Бор(Сл.лист општине Бор“
број 11/2014);
– Правилник о коришћењу средстава за
реперезентацију за потребе органа општине Бор (Сл.лист
општине Бор“ број 11/2014);
– Правилник о службеним путовањима у органима
општине Бор („Сл. лист лист
општине Бор“ број
19/2014);
– Правилник о поклонима лист општине Бор“ број
11/2014);
– Правилник о условима и начину коришћења
мобилних телефона
– изабраних и постављених лица у органима општине
Бор(Сл.лист општине Бор“ број 11/2014);
– Правилник о ближем уређивању поступака јавних
набавки у Општинској управи општине Бор (“Сл лист
општине Бор“, број 11/2014);
– Правилник о начину и критеријумима и мерилима за
избор пројеката у култури који се финансирају из буџета
општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 8/14);
– Одлука о уређењу јавног превоза путника на
територији општине Бор („Сл. лист општина“, бр. 7/97,
9/97, 19/01, 1/04 и „Сл. лист општине Бор“, бр. 1/08 и
11/11);
– Одлука о одређивању аутобуских стајалишта у
линијском саобраћају на територији општине Бор („Сл.
лист општине Бор“, бр. 11/12);
– Одлука о ауто – такси превозу путника („Сл. лист
општине Бор“, бр. 20/10, 6/11, 9/11 и 8/12);
– Одлука о комуналним делатностима („Сл. лист
општина“, бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04, 15/05 и „Сл.
гласник општина“, бр. 10/07, 15/07 и „Сл. лист општине
Бор“, бр. 20/10, 9/11, 4/12 и 7/13);
– Одлука о општинским и некатегорисаним путевима
и улицама на територији општине Бор („Сл. лист
општине Бор“, бр. 9/11);
– Одлука о критеријумима за категоризацију и
категоризацију општинских путева и улица на територији
општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 13/12);
– Одлука о постављању и уклањању мањих
монтажних објеката и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене на територији
општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр. 18/14);
– Решење о техничком регулисању саобраћаја на
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територији општине Бор („Сл. лист општине Бор“, бр.
16/12 и 12/13).
– Одлука о општинским администартивним таксама
(„Сл. лист општине Бор“, број 27/06, 1/08 14/08 и 13/11),
– Стратегија одрживог равоја општине Бор 20112021.год.
– Локални акциони план запошљавања(израђује се на
годишњем нивоу);
– Стратешки план за социјалну политику 20132018.год.
– Одлука о оснивању буџетског Фонда за
финансирање развоја пољопривреде(„Сл. лист општине
Бор“, број 4/11),
– Правилник о критеријумима и поступку доделе
средстава из буџета општине Бор за финансирање и
суфинансирање програма и пројекта од јавног интереса;
–
Ценовник пољопривредног, шумског и неплодног
земљишта Пореске управе - филијале Бор од 22.03.2012.
године,
– Програма подршке за спровођење пољопривредне
Политике општине Бор у 2013.години („Службени лист
општине Бор“, број 3/2013),
– Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје територије општине Бор у
2014.години
(„Службени лист општине Бор“, број
18/2014,)
– Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта Општине Бор за 2014.годину
(„Службени
лист
општине
Бор“,
број 18/2014),
– Одлука о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији општине Бор(„Службени лист
општине Бор“, број 4/2012),
– Одлука о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08 и
3/13),
– Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за
тарифне купце („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08
и 3/13),
– Одлука о оснивању буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Бор ("Сл.лист општине Бор"
бр. 5/2010),
– Програм коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту ж.с. општине Бор за 2013. годину( "Сл.лист
општине Бор" бр. 10/2013 ),
– Програм контроле квалитета ваздуха на територији
општине Бор за 2013. годину ("Сл.лист општине Бор"
бр. 7/2013 ),
– Одлука о усвајању Плана квалитета ваздуха за
агломерацију Бор ("Сл.лист општин Бор" бр. 7/2013 ),
– Програм акустичног зонирања територије општине
Бор ("Сл.лист општине Бор" бр. 8/2012),
– Локални еколошки акциони план општине Бор 20132022 година ("Сл.лист општине Бор" бр. 21/2013),
– Одлука о усвајњу Локалног плана управљања
отпадом за територију
општине Бор 2010-2012 ("Сл.
лист општине Бор" бр.2/2011),
– Одлука о финансирању целодневног боравка трећег
детета``Сл. лист општина`` бр.25/2006),
– Одлука о одређивању подручја основних школа у
насељеном месту Бор ``Сл.лист општине Бор``
бр.20/2013),
– Одлука о оснивању буџетског Фонда за популациону
политику ``Сл.лист општине Бор`` бр.10/13-пречишћен
текст, 14/13-испр. и 20/13),
– Решење о награђивању бр.451-6/2013-II-01 од
21.06.2013. године,
– Решење о финансирању бесплатне и регресиране
ђачке ужине бр.401-145/2011- II од 28.02.2011. године,
– Решење о именовању председника и чланова
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Комисије за вантелесну оплодњу бр.401-735/2011- III од
19.10.2011. године,
– Решење о образовању Комисије за додатну
образовну, здравствену и социјалну подршку детету и
ученику бр.560-24/2010- III од 07.10.2010. године,
– Одлука о суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта у општини Бор ``Сл.лист
општине Бор`` бр.6/2011, 13/2012 и 2/2014),
– Правилник о категоризацији спортских удружења (
клубова ) из области такмичарског спорта општине Бор
``Сл.лист општине Бор`` бр. 4/2014),
– Правилник о условима, критеријумима, начину и
поступку суфинасирања у области спорта општине Бор
``Сл.лист општине Бор`` бр.4/2014, 10/2014)
– Одлука о броју деце у васпитним групама у
Предшколској установи ``Бамби``Бор („Сл.лист општине
Бор`` бр.13/2013),
– Одлука о мрежи основних школа на територији
општине Бор („Сл.лист општине Бор`` бр.3/2013),
– Одлука о мрежи предшколских установа на
територији општине Бор (``Сл.лист општине Бор`` 9/2011
и 11/2012),
– Одлука о регресирању трошкова боравка деце у
Предшколској установи (``Бамби`` Бор ``Сл.лист
општине Бор`` бр.11/2012),
– Решење о утврђивању висине цене услугеа у
Предшколској установи ``Бамби`` Бор („Сл.лист општине
Бор`` бр.11/2012),
– Одлука о стипендирању кадрова за потребе општине
Бор и награђивању ученика („Сл.лист општина`` бр.
5/2005),
– Одлука о висини стипендија бр.67-5/2006-II-01 од
18.12.2006. године,
– Правилник о критеријумима и елементима за доделу
награда
талентованим
ученицима
и
њиховим
професорима и наставницима бр. 06-37/2000-II-01 од
19.06.2000. године и бр.67-2/2004- I 29.06.2004. од
године,
– Одлука о социјалној заштити („Сл.лист општине
Бор`` бр.13/2011),
– Правилник о нормативима и стандардима за
обављање
послова
Службе
помоћи
у
кући,
критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга и
учешћу корисника и њихових сродника у трошковима
помоћи у кући („Сл.лист општине Бор`` бр.6/2013),
– Правилник о начину и условима пружања услуге
(„Дневни боравак за децу са сметњама у развоју „
(„Сл.лист општине Бор`` бр.6/2012),
– Решење о образовању Савета за здравље општине
Бор („Сл.лист општине Бор“ бр.19/2013 и 2/2014)
– Пословник о раду Савета за здравље („Сл.лист
општине Бор`` бр.18/2014),
– Локални акциони план за образовање Рома („Сл.лист
општине Бор`` бр.13/2012),
– Локални акциони план за запошљавање Рома
(„Сл.лист општине Бор`` бр.20/2013),
– Локални акциони план за становање Рома („Сл.лист
општине Бор`` бр.20/2013),
– Локални акциони план за здравство Рома („Сл.лист
општине Бор`` бр.20/2013),
– Локални акциони план за решавање питања
избеглица, интерно расељених лица и повратника по
реадмисији у општини Бор 2013-2017 бр.561-35/2012-I од
24.12.2012. године,
-Одлука о учешћу општине за изградњу зграде за социјално
становање за избегице.
Наведена акта треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних јединица до
људских ресурса.
Одељење за привреду и друштвене делатности
примењује следеће законске оквире:
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– Закон о општем управном поступку /“Службени
лист СРЈ'', број 33/97, 31/01. и ''Службени гласник РС'',
број 30/10/
– Закон о радним односима у државним органима –
примена док се на јавне службе није почео примењивати
Закон о раду 48/91, 66/91 и 39/02
– Закона о локалној самоуправи 129/07
– Закон о печату државних и других органа 101/2007
– Закона о јавним предузећима 119/2012
– Закон о јавном информисању 43/03, 61/05, 71/09, УС
41/11
– Закон о радиодифузији 42/02...41/09, 79/10
– Закон о службеној употреби језика и писма
– Закон о јавним службама 42/91. и 71/94, 79/05 –
други Закон
– Закон о раду 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
– Закон о јавним набавкама 124/12
– Закона о основама система образовања и васпитања
72/09, 52/11 и 55/13
– Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи
предшколских установа и акта о мрежи основних («Сл
гласник РС» број 80/10),
– Правилник о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику («Сл гласник РС»
број 63/10),
– Закона о предшколском васпитању и образовању
«Сл гласник РС» број 18/10),
– Одлука о оснивању предшколске установе
– Закон о финансијској подршци породици са децом
(«Сл гласник РС» број 16/02, 115/05 и 107/09),
– Правилник о ближим условима и начину
остваривања права на финансијску подршку породици са
децом («Сл гласник РС» број 29/02,80/04,123/04, 17/06,
107/06, 51/10, 73/10 и 27/11- одлука УС..
Закон о основном образовању («Сл гласник РС» број
55/13),
– Закон о средњем образовању («Сл гласник РС» број
55/13),
– Закон о високом образовању («Сл гласник РС» број
76/05, 100/2007, аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010),
– Закон о ученичком и студентском стандараду («Сл
гласник РС» број 18/2010 и 55/2013),
– Правилника о смештају и исхрани ученика и
студената («Сл гласник РС» број 36/10 и 55/12),
– Закон о образовању одраслих («Сл гласник РС» број
55/13),
– Закона о социјалној заштити («Сл гласник РС» број
24/11),
– Уредба о енергетски заштићеном купцу, односно
угроженом купцу топлотне енергије («Сл гласник РС»
број 90/13),
– Закон о здравственој заштити («Сл гласник РС» број
107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11),
– Уредба о плану мреже здравствених установа («Сл
гласник РС» број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10,
6/12 и 37/12),
– Закон о здравственом осигурању («Сл гласник РС»
број 107/05...119/12),
– Закон о спорту («Сл гласник РС» број 24/11),
– Закон о младима («Сл гласник РС» број 50/11),
– Закон о култури («Сл гласник РС» број 72/09),
– Закон о удружењима («Сл гласник РС» број 51/09),
– Закон о штрајку ''Сл.лист СРЈ'', 29/96...одлука
Уставног суда РС 103/12
– Закон о заштити становништва од изложености
дуванском диму («Сл гласник РС» број 30/10),
– Закон о психоактивним контролисаним супстанцама
(«Сл гласник РС» број 99/10),
– Закон о социјалном становању («Сл гласник РС»
број 72/09),
– Закон о заштити података од личности («Сл гласник
РС» број 97/08 и 107/12),
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– Закон о класификацији делатности («Сл гласник РС»
број 104/09),
– Уредба о класификацији делатности («Сл гласник
РС» број 54/10),
– Уредба о методологији за разврставање јединица
разврставања према класификацији делатности («Сл
гласник РС» број 54/10 ),
– Закон о јавној својини («Сл гласник РС» број 72/11 и
88/13),
Закон о избеглицама («Сл гласник РС» број 18/92 и
30/2010 (погледај и чл. 20-25). Види: Одлуку СУС И У
бр. 18/94 и 253/2001 - СЛ СРЈ, 42/2002-10 и РС, 45/20023.
– Уредба о утврђивању програма коришћења
средстава за решавање стамбених потреба и друге
програме интеграције избеглица у 2012. години («Сл
гласник РС» број 63/12),
– Закон о правима пацијената («Сл гласник РС» број
45/2013),
– Правилник о начину поступања по приговору,
обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за
заштиту права пацијената(«Сл гласник РС» број 101/13),
– Правилник о обрасцу и садржини службене
легитимације саветника за заштиту права пацијената
(«Сл гласник РС» број 71/13),
– Закон о јавном здрављу(«Сл гласник РС» број 72/09),
– Закон о заштити лица са менталним сметњама («Сл
гласник РС» број 45/13),
– Правилник о садржају и обиму права на здравствену
заштуту из обавезног здравственог осигурања и о
партиципацији за 2014. годину («Сл гласник РС» број
3/14),
– Правилник о начину и поступку остваривања права
из обавезног здравственог осигурања («Сл гласник РС»
број 10/10... 1/13),
– Правилник о листама чекања («Сл гласник РС» број
75/13),
– Правилник о условима и начину упућивања
осигураних лица на лечење у иностранство («Сл гласник
РС» број 44/07...75/13),
– Закон о превозу у друмском саобраћају „Сл. гласник
РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11);
– Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр.
101/05, 123/07, 101/11 и 93/12);
– Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник РС“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11);
– Закон о слободном приступу информација од јавног
значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09
36/10);
– Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, бр. 88/11);
– Закон о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 33/06);
– Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 26/95 и 1/03);
– Закон о повластицама о унутрашњем путничком
саобраћају инвалидних лица 22/93, 25/93- исправка и
101/05- др. закон;
– Правилник о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник РС“, бр. 26/10);
– Правилник о регистрацији моторних и прикључних
возила („СЛ. гласник РС“, бр.69/10, 101/10, 53/11 и
22/12);
– Правилник о подели моторних и прикључних возила
и техничким условима за возила у саобраћају на
путевима („Сл. гласник РС“, бр. 49/12, 102/12, 19/13 и
41/13);
– Правилник о ближим саобраћајно-техничким и
минималним санитарно-техничким и хигијенским
условима за изградњу, одржавање и експлоатацију
аутобуских станица и стајалишта („Сл. гласник РС“, бр.
20/96);
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– Правилник о посебном знаку за означавање возила
којим управља лице коме су оштећени екстремитети
битни за управљање возилом („Сл. лист СФРЈ“, бр. 2/83 и
64/86 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/03);
– Уредба о категоризацији државних путева („Сл.
гласник РС“, бр. 105/13 и 119/13);
– Општи услови пословања аутобуских станица
(Привредна комора Србије 48 број 123/8 од 21. децембра
21007. године);
– Општи услови превоза у међумесном друмском
превозу путника („Сл. гласник РС“, бр. 102/09, 120/12.
2/14 и 3/14);
– Извод из упутства о канцеларијском пословању
органа државне управе („Сл. гласник РС“, бр. 10/93 и
14/93);
– Правилник о обрасцима аката у управном поступку
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 8/99 и 9/99);
– Правилник о техничким средстима за успоравање
саобраћаја на путевима и посебним техничким
средствима за заштиту безбедности деце ( Нацрт –
примењује се у пракси);
– Закон о пољопривредном земљишту 62/06, 65/08други закон и 41/09;
– Закон о водама 30/10;
– Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавње
водних аката и садржини мишљења у поступку издавања
водних услова 74/10
– Закон о ванредним ситуацијама 111/09;
– Закон о поступку регистрације у АПР Сл.гл.РС
099/11;
– Закон о привредним друштвима 36/2011,99/2011
– Закон о квалификацији делатности 104/2009 ;
– Уредба о квалификацији .делатности 55/05,71/05
испр.101/07 и 65/08
– Закон о туризму 36/2009,88/10,92/11-ДР.ЗАКОН
93/2012);
– Правилник о садржини рег.туризма и документацији
потребној за регистрацију и евиденцију ( Сл.гл.РС
55/2012)
– Правилник о минимално техничким санитарним
условима за пружање угоститељских услуга у домаћој
радиности у сеоским туристичким домаћинствима (
Сл.гл.РС 41/2010 И 48/2012- др.правилник).
– Закон о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, бр. 119/12)
– Закон о буџету Републике Србије за 2014.годину
("Службени гласник РС“ , бр.110/13)
– Закон о буџетском систему ("Службени гласник
РС“, бр.54/09, 73/10,101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр. И
108/13 )
– Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате
зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС“ ,
бр.27/14)
– Уредба о поступку привремене обуставе преноса
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("Службени гласник РС“ ,
бр.49/2013)
– Уредба о начину одређивања цена топлотне енергије
("Службени гласник РС“ , бр.96/2013) –важила до
01.05.2014. године
– Уредба о поступку за прибављање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава ("Службени гласник РС“ ,
бр.113/2013 и 21/2014)
– Закон о заштити животне средине ("Службени
гласник РС" број 135/04 и 36/09);
– Закон о процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС" број 135/04 и 36/09);
– Закон о стратешкој процени утицаја на животну
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средину ("Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10);
– Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине ("Службени гласник РС"
број 135/04);
– Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС"
број 36/09);
– Закон о рударству и геолошким истраживањима
(``Службени гласник РС``, бр. 88/11).
– Закон о заштити природе ("Службени гласник РС"
број 36/09);
– Закон о изменама и допунама Закона о заштити
природе, (``Службени гласник РС``, бр. 88/10);
– Закон о заштити од буке у животној средини
("Службени гласник РС" број 36/09);
– Закон о управљању отпадом ("Службени гласник
РС" број 36/09 и 88/10);
– Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, број
36/09),
– Закон о заштити од нејонизујућег зрачења
(„Службени гласник РС”, број 36/09),
– Правилник о условима, поступку и
начину остваривања права на одсуство са рада ради
посебне неге детета("Сл. гласник РС", бр. 1/2002)
– Правилник о начину и поступку преноса средстава
за исплату накнаде зараде запосленима за време
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета
и одсуства са рада ради посебне неге детета ("Сл. гласник
РС", бр. 30/2002),
– Инструкција општинским-градским управама о
спровођењу закона о финансијској подршци породици са
децом број 011-00-413/2011-13 од 23.05.2011. године,
– Закон о умањењу нето прихода лица у јавном
сектору ("Сл. гласник РС", бр. 108/2013),
– Правилник о начину умањивања нето прихода
запосленог у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр.
115/2013 и 8/2014),
– Закон о пореском поступку и пореској
администрацији (Сл. гласник РС`` бр. 80/2002, 84/2002 испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005
– др.закон, 62/2006 - др.закон, 63/2006 – испр. др.закон,
61/2007, 20/2009, 72/2009 - др.закон, 53/2010, 101/2011,
2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013 i 108/2013)
– Закон о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник
РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004,
62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010,
50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин.
изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени
дин. изн., 47/2013 и 48/2013 - испр. 108/2013 и 6/2014 усклађени дин. изн.)
– Закон о доприносима за обавезно социјално
осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005,
62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени
дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013 и
108/2013)
– Правилник о пореској пријави за порез по одбитку
("Сл. гласник РС", 74/2013 И 118/2013)
– Правилник о подношењу пореске пријаве
електронским путем ("Сл. гласник РС", 113/2013)
– Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл.
гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004
- др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука
УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 и
108/2013)
– Одлука о обрасцима пријава података за матичну
евиденцију о осигураницима и корисницима права из
пензијског и инвалидског осигурања ("Сл. гласник РС",
бр. 118/2003 и 11/2006)
– Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002
и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006,
111/2009 - др. закон и 31/2011)
– Одлука о облику, садржини и начину коришћења
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јединствених инструмената платног промета ("Сл.
гласник РС", бр. 57/2004, 82/2004 и 98/2013)
– Правилник о условима и начину вођења рачуна за
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих
рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 104/2011, 10/2012, 18/2012,
95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013,
120/2013 и 20/2014)
– Закон о основним правима бораца, војних инвалида
и породица палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98
- испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр.
101/2005 - др. закон и 111/2009 - др. закон)
– Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова
њихових породица ("Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и "Сл.
гласник РС", бр. 137/2004 и 69/2012 - одлука УС)
– Закон о правима цивилних инвалида рата ("Сл.
гласник РС", бр. 52/96)
– Правилник о начину остваривања и коришћења
права на бесплатну и повлашћену вожњу ("Сл. лист СРЈ",
бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
– Правилник о раду лекарских комисија у поступку за
остваривање права по закону о основним правима
бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.
лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 Уставна повеља)
– Правилник о висини и условима коришћења накнаде
за исхрану и смештај за време путовања и боравка у
другом месту ("Сл. лист СРЈ", бр. 37/98 и "Сл. лист СЦГ",
бр. 1/2003 - Уставна повеља)
– Правилник о јединственој евиденцији података о
корисницима права у области борачко-инвалидске
заштите ("Сл. гласник РС", бр. 54/2008)
– Правилник о борачком додатку ("Сл. лист СРЈ", бр.
37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
– Правилник о начину исплате новчаних примања
прописаних законом о основним правима бораца, војних
инвалида и породица палих бораца ("Сл. лист СРЈ", бр.
37/98 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
– Закон о предшколском васпитању и образовању
("Сл. гласник РС", бр. 18/2010)
– Правилник о ближим условима за остваривање
припремног предшколског програма ("Сл. гласник РС Просветни гласник", бр. 5/2012)
– Правилник о критеријумима за утврђивање мањег,
односно већег броја деце од броја који се уписује у
васпитну групу ("Сл. гласник РС", бр. 44/2011)
– Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у
дечјим установама ("Сл. гласник РС", бр. 1/93 и 6/96)
– Правилник о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите ("Сл. гласник РС", бр.
42/2013)
– Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92,
"Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник
РС", бр. 30/2010)
– Закон о управљању миграцијама ("Сл. гласник РС",
бр. 107/2012)
– Уредба о збрињавању избеглица ("Сл. гласник РС",
бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/2004)
– Уредба о начину збрињавања прогнаних лица ("Сл.
гласник РС", бр. 47/95)
– Закон о потврђивању споразума између републике
србије и европске заједнице о реадмисији лица која
незаконито бораве на територији европске заједнице
("Сл. гласник РС – Међународни уговори", бр. 103/2007)
– Бриселски споразум београд-приштина од
19.04.2013. године
– Закон о спречавању дискриминације особа са
инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 33/2006)
– Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС",
бр. 104/2009)
– Правилник о усклађеним износима оствареног
укупног месечног прихода домаћинства, као услова за
стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно
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угроженог купца топлотне енергије( ``Сл. гласник РС``
бр.44/2014)
– Закон о регионалном развоју- за пројекте од
регионалног интереса,
– Закон о јавним набавкама- за јавне набавке које се
спроводе по нашој процедири,
– 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,
– Национална статегија запошљавања,
- Стратегија заштите животне средине
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 Одељењу за привреду и
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
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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 наћелнок Одељења
за привреду и 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 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
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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
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.

БРОЈ 20

633

ме 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
и 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 привреду и 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
Руководилац одељења ће за Правилнике који буду
накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у члану 3.
Одељење за привреду и 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 одљењу за привреду
и 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 од
говарајућем облику и временском оквиру, поузданих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
2. Ефективно комуницирање, хоризонтално и верти
кално, на свим хијерархијским нивоима
3. Изградњу одговарајућег информационог система ко
ји 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 докумен
тације који обухвата правила бележења, израде, кретања, употребе и архивирања документације
5. Документовање свих пословних процеса и трансак
ција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
6. Успостављање ефективног, благовременог и поузда
ног 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 7.

Члан 10.

ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА

Праћење и извештавање врше „власник ризика“=руководиоц одељењу за привреду и друштвене делатности у ко-

Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у одељењу за привреду и друштвене
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делатности 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 Бор 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
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– поступање по препорукама интерних и екстерних
ревизора
Руководилац у Одељењу за привреду и 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 у „Службеном листу општине Бор“.
Број:110-26/2014-III
У Бору,5.6.2014.године

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

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:
Процењивач 1

Циљ

Бр.

Ризик

Опис ризика

Назив
одељења/управе

Назив
извршилачког радног
места

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

И

П

Процењивач 2

И

Идентификација ризика или
ризичног
догађаја

П

Процењивач 3

И

Укупан
(агрегатни)
утицај

П

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Проценаут
ицаја
датог
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

Укупна
(агрегатна)
вероватноћа

Предложена мера за
ублажавање ризика

Укупан
број бодова
(скор) ризика
(АРС)

Рок за примену
коректив-них мера

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

KRITIČNI

USLOVNI

BEZNAČAJNI

Uticaj/Značaj

РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1
2
3

Бр. Циљ

Опис
ризика

Анализа ризика

Одговор на ризик

4

5

6

Вероватноћа

Утицај

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
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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 члана 19.
Одлуке о организацији Општинске управе општине Бор
(„Службени лист општине Бор“, број 13/08,14/08 и 09/09),
начелник Општинске управе општине Бор, доноси
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТАРЦИЈЕ
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, њиховe
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 Oдељењу
пореске администарције 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
Начелник одељења пореске администарције.
Начелник Одељења за пореске администарције 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 пореске администарције. 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 пореске администарције.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење Одељења за пореске администарције јесу:
функције и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона структура у Одељењу
пореске
администарције као и одговарајуће субординације.
Одељење пореске администарције је имплементирало низ интерних аката:
– Статут Општине Бор („Сл. Лист општине Бор“ број 07/08
и 03/2013)
– Одлука о организацији Општинске управе Бор(„Сл. Лист
општине Бор“ број13/08, 14/08 и 9/09)
– Правилник о радним односима, дисциплинској и матери
јалној одговорности(„Сл. Лист општине Бор“број 09/2013)
– Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи Бор („Сл. Лист општине
Бор“15/2013)
–
Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. Лист оп

БРОЈ 20

636

штине Бор“ број 15/12 и 20/13)
– Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне
средине („Сл. Лист општине Бор“ број 21/10 и 22/13)
– Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање
пореза на имовину („Сл. Лист општине Бор“ број 19/13)
– Одлука о висини стопе пореза на имовину („Сл. Лист оп
штине Бор“ број 19/13)
– Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014.
годину на територији општине Бор („Сл. Лист општине Бор“
број 19/13)
– Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на
територији општине Бор
– Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Бор
(„Сл. Лист општине Бор“ број 19/13)
– Одлука о условном отпису камата и мировању пореског
дуга („Сл. лист општине Бор“ број 02/13)
– Oдлука о утврђивању обавезе плаћања накнаде за
коришћење грађевинског земљишта на територији општине
Бор („Сл. Лист општина“ бр 13/82..... „Сл.лист општине Бор“
бр.13/96)
– Одлука о накнадама за услуге које врши Општинска
управа („Сл. лист општине Бор“ број 27/06......13/11)
– Одлука о општинским административним таксама
(„Сл.лист општине Бор“ број 27/06 и 1/08)
– Правилник о решавању стамбених потреба запослених
лица у Општинској управи Бор(„Сл. Лист општине Бор“
8/2012)
– Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 501/2012-III/01
– Правилник о условима и начину коришћења мобилних
телефона и фиксних телефона у Општинској управи општине
Бор („Сл. Лист општине Бор“бр. 9/2011)
– Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки
у органима општине Бор бр. 404-107/2014-III од 11.03.2014.
године
– Правилник о ближем уређењу поступака јавних набавки
у Општинској управи општине Бор бр. 404-106/2014-III од
11.03.2014. године
– Правилник о ближим условима за спровођење континуи
ране едукације за запослене и постављена лица у Општинској
управи општине Бор бр. 110-972014-III од 28.03.2014. године
– Правилник о службеним путовањима у органима општи
не Бор бр. 133/2014-III од 28.03.2014
– Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију за
потребе органа општине Бор бр. 401-283/2014-II
– Правилник о оцењивању бр.110-6/2014-III од 28.03.2014
– Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти из
вршеног посла бр. 110-6/2014-III од 28.03.2014
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних јединица до људских ресурса.
Одељење пореске администарције примењује
следеће законске оквире:
– Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр.и
108/2013)
– Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник
РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012)
– Закон о општем управном поступку („Служ.Лист СРЈ, бр.
33/97 и 31/01 и Сл.гласник РС“, бр. 30/10)
– Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013)
– Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.
24/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 62/2006,
65/2006-испр.,31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011одлука УС, 7/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 114/2012одлука УС, 8/2013-усклађени дин.изн., 47/2013, 48/2013-испр.
и 108/2013)
– Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр.
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84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 и
6/2014-усклађени дин.изн.)
– Закон о пореском поступку и пореској администрацији
(„Сл.гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002-испр., 23/2003-испр.,
70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-др.закон, 62/2006-др.закон,
63/2006-испр.др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009-др.закон,
53/2010, 101/2011, 2/2012-испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013)
– Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013)
– Закон о електронском потпису („Сл.гласник РС“, бр.
135/2004)
– Закон о електронском документу („Сл.гласник РС“, бр.
51/2009)
– Закон о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр.
26/01......47/13)
– Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.
– 135/04,36/09,72/09 и 43/11)
– Закон о приватизацији („Сл. Гл. РС“ број 38/01......51/14)
– Закон о стечају („Сл. Гл. РС“ број 104/09 и 99/11)
– Закон о привредним друштвима („Сл. Гл. РС“ број 36/11
и 99/11)
– Закон о рачуноводству и ревизији
– Закон о условном отпису камата и мировању пореског
дуга
– Закон о затезној камати
– Правилник о контном оквиру за привредна друштва,
задруге, друга правна лица и предузетнике
– Правилник о књиговодству јавних прихода
– Правилник о пореском рачуноводству
– Закон о пољопривредном земљишту и руралном развоју
(„Сл. Гл. РС“ број 62/06......41/09)
– Закон о републичким административним таксама („Сл.
Гл. РС“ број 43/03......70/11)
– Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа
накнаде (''Службени гласник РС'', бр. 111/09
– Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину
– (''Службени гласник РС'', бр. 109/09 и 8/2010 )
– Уредбу о ближим условима за одлагање плаћања
пореског дуга (Сл.гласник РС бр. 53/03, 61/04 и71/05)
– Правилник о начину утврђивања основице пореза на
имовину на права на непокретностима(„Сл. Гл. РС“ број
38/01......27/11)
– Упутство за поступање по захтевима пореских обвезника
за одлагање плаћања пореског дуга
– Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање
пореза на имовину („Сл. Гл. РС“ број 108/13 и 118/13)
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.
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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 ј 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/разграничава
ње задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информација
ма
14. Сувише рестриктиван приступ информацијама
Управљање ризиком је кључно управљачко средство
које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Одељења
пореске
администарције 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 начелник Одељења
пореске администарције 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 одељења, 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
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5. ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази начелник 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 анализирајући постигнуте резултате у
претходном месецу (на бази Извештаја о обиму извршеног
посла) 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 нивои
ма 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 одштампана је уз Правилник.
Члан 5.
III. ФАЗА - 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
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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.
IV. ФАЗА - ФОРМИРАЊЕ РЕГИСТРА РИЗИКА
Главну одговорност за праћење и третирање идентификованих ризика има ВЛАСНИК РИЗИКА = НАЧЕЛНИК
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.
V. ФАЗА - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење и извештавање врше „власник ризика“=руководиоц Одељења пореске администарције 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 Начелника
Општинске управе, сваке прве недеље у месецу. Извештаји
Начелнику Општинске управе се дају у писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставио Начелник одељења пореске
администарције 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.
Одељење за пореску администарцију је кроз сет писаних процедура које су наведене у чл. 3. Овог Правилника
омогућило адекватну:
1. Ауторизацију, овлашћење и одобравање
2. Поделу овлашћења и дужности
3. Систем дуплог потписа
4. Адекватно документовање
5. Правила за приступ средствима и информацијама
6. Интерну верификацију
Начелник одељења ће за Правилнике који буду накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у члану 3.
Одељење пореске администарције , је посебно у делу КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ дефинисало Мапу пословнох процеса за одељење, са структурираним дијаграмима о
току процеса.
Члан 9.
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Информисање у Одељењу пореске администарције
дефинише се као примена апликативног софтвера којим се
врши комуникација и повезање организационих јединица. До-
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бар апликативни програм – софтверско решење и комуникација треба да омогући:
7. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију, у од
говарајућем облику и временском оквиру, поузданих информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
8. Ефективно комуницирање, хоризонтално и верти
кално, на свим хијерархијским нивоима
9. Изградњу одговарајућег информационог система ко
ји 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 докумен
тације који обухвата правила бележења, израде, кретања, употребе и архивирања документације
11. Документовање свих пословних процеса и трансак
ција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
12. Успостављање ефективног, благовременог и поузда
ног 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

БРОЈ 20

639

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
Начелник у Одељењу за пореску администарцију 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.

Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у Одељењу пореске администарције 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 Бор 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

Број:110-30/2014-III
УБору,5.6.2014.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:
Процењивач 1

Циљ

Бр.

Ризик

Назив
одељења/уп-раве

Опис ризика

Назив
извршилач-ког
радног места

И

П

Процењивач 2

И

П

Идентификаци-ја
ризика или
ризичног догађаја

Процењивач 3

И

П

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Укупан
(агрегатни)
утицај

Проценаут
ицаја
датог
ризика

Укупна
(агрегатна)
вероватноћа

Предложе-на
мера за
ублажава-ње
ризика

Укупан
број бодова
(скор) ризика
(АРС)

Рок за примену
корективних мера
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УТИЦАЈ
Изузетно висока
Висока
Средња
Ниска
Веома ниска
УТИЦАЈ
Изузетно висок
Висок
Средњи
Низак
Веома низак

БРОЈ 20

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

OD MALOG
UTICAJA

KRITIČNI

Verovatnoća
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РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1
2
3

Бр. Циљ

Опис
ризика

Анализа ризика
4
Вероватноћа

5
Утицај

Одговор на ризик
6

Ско
р

7
Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

144
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
члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Бор („Службени лист општине Бор“, број 13/08,14/08 и
09/09), начелник Општинске управе општине Бор, доноси
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ФИНАНСИЈЕ
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 и
– обезбеђењем интегритета запослених, њихове
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

8
Ризик за
Спровођење
мере

Праћење ризика
9

10

11

12

Поверено

Мера
Ублажења
ризика

Датум
Спровођења
мере

Резидуални
ризик

Финансијско управљање и контрола у Одељењу
за финансије организује се као систем процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Финансијско управљање и контрола дефинисани
овим правилником ОБАВЕЗУЈУЋИ су и за одсеке унутар
одељења за финансије:
Одсек за финансије и рачуновдство буџета
– трезора Општине
Одсек за финансије и рачуноводство
директних корисника средстава буџета
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран
је начелник Одељења за финансије.
Начелник одељења за финансије 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 финансије.
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 финансије.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на
контролно окружење Одељењу за финансије јесу: функције
и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона структура Одељењу за финансије као и одговарајуће субординације.
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Одељење за финансије је имплементирало низ интерних аката:
Статут Општине Бор („Сл. Лист општине Бор“ број
07/08 и 03/2013)
Одлука о организацији Општинске управе Бор(„Сл.
Лист општине Бор“ број13/08, 14/08 и 9/09)
Правилник о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности(„Сл. Лист општине Бор“број
09/2013)
Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи Бор
(„Сл. Лист општине Бор“15/2013)
Правилник о решавању стамбених потреба
запослених лица у Општинској управи Бор(„Сл. Лист
општине Бор“ 8/2012)
Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 501/2012-III/01
Правилник о условима и начину коришћења
мобилних телефона и фиксних телефона у Општинској
управи општине Бор („Сл. Лист општине Бор“бр. 9/2011)
Правилник о ближем уређењу поступака јавних
набавки у органима општине Бор бр. 404-107/2014-III од
11.03.2014. године
Правилник о ближем уређењу поступака јавних
набавки у Општинској управи општине Бор бр. 404106/2014-III од 11.03.2014. године
Правилник о ближим условима за спровођење
континуиране едукације за запослене и постављена лица у
Општинској управи општине Бор бр. 110-972014-III од
28.03.2014. године
Правилник о службеним путовањима у органима
општине Бор бр. 133/2014-III од 28.03.2014. године
Правилник о коришћењу средстава за
репрезентацију за потребе органа општине Бор бр. 401283/2014-II
Правилник о оцењивању бр.110-6/2014-III од
28.03.2014. године
Правилник о месечном извештавању о обиму и
врсти извршеног посла бр. 110-6/2014-III од 28.03.2014.
године
Правилник о буџетском рачуноводству бр. 401241/2013-II од 20.03.2013. године
Правилник о раду трезора бр. 400-7/2005.-III-01 од
1.3.2005. године
Правилник o начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава бр. 400-195/2013- III od
18.12.2013. године
Правилник о начину коришћења средстава са
подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна
трезора бр. 400-72/2008- III-01 oд 09.октобра 2008. године
Правилник о критеријумима у поступку доделе
средстава из буџета општине Бор за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса бр.
401-267/2011 од 25. 3. 2011. године
Правилник о начину и критеријумима и мерилима за
избор пројеката у култури који се финансирају из буџета
општине Бор бр. 401-226/2014-II-01 од 25.02.2014. године
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних јединица до људских ресурса.
Одељење за финансије примењује следеће законске
оквире:
Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр.и 108/2013)
Закон о локалној самоурави („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007)
Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,

БРОЈ 20

642

бр.124/2014)
Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013)
Закон о финансирању локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012)
Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.
62/2013)
Закон о платама у државним органима и јавним
службама („Сл.гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006-др закон,
63/2006-сспр.др.закона,
116/2008-др.закони,
92/2011,
99/2011-др.закон и 10/2013)
Закон о радним односима у државним органима
(„Сл.гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001,
39/2002, 49/2005 и 79/2005)
Закон о умањењу нето прихода лица у јавном
сектору („Сл.гласник РС“, бр. 108/13)
Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“,
бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 62/2006,
65/2006-испр.,31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011одлука УС, 7/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 114/2012одлука УС, 8/2013-усклађени дин.изн., 47/2013, 48/2013испр. и 108/2013)
Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“,
бр. 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013 и 6/2014-усклађени дин.изн.)
Закон о доприносима за обавезно социјално
осигурање („Сл.гласник РС“,бр.84/2004, 61/2005, 62/2006,
5/2009,
52/2011,
101/2011,
7/2012-усклађени
дин.изн.,8/2013-усклађени дин.изн., 47/2013, 108/2013 и
6/2014-усклађени дин.изн.)
Закон о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл.гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002испр., 23/2003-испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005др.закон,
62/2006-др.закон,
63/2006-испр.др.закона,
61/2007, 20/2009, 72/2009-др.закон, 53/2010, 101/2011,
2/2012-испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013)
Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“,
бр. 107/2005, 109/2005-испр., 57/2011, 110/2012-одлука УС
и 119/2012)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
(„Сл.гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004-одлука УСРС,
84/2004-др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон, 63/2006одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013
и 108/2013)
Закон о државним и другим празницима у
Републици Србији („Сл.гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007,
92/2011)
Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009 и 32/2013)
Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013)
Закон о становању („Сл.гласник РС“, бр. 50/92,
76/92, 84/92-испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр.,
48/94, 44/95-др.закон,49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005др.закон и 99/2011)
Закон о јавном дугу („Сл.гласник РС“, бр. 61/2005,
107/2009, 78/2011)
Закон о спорту („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011,
61/2005, 54/2009 и 32/2013)
Закон о електронском потпису („Сл.гласник РС“, бр.
135/2004)
Закон о електронском документу („Сл.гласник РС“,
бр. 51/2009)
Закон о финансијској подршци породици са децом
(„Сл.гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005, 107/2009)
Закон о девизном пословању („Сл.гласник РС“, бр.
62/06, 31/11 и 119/12)
Закон о Народној банци Србије („Сл.гласник РС“,
бр. 72/03, 55/04, 85/05-др.закон, 44/10, 76/12 и 106/12)
Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009)
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Закон о изменама и допунама закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр. 32/2013)
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:
– Уредба о коефицијенту за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним
органима („Сл.гласник РС“, бр. 69/2002, 61/2003, 70/2003испр.)
– Уредба о буџетском рачуноводству (Сл.гласник РС“,
бр.125/2003 и 12/2006)
– Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних
службеника и намештеника („Сл.гласник РС“, бр. 98/2007)
– Уредба о изгледу, садржини и начину попуњавања
образаца и о начину достављања и обраде података који се
уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и
ангажованих лица у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.
76/13)
– Уредба о допунама Уредбе о условима и начинуу
спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за
заједничке послове републичких органа и утврђивању
Списка предмета јавне набавке („Сл.гласник РС“, бр.
13/2014)
– Одлуком о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета („Сл.гласник
РС“, бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013)
– Одлука о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета („Сл.гласник
РС“, бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013)
– Одлука о начину обављања послова између Народне
банке Србије и Управе за трезор који се обављају преко
система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
(„Сл.гласник РС“, бр. 92/2013)
– Правилник о плану подрачуна консолидованог
рачуна трезора („Сл.гласник РС“, бр. 42/2010)
– Правилник о измени Правилника о начину
утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о
условима и начину за отварање и укидање подрачуна код
Управе уа трезор („Сл.гласник РС“, бр. 8/2014)
– Правилник о изменама и допунама Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем („Сл.гласник РС“, бр. 20/2014)
– Правилник о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација обавезног
социјалног осигурања („Сл.гласник РС“, бр.51/2007 и
14/2008-испр.)
– Правилник о стандардном класификационом оквиру
и Контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“,
бр.103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013,
48/2013, 61/2013, 63/2013-испр., 106/2013, 120/2013 и
20/2014)
– Правилник о начину праћења извршавања обавезе
запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања
извршавања те обавезе („Сл.гласник РС“, бр. 33/2010,
48/2010-испр и 113/2013)
– Правилник о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава Републике Србије на
рачун извршења буџета Републике Србије („Сл.гласник РС“,
бр. 120/2012)
– Правилник о начину и садржају извештавања о
планираним и извршеним расходима за плате у буџетима
јединица локалне власти у 2014. години („Сл.гласник РС“,
бр. 17/2014)
– Правилник о изменама и допунама Правилника о
начину умањивања нето прихода запосленог у јавном
сектору („Сл.гласник РС“, бр. 8/2014)
– Правилник о начину и садржају финансијског
извештавања о планираним и оствареним приходима и
примањима и планираним и извршеним расходима и
издацима јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,
бр. 79/2011)
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– Правилник о условима и начину вођења рачуна за
уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
(„Сл.гласник РС“, бр.104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012,
99/2012, 22/2013,48/2013, 61/2013, 63/13- исправка,
106/2013, 120/2013 и 20/2014)
– Правилник о подношењу пореске пријаве
електронским путем за велике пореске обвезнике
(„Сл.гласник РС“, бр. 113/2013)
– Правилник о списку корисника јавних средстава
(„Сл.гласник РС“, бр.120/2013)
– Правилник о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање, функционисање и
извештавање о систему финансијског управљања и
контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 99/2011,
106/2013)
– Правилник о садржини извештаја о јавним
набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“, бр. 29/2013)
– Правилник о начину подношења пореске пријаве
електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 18/2012,
113/2013)
– Правилник о обрасцу збирне пореске пријаве о
обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно
социјално осигурање по одбитку („Сл.гласник РС“, бр.
96/2004, 105/2004, 65/2005, 82/2006, 15/2012, 123/2012,
61/2013, 118/2013, 74/2013-др.правилник и 118/2013др.правилник)
– Правилник о начину умањивања нето прихода
запосленог у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.
115/2013)
– Правилник о начину утврђивања и евидентирања
корисника јавних средстава и о условима и начину за
отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор
(„Сл.гласник РС“, бр. 113/2013)
– Правилник о начину поступку обрачунавања пореза
на зараде у случају умањења пореске основице
(„Сл.гласник РС“, бр. 116/2006, 37/2007, 115/2013)
– Правилник о условима и начину за отварање и
укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код
Управе за трезор („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10)
– Правилник о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(„Сл.гласник РС“, бр. 106/2006)
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
1. ИНХЕРЕНТНИ РИЗИК је ризик са којим се
суочава одељење пре примене било каквих мера интерне
контроле.
2. КОНТРОЛНИ РИЗИК је ризик да интерним
контролама неће бити откривена грешка.
3. 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 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 ве
штина и знања запослених
10. Незаконите радње руководилаца
11. Неадекватно раздвајање задужења/разграни
чавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информа
цијама
14. Сувише рестриктиван приступ информација
ма
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и
оперативних циљева. Зато је обавеза Одељења за финансије
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 одговорност,и
– 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 начелник
Одељења за финансије 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
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I. ФАЗА – ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РИЗИКА
У овој фази начелник 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 начелник 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 и
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 ризи
ка подразумева преношење ризика на други субјекат путем
Уговора;
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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 =
НАЧЕЛНИК 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 начелнику
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“=начелник Одељења за финансије 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 у Одељењу за
финансије 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.
Одељееа за финансије је кроз сет писаних процедура које су наведене у чл. 3. Овог Правилника омогућило:
1. Ауторизацију, овлашћење и одобравање;
2. Поделу овлашћења и дужности;
3. Систем дуплог потписа;
4. Адекватно документовање;
5. Правила за приступ средствима и информацијама
и
6. Интерну верификацију
Начелник Одељења ће за Правилнике који буду накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у члану 3.
Одељење за финансије , 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
финансије 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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13. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију,
у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих
информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност;
14. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вер
тикално, на свим хијерархијским нивоима;
15. Изградњу одговарајућег информационог систе
ма који омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским управљањем и контролом;
16. Коришћење документације и система тока доку
ментације који обухвата правила бележења, израде, кретања, употребе и архивирања документације;
17. Документовање свих пословних процеса и тран
сакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова;
18. Успостављање ефективног, благовременог и по
узданог 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 финансије је организована на начин да омогућава континуирано унапређење система и побољшање његове ефикасности.
Процес праћења и процене се врши текућим увидом, самопроцењивањем и интерном ревизијом. Општина
Бор 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 и
-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 и
– поступање по препорукама интерних и екстерних ревизора
Начелник Одељења за финансије 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 објављивања у Службеном листу општине Бор.
Број:110-28/2014-III
У Бору,5.6.2014.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

Циљ

Бр.

Ризик

Опис ризика

Назив
одељења/уп-раве

Назив
извршилач-ког
радног места

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

Процењивач 1

Процењивач 2

Процењивач 3

И

И

И

П

П

Идентификаци-ја
ризика или
ризичног догађаја

П

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Укупан
(агрегатни)
утицај

Проценаут
ицаја
датог
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

Укупна
(агрегатна)
вероватноћа

Предложе-на
мера за
ублажава-ње
ризика

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

Укупан
број бодова
(скор) ризика
(АРС)

Рок за примену
коректив-них мера
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Verovatnoća

KRITIČNI

USLOVNI

BEZNAČAJNI

Uticaj/Značaj

V
er
o
v
at
n
o
ć
a

РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1
2
3

Бр. Циљ

Опис
ризика

Анализа ризика

Одговор на ризик

4

5

6

Вероватноћа

Утицај

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
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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
члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Бор („Службени лист општине Бор“, број
13/08,14/08 и 09/09), начелник Општинске управе
општине Бор, доноси
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИУ ОДЕЉЕЊУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И КОМУНАЛНЕ 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
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 Oдељењу
за урбанизам, грађевинске и комуналне 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 одељења за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове.
Руководилац
одељења
за
урбанизам,
грађевинске и комуналне послове 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 Oдељењу за
урбанизам, грађевинске и комуналне 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 одељењу за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на
контролно
окружење
Oдељењa
за
урбанизам,
грађевинске и комуналне послове јесу: функције и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона структура одељењу за урбанизам, грађевинске и
комуналне послове као и одговарајуће субординације.
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Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове је имплементирало низ интерних аката:
Статут Општине Бор („Сл. Лист општине Бор“ број
07/08 и 03/2013),
Одлука о организацији Општинске управе Бор(„Сл.
Лист општине Бор“ број13/08, 14/08 и 9/09),
Правилник о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности(„Сл. Лист општине Бор“број
09/2013),
Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи Бор
(„Сл. Лист општине Бор“15/2013),
Правилник о решавању стамбених потреба
запослених лица у Општинској управи Бор(„Сл. Лист
општине Бор“ 8/2012),
Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 501/2012-III/01,
Правилник о условима и начину коришћења
мобилних телефона и фиксних телефона у Општинској
управи општине Бор („Сл. Лист општине Бор“бр. 9/2011),
Правилник о ближем уређењу поступака јавних
набавки у органима општине Бор бр. 404-107/2014-III од
11.03.2014. године,
Правилник о ближем уређењу поступака јавних
набавки у Општинској управи општине Бор бр. 404106/2014-III од 11.03.2014. године,
Правилник о ближим условима за спровођење
континуиране едукације за запослене и постављена лица у
Општинској управи општине Бор бр. 110-972014-III од
28.03.2014. године,
Правилник о службеним путовањима у органима
општине Бор бр. 133/2014-III од 28.03.2014,
Правилник о коришћењу средстава за
репрезентацију за потребе органа општине Бор бр. 401283/2014-II,
Правилник о оцењивању бр.110-6/2014-III од 28.03.2014
Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти
извршеног посла бр. 110-6/2014-III од 28.03.2014
Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних јединица до људских ресурса.
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове примењује следеће законске оквире:
Закон о општем управном поступку (''Сл. лист
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001)
Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', број 72/2009 и 81/2009,24/11)
Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“,
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013- испр.и 108/2013)
Закон о локалној самоурави („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007)
Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр.124/2014)
Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013)
Закон о финансирању локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012)
Закон о заштити природе (''Службени гласник РС'',
број 36/09,88/10,91/10- ИСПРАВКА)
Закон о заштити животне средине (''Службени
гласник РС'', број 135/04 и 36/09, 72/09)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну
средину(''Службени гласник РС'', број 135/04,88/10)
Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађења животне средине(''Службени гласник РС'', број
135/04)
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Закон о заштити ваздуха(''Службени гласник РС'',
број 36/09)
Закон о јавним путевима(''Службени гласник РС'',
број 101/05,123/07)
Закон о железници (''Службени гласник РС'', број
18/05)
Закон о водама (''Службени гласник РС'', број 30/10)
Закон о заштити од пожара (''Службени гласник РС'',
број 111/09)
Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', број
57/11,93/12 И 124/12)
Закон о телекомуникацијама (''Службени гласник
РС'', број 44/03, 36/06,50/09),
Просторни план Општине Бор
План генералне регулације насељеног места Бор
Закон о републичким административним таксама
(Сл.гласник РС, бр. 43/2003, 5/2009, 35/2010).
Правилник о енергетској ефикасности (Сл. гласник
РС бр. 61/11)
Основни текст на снази од 27/08/2011 , у примени од
30/09/2012)
Правилник о садржини и начину вршења техничког
прегледа објекта и издавању употребне дозволе (Сл.
гласник РС бр. 4/10,26/10)
Правилник о објектима за које се не може издати
грађевинска дозвола, степену изграђености објекта и
грађевинској и употребној дозволи у поступцима
легализације објеката (Сл. гласник РС бр. 106/13)
Правилник о садржини и начину издавања
грађевинске дозволе(Сл. гласник РС бр. 93/11,103/13 –
одлука УС)
Правилник о садржини информације о локацији и о
садржини локацијске дозволе (Сл. гласник РС бр. 3/10)
Закон о посебним условима за упис права својине на
објектима изграђеним без грађевинске дозволе (Сл.
гласник РС бр. 25/13)
Закон о легализацији објеката
Уредба о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давању у закуп
ствари у јавној својини и у поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда(Сл. гласник РС бр.
24/11)
Уредба о условима и начину под којим локална
самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско
земљиште по цени мањој од тржишне односно закупнине
или без накнаде(Сл. гласник РС бр. 13/10)
Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листа пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.
гласник РС бр. 84/2005)
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлуке о рушењу објеката
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
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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 поте шкоће
у вези тумачења прописа
2. Степен и развијеност организационе структу
ре 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/разграни
чавање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информацијама
14. Сувише рестриктиван приступ информација
ма
Управљање ризиком је кључно управљачко средство које руководство користи за остваривање стратешких и
оперативних циљева. Зато је обавеза Oдељењa за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове 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 Oдељење 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 у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне
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
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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.
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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 ри
зика 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 урбанизам, грађевинске и
комуналне 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 извештавају начелника Општинске управе сваке прве недеље у месецу. Извештаји
начелника Општинске управе се дају у писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и
процедуре које је успоставио руководство у Одељењу за
урбанизам, грађевинске и комуналне 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.
Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне
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
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6. Интерна верификација
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Члан 10.
ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СИСТЕМА
Праћење и процена система финансијског управљања и контроле у Одељењу за урбанизам, грађевинске и
комуналне 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
Бор 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 урбанизам, грађевинске
и комуналне 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.

Руководилац одељења ће за Правилнике који буду накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у
члану 3.
Одељење за урбанизам, грађевинске и
комуналне 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
урбанизам, грађевинске и комуналне 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:
19. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију,
у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих
информација које омогућавају запосленима да преузму
одговорност
20. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вер
тикално, на свим хијерархијским нивоима
21. Изградњу одговарајућег информационог систе
ма 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 доку
ментације који обухвата правила бележења, израде, кретања, употребе и архивирања документације
23. Документовање свих пословних процеса и тран
сакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
24. Успостављање ефективног, благовременог и по
узданог 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 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
његовог објављивања у „Службеном листу општине Бор“
Број:110-29/2014-III
УБору,5.6.2014.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:

Циљ

Ризик

Опис ризика

Процењивач 1

Процењивач 2

Процењивач 3

И

И

И

П

П

П

Укупан
(агрегатни)
утицај

Укупна
(агрегатна)
вероватноћа

Укупан
број бодова
(скор) ризика
(АРС)
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Назив
одељења/уп-раве

Назив
извршилач-ког
радног места

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

Идентификаци-ја
ризика или
ризичног догађаја
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Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Проценаут
ицаја
датог
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

OD MALOG
UTICAJA

KRITIČNI

Verovatnoća

Бр.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

BEZNAČAJNI

Uticaj/Značaj
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Предложе-на
мера за
ублажава-ње
ризика

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

Рок за примену
коректив-них мера
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РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1
2
3

Бр. Циљ

Опис
ризика

Анализа ризика
4
Вероватноћа

5
Утицај

Одговор на ризик
6

Ско
р

7
Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

146
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 на
основу члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Бор („Службени лист општине Бор“, 13/08,14/08 и
09/09), начелник Општинске управе општине Бор, донео је
ПРАВИЛНИК
О УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 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
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

8
Ризик за
Спровођење
мере

Праћење ризика
9

10

11

12

Поверено

Мера
Ублажења
ризика

Датум
Спровођења
мере

Резидуални
ризик

Финансијско управљање и контрола у Одељењу за
инспекцијске послове организује се као систем процедура и одговорности свих лица у овој организационој јединици.
Финансијско управљање и контрола дефинисани овим
правилником ОБАВЕЗУЈУЋИ су и за одсеке унутар одељења за
инспекцијске послове:
- Одсек за инспекцијске послове
- Одсек за уклањање бесправних објекта и друга
извршења
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање
система финансијског управљања и контроле одговоран је
начелник Одељења за инспекцијске послове.
Начелник Одељења за инспекцијске послове 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 инспекцијске 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 Одељењу за инспекцијске послове.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на контролно окружење Одељењу за инспекцијске послове јесу: функције и надлежности делегирање овлашћења и одговорности, организациона структура Одељења за инспекцијске послове као и
одговарајуће субординације.
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Одељење за инспекцијске послове је имплементирало низ интерних аката:
 Статут Општине Бор („Сл. Лист општине Бор“
број 07/08 и 03/2013)
 Одлука о организацији Општинске управе Бор
(„Сл. Лист општине Бор“ број13/08, 14/08 и 9/09)
 Правилник о радним односима, дисциплинској
и материјалној одговорности(„Сл. Лист општине Бор“број
09/2013)
 Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Општинској управи Бор
(„Сл. Лист општине Бор“15/2013)
 Правилник о решавању стамбених потреба
запослених лица у Општинској управи Бор(„Сл. Лист
општине Бор“ 8/2012)
 Правилник о безбедности и здрављу на раду бр.
50-1/2012-III/01
 Правилник о условима и начину коришћења
мобилних телефона и фиксних телефона у Општинској
управи општине Бор („Сл. Лист општине Бор“бр. 9/2011)
 Правилник о ближем уређењу поступака јавних
набавки у органима општине Бор бр. 404-107/2014-III од
11.03.2014. године
 Правилник о ближем уређењу поступака јавних
набавки у Општинској управи општине Бор бр. 404106/2014-III од 11.03.2014. године
 Правилник о ближим условима за спровођење
континуиране едукације за запослене и постављена лица у
Општинској управи општине Бор бр. 110-972014-III од
28.03.2014. године
 Правилник о службеним путовањима у
органима општине Бор бр. 133/2014-III од 28.03.2014
 Правилник о коришћењу средстава за
репрезентацију за потребе органа општине Бор бр. 401283/2014-II
 Правилник о оцењивању бр.110-6/2014-III од
28.03.2014
 Правилник о месечном извештавању о обиму и
врсти извршеног посла бр. 110-6/2014-III од 28.03.2014
 Одлука о комуналним делатностима (,,Сл.лист
општина",бр.13/02,22/02,14/03,9/04,15/04,10/07,15/07,9/11
 Одлука о условима и начину поверавања
обављања комуналних делатности (,,Сл.лист
општина",бр.11/02,7/07)
 Одлука о условима и начину снабдевања
топлотном енергијом (,,Сл.лист општина",бр.16/13)
 Одлука о радном времену
трговинских,угоститељских и занатских објеката
(,,Сл.лист
општина"бр.11/05,15/05,13/06,19/06,5/10,22/10,9/11,13/11,11
/12)
 Одлука о постављању и уклањању мањих
монтажних објеката и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене на територији
општине Бор
 (,,Сл.лист општина",бр.18/14)
 Одлука о одржавању стамбених зграда на
територији општине Бор (,,Сл.лист пштина",бр.6/96)
 Одлука о кућном реду у стамбеним зградама
(,,Сл.лист општина",бр.14/03,15/05,6/10,20/10,9/11)
 Одлука о општим условима за
изградњу,искоришћавање и одржавање сеоских водовода
на територији општине Бор (,,Сл.лист општина",бр.19/01)
 Одлука о одржавању јавних бунара и чесми
(,,Сл.лист општина",бр.14/03)
 Одлука о пијацама (,,Сл.лист
општина",бр.19/01,15/05,20/10,6/11,9/11)
 11.Одлука о условима за држање домаћих и
егзотичних животиња и хумано хватање и уништавање паса
и
мачака
луталица
(,,Сл.лист
општина",бр.5/02,4/05,1/08,6/10, 20/10,15/05)
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 Одлука о уређењу и одржавању гробља
(,,Сл.лист општина",бр.5/02)
 Одлука о јавним паркиралиштима (,,Сл.лист
општина",бр.10/09)
Одлука о ауто-такси превозу путника („Службени лист
општина“, бр. 20/2010, 6/2011, 9/2011);
 Одлука о уређењу јавног превоза путника на
територији општине Бор („Службени лист општина“, бр. 7/97,
9/97, 19/2001, 1/2004 и „Службени лист општине Бор“, бр. 1/08
и 11/2011);
 Одлука о одређивању аутобуских стајалишта у
линијском саобраћају на територији општине Бор („Службени
лист општине Бор“, бр. 11/2012);
 Одлука о општинским и некатегорисаним
путевима и улицама на територији општине Бор („Службени
лист општина Бор“, бр. 9/2011);
 Одлука о категоризацији и критеријумима за
категоризацију општинских путева и улица на територији
општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 13/2012);
 Решење о техничком регулисању саобраћаја на
територији општине Бор („Службени лист општине Бор .
 Наведени правилници и одлуке треба да допри
несу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних јединица до људских ресурса.
 Одељење за инспекцијске послове примењује
следеће законске оквире:
 Закон о општем управном поступку
 Закон о државној управи (Сл. Гласник РС бр
20/92. 6/93, 48/93, 67/93, 48/94, 79/05)
 Закон о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007)
 Закон о прекршајима (Сл. Гласник Републике
Србије бр.65/13 од 25.07.13.године)
 Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник
Републике Србије бр.88/2011)
 Статут
 Закон о привредним преступима (Сл. лист
СФРЈ, број 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, 27/92, 24/94,
28/96 и 64/01 и Сл. лист СРЈ, број: 27/92,41/93,50/93,24/9428/96
и 64/01 и Сл.гласник РС, број:101/05),
 Закон о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС”, број 101/05);
 Закон о кривичном поступку („Сл. гласник РС“,
број 72/11, 101/11, 121/12, 32/13 и 45/13);
 Закон о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013)
 Закон о комуналној делатности
 Закон о трговини ('' сл. гласник РС'' бр.53/2010
и 10/2013)
 Закон о превозу у друмском
саобраћају"Службеном гласнику РС", бр. 46/95,66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011
 Закон о безбедности саобраћаја на
путевима"Службенi гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и
101/2011
 Закон о јавним путевима"Службенi гласник
РС",бр.101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012.
 Закон о безбедности у железничком саобраћају
"Службенi гласник РС",бр. 101/2005)
 Закон о заштити природе ("Службени гласник
РС", број 36/09, 88/10 и 91/10 исправка)
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине (Службени гласник РС, број
135/2004);
 Закон о процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);

Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник
епублике Србије'', број 36/09)
 Зaкoн o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну
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срeдину („Службeни глaсник РС“, брoj 135/04 и 88/10)
 Закон о заштити животне средине („Сл.гласник
РС“, бр. 135/04 и 36/09)
 Закон о заштити од буке у животној средине
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/2010)
 Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ( Сл.
Гласник РС, број 36/09)
- Правилник о обрасцу документа о кретању
отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. гласник РС
", бр. 72/2009)
- Правилник о обрасцу документа о кретању
опасног отпада и упутству за његово попуњавање
("Сл. гласник РС ", бр. 72/2009)
Правилник
о
начину
и
поступку
управљањаистрошеним батеријама и акумулаторима
("Сл. гласник РС ", бр. 86/2010)
- Правилник о условима и начину сакупљања,
транспорта, складиштења и третмана отпада који се
користи као секундарна сировина или за добијање енергије
("Сл. гласник РС ", бр. 98/2010)
-Правилник о поступању са отпадом који садржи
азбест ("Сл. гласник РС ", бр. 75/2010)
- Правилник о начину и поступку управљања
отпадним возилима ("Сл. гласник РС ", бр. 98/2010)
-Правилник о условима, начину и поступку
управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС, бр. 71/2010)
-Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.
гласник РС", бр. 92/2010)
-Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл.
гласник РС", бр. 92/2010)
-Закон о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11);
-Закон о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, број 88/11);
-Закон о одржавању стамбених зграда („Службени
гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01-УС, 101/05-др.закон,
27/11-УС и 88/11);
-Закон о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр. 30/10);
-Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ бр.
79/05,101/07 и 95/10);
-Закон о јавним путевима („Службени гласник
РС”, бр. 101/05 и 123/07);
-Закон о железници („Службени гласник РС”, број
18/05);
-Закон о државном премеру и катастру
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 18/10);
-Закон о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) – уређење
пољопривредног земљишта, основи уређења и коришћења;
-Закон о водама („Службени гласник РС”, бр.
30/10 и 93/12);
-Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр.
30/10 и 93/12);
-Закон о културним добрима („Службени гласник
РС”, број 71/94);
- Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр.
57/11, 80/11 и 93/12);
-Закон о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС”, број 101/05);
-Закон о заштити од пожара („Службени гласник
РС”, број 111/09);
-Закон о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10);
-Закон о републичким административним таксама
(„Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 61/05 101/05, 5/09, 54/09
и 50/11);
-Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, број
101/05);
-Закон о кривичном поступку („Сл. гласник РС“,
број 72/11, 101/11, 121/12, 32/13 и 45/13).
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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:
o Инхерентни(уграђени) ризик
o Контролни ризик
o 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 неза
висно од примене било каквих мера. У инхерентне ризике спадају:
 Степен сложености прописа, односно потешко
ће у вези тумачења прописа
 Степен и развијеност организационе структуре
управе и органа
 Вредност укључених средстава
 Стручност запослених
 Контролни ризик је настаје као последица неа
декватних интерних контрола, контролних система и могућности да они на неадекватан начин штите читав систем. Најчешћи
примери контролног ризика су следећи:
 Неефикасне процедуре и процеси
 Неблаговременост спољашних информација
 Непоштовање временских рокова
 Неадекватни преноси средстава између рачуна
 Неодговарајуће екстерно извештавање
 Неблаговремени захтеви за пренос средстава и
неодговарајући пренос средстава
 Непостојање линија утврђених надлежности
 Недовољна интерна комуникација
 Неадекватан број запослених и недовољна вештина и
знања запослених
 Незаконите радње руководилаца
 Неадекватно раздвајање задужења/разгранича
вање задужења запослених
12. Неправилно чување документације
13. Неуспешно ограничавање приступа информа
цијама
14. Сувише рестриктиван приступ информација
ма
Управљање ризиком је кључно управљачко средство
које руководство користи за остваривање стратешких и оперативних циљева. Зато је обавеза Одељења за инспекцијске
послове 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
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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 начелник у
Одељењу за инспекцијске 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:
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 начелник 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 посла), 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 и 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:
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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
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 инспекцијске 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 начелника Општинске
управе, сваке прве недеље у месецу. Извештаји начелнику
Општинске управе се достављају у писаној форми.
Члан 8.

Вероватноћа догађаја x Утицај = Број бодова ризика
(скор)

КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ

Менаџер ризика на бази прикупљених образаца за
обавештавање о утврђеном ризику сачињава табелу процене ризика са свим пријављеним ризицима. Структуирана

Контролне активности представљају политике и процедуре које је успоставио руководство у одељењу за
инспекцијске послове у писаном облику, а које имају за циљ
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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 инспекцијске 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 информација
ма
6. Интерна верификација
Руководилац Одељења ће за Правилнике који буду
накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у члану 3.
Одељење за инспекцијске 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
инспекцијске 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:
25. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију,
у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих
информација које омогућавају запосленима да преузму одговорност
26. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вер
тикално, на свим хијерархијским нивоима
27. Изградњу одговарајућег информационог систе
ма који омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне
директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским управљањем и контролом.
28. Коришћење документације и система тока доку
ментације који обухвата правила бележења, израде, кретања, употребе и архивирања документације
29. Документовање свих пословних процеса и тран
сакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
30. Успостављање ефективног, благовременог и по
узданог 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.

БРОЈ 20

657

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 инспекцијске 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 Бор 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 инспекцијске 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 у „Службеном листу општине Бор“.
Број:110-27/2014-III
УБору,5.6.2014.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:
Процењивач 1

Циљ

Ризик

Опис ризика

И

П

Процењивач 2

И

П

Процењивач 3

И

П

Укупан
(агрегатни)
утицај

Укупна
(агрегатна)
вероватноћа

Укупан
број бодова
(скор) ризика
(АРС)
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Назив
одељења/уп-раве

Назив
извршилач-ког
радног места

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

Идентификаци-ја
ризика или
ризичног догађаја
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Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Проценаут
ицаја
датог
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

OD MALOG
UTICAJA

KRITIČNI

Verovatnoća

Бр.
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BEZNAČAJNI

Uticaj/Značaj

USLOVNI
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Предложе-на
мера за
ублажава-ње
ризика

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

Рок за примену
коректив-них мера
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V
er
o
v
at
n
o
ć
a

РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1
2
3

Бр. Циљ

Опис
ризика

Анализа ризика

Одговор на ризик

4

5

6

Вероватноћа

Утицај

Ско
р

7
Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

147
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 на
основу члана 19. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Бор („Службени лист општине Бор“, 13/08,14/08 и
09/09), начелник Општинске управе општине Бор, донео је
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ И КОНТРОЛИ
У ОДЕЉЕЊУ ЗА УПРАВУ, ОПШТЕ, ИМОВИНСКОПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ 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
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

Праћење ризика

8

9

10

11

12

Ризик за
Спровођење
мере

Поверено

Мера
Ублажења
ризика

Датум
Спровођења
мере

Резидуални
ризик

Финансијско управљање и контрола у одељењу за
управу,опште,имовинско-правне и стамбене послове организује се као систем процедура и одговорности свих лица у овој
организационој јединици.
Финансијско управљање и контрола дефинисани
овим правилником ОБАВЕЗУЈУЋИ су и за одсеке унутар
одељења за управу,опште,имовинско-правне и стамбене
послове:
Одсек за имовинско-правне и стамбене
послове
Одсек за управу
Одсек за јавне набавке, опште послове и за
радне односе
Члан 2.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање
система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац одељења за управу,опште,имовинско-правне и
стамбене послове.
Руководилац одељења за управу,опште,имовинскоправне и стамбене послове 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 управу,опште,имовинскоправне и стамбене послове. Контролно окружење се дефинише као стил руковођења, подршке руководства, као и њихове
компетентности, скуп етичких и моралних вредности и инте-
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гритета запослених који доприносе ефикаснијем раду
одељењу за управу,опште,имовинско-правне и стамбене
послове.
Утврђени фактори који су од битног утицаја на
контролно окружење одељењу за управу,опште,имовинскоправне и стамбене послове јесу: функције и надлежности
делегирање овлашћења и одговорности, организациона
структура одељењу за управу,опште,имовинско-правне и
стамбене послове као и одговарајуће субординације.
Одељење за управу,опште,имовинско-правне и
стамбене послове је имплементирало низ интерних аката:
Статут Општине Бор („Сл. Лист општине Бор“ број
07/08 и 03/2013)
Одлука о организацији Општинске управе Бор(„Сл.
Лист општине Бор“ број13/08, 14/08 и 9/09)
Правилник о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности(„Сл. Лист општине Бор“број
09/2013)
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинској управи Бор („Сл. Лист
општине Бор“15/2013)
Правилник о решавању стамбених потреба запослених
лица у Општинској управи Бор(„Сл. Лист општине Бор“
8/2012)
Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 501/2012-III/01
Правилник о условима и начину коришћења
мобилних телефона и фиксних телефона у Општинској
управи општине Бор („Сл. лист општине Бор“бр. 9/2011)
Правилник о ближем уређивању поступака јавних
набавки у орагнима општине Бор(Сл.лист општине Бор“
број 11/2014);
Правилник о коришћењу средстава за реперезентацију
за потребе органа општине Бор (Сл.лист општине Бор“ број
11/2014);
Правилник о службеним путовањима у органима
општине Бор („Сл. лист лист
општине Бор“ број
19/2014);
Правилник о поклонима лист општине Бор“ број
11/2014);
Правилник о условима и начину коришћења
мобилних телефона изабраних и постављених лица у
органима општине Бор(Сл.лист општине Бор“ број
11/2014);
Правилник о ближем уређивању поступака јавних
набавки у Општинској управи општине Бор (“Сл лист
општине Бор“, број 11/2014);
Правилник о начину и критеријумима и мерилима за
избор пројеката у култури који се финансирају из буџета
општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 8/14);
Наредба председника општине Бор, број 12-15/2014II од 13.05.2014. године – везана за плате;
Правилник о унутрашњем реду и правилима
понашања запослених и посетиоца у згради Општинске
управе општине Бор (“Сл лист општине Бор“, број
19/2014);
Правилник о оцењивању запослених у Општинској
управи општине Бор (“Сл лист општине Бор“, број
19/2014);
Правилник о месечном извештавању о обиму и
врсти извршеног посла (“Сл лист општине Бор“, број
19/2014);
Правилник о ближим условима за спровођење
континуиране едукације за запослене и постављена лица у
Општинској управи општине Бор (“Сл лист општине Бор“,
број 19/2014);
Правилник о начину евидентирања доласка на посао
и одласка са посла за послених у Општинској управи
општине Бор (“Сл. лист општине Бор“, број 19/2014);
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Наведени Правилници треба да допринесу ефикасном и рационалном утрошку свих ресурса од новчаних јединица до људских ресурса.
Одељење за управу,опште,имовинско-правне и
стамбене послове примењује следеће законске оквире:
Закон о општем управном поступку акон о локалној
самоурави („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007)
Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр.124/2014)
Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.
119/2012, 116/2013)
Закон о финансирању локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012)
Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009 и 32/2013)
Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013)
Закон о становању („Сл.гласник РС“, бр. 50/92,
76/92, 84/92-испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр.,
48/94, 44/95-др.закон,49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005др.закон и 99/2011)
Закон о слободном приступу информација од јавног
значаја („Сл.гласник Р.Србије“ бр.120/2004, 54/2007, 104/2009
и 36/2010)
Упуство о канцеларијском пословању органа
државне управе („ Сл.гласник Р.Србије“ бр. 10/93 и 14/93)
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
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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
управу,опште,имовинско-правне и стамбене послове 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 одељењу за управу,опште,имовинско-правне и
стамбене 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:
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, проце-
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ну 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 ризи
ка подразумева преношење ризика на други субјекат путем
Уговора
5. ПРИХВАТАЊЕ РИЗИКА – Прихватање ри
зика 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“=руководиоц Oдељењу за управу,опште,имовинскоправне и стамбене 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 начелника Општинске управе сваке прве недеље у месецу. Извештаји
начелнику Општинске управе се дају у писаној форми.
Члан 8.
КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
Контролне активности представљају политике и
процедуре које је успоставио руководство у Oдељењу за
управу,опште,имовинско-правне и стамбене 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.
Одељења за управу,опште,имовинско-правне и
стамбене 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 одељења ће за Правилнике који буду
накнадно усвојени израдити Допуну Правилника у члану 3.
Одељење за управу,опште,имовинско-правне и
стамбене 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 одљењу за
управу,опште,имовинско-правне и стамбене 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:
31. Идентификовање, прикупљање и дистрибуцију,
у одговарајућем облику и временском оквиру, поузданих
информација које омогућавају запосленима да преузму
одговорност
32. Ефективно комуницирање, хоризонтално и вер
тикално, на свим хијерархијским нивоима
33. Изградњу одговарајућег информационог систе
ма који омогућава да сви запослени имају јасне и прецизне
директиве и инструкције о њиховој улози и одговорностима у вези са финансијским управљањем и контролом.
34. Коришћење документације и система тока доку
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ментације који обухвата правила бележења, израде, кретања,
употребе и архивирања документације
35. Документовање свих пословних процеса и тран
сакција ради израде одговарајућих ревизорских трагова
36. Успостављање ефективног, благовременог и по
узданог 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 управу,опште,имовинско-правне
и стамбене 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 Бор 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 управу, опште,
имовинско-правне и стамбене 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 у “Службеном листу општине Бор“.
Број:110-25/2014-III
У Бору,5.6.2014.године
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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ОБРАЗАЦ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕ О РИЗИКУ:
Процењивач 1

Циљ

Бр.

Ризик

Опис ризика

Назив
одељења/уп-раве

Назив
извршилач-ког
радног места

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

И

П

Процењивач 2

И

П

Идентификаци-ја
ризика или
ризичног догађаја

Процењивач 3

И

П

Процена
вероватноће
насатајања
датог
ризика

Укупан
(агрегатни)
утицај

Проценаут
ицаја
датог
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

Укупна
(агрегатна)
вероватноћа

Предложе-на
мера за
ублажава-ње
ризика

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

Укупан
број бодова
(скор) ризика
(АРС)

Рок за примену
коректив-них мера
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Verovatnoća

KRITIČNI

USLOVNI

BEZNAČAJNI

Uticaj/Značaj

V
er
o
v
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o
ć
a

РЕГИСТАР РИЗИКА
Идентификација
ризика
1
2
3

Бр. Циљ

Опис
ризика

Анализа ризика
4
Вероватноћа

5
Утицај

Одговор на ризик
6

Ско
р

7
Неопходна
мера
за
ублажавање
ризика

8
Ризик за
Спровођење
мере

Праћење ризика
9

10

11

12

Поверено

Мера
Ублажења
ризика

Датум
Спровођења
мере

Резидуални
ризик

9. јун 2014

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР“

БРОЈ 20

665

САДРЖАЈ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
137. Одлука о оснивању Службе буџетске инспекције и ревизије општине Бор .................................................................

617

138. Правилник о начину и условима коришћења службених возила ....................................................................................

619

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
139. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401- 486/ 2014-II од 04.јун 2014. године...........................

622

ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
140. Правилник о допуни правилника о радним односима, дисциплинској и материјаној одговорност .............................

622

141. Правилник о финансијском управљању и контроли у Служби за скупштинске послове.................................................. 622
142. Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за привреду и друштвене делатности.......................... 627
143. Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу пореске администарције................................................ 636
144. Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за финансије.................................................................... 641
145. Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове......... 648
146. Правилник о управљању и контроли у Одељењу за инспекцијске послове......................................................................... 653
147. Правилник о финансијском управљању и контроли у Одељењу за управу,
опште, имовинско-правне и стамбене послове......................................................................................................................

ИЗДАВАЧ: Општина Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа Општине Бор,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

659

