Број:

Датум:

145-031-280/2017-01-9-1

19.06.2019.

године

ЗАПИСНИК

Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Служби за
буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

Сачињен дана

увођење

и

19.06 .2019.

развој

године о разматрању аката израђених од стране радне групе за

система

финансијског управљања

и

контроле

у Служби

за

буџетску

инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Радна група) у саставу:

1.
2.
3.

Марко Недовић

-

руководилац Радне групе

Жана Кнежевић Бесермењи
Марина чађеновић

-

-

члан Радне групе

члан Радне групе

Радна група је сачинила следећа акта за успостављања финансијског управљања и контроле у

Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба):

1.

Правилник о успостављању финансијског управљања и контроле у Служби за буџетску
инспекцију Аутономне покрајине Војводине

2.

План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле у Служби за

буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (Акциони план)

3.

Стратегија управљања ризицима у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине.

Наведена акта Радна група прослеђује директору Службе на разматрање и усвајање .
Прилог:

Правилник

о

успостављању

финансијског

управљања

и

контроле

у

Служби

за

буџетску

инспекцију Аутономне покрајине Војводине,
План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле у Служби за буџетску
инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Стратегија

управљања

ризицима

у

Служби

за

буџетску

инспекцију

Војводине .

Руководилац Радне групе:

Марко Недовић
Члан Радне групе:

Жана Кнежевић Бесермењи
Члан Радне групе :

Марина Чађеновић

Аутономне

покрајин е

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Булевар Михајла Пупина
Т:

16, 21000

Нови Сад

+381 21487 48 14

sluzba.Ы.apv@vo 'vodina.

Број:

ov.rs

Дана:

145-031-280/2017-01-9/1

27. јуна 2019. године

У складу са одредбама члана

81. Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС", број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 10. и 11.
Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционоисање и

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (,,Сл. гласник РС",
број:

99/2011

и

106/2013)

члана

16.

Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи

(,,Сл. лист АП Војводине", број: 37 /2014, 54/2014 - др. одлука, 37 /2016, 29/2017 и 24/2019)
члана

12.

и члана

Војводине

(,,Сл.

инспркцију

Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине

17.

лист АП

Аутономне

Војводине

покрајине

број:

22/2017), в.д. директора Службе за буџетску

Војводине

у

циљу

успостављања,

функционисања

и

извештавања о систему финансијског управљања и контроле у Служби за буџестку инспекцију
Аутономне покрајине Војводине, в.д. директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине,

1.

27. јуна 2019.

године доноси

Правилник о успостављању система финансијског управљања и контроле у Служби

за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине број:

2.

План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле

план број:

3.

145-47-29/2019-01;

Стратегију

Акциони

145-47-29/2019-01-1;
управљања

ризицима

покрајине Војводине број:
Носилац

-

израде

наведених

Службе

за

буџетску

инспекцију

Аутономне

145-9-27/2019-01.
аката

је

Радна

група

за

увођење

и

развој

система

финансијског управљања и контроле у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине, образовану Решењем в.д. директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне

покрајине Војводине број:

145-031-280/2017-01-9

од

15.

децембра

2017.

године, у следећем

саставу: руководилац Радне групе Марко Недовић, Марина Чађеновић и Жана Кнежевић
Бесермењи, чланови Радне групе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРАВИЛНИК
О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 145-47-29/2019-01
Нови Сад: 27. јуна 2019. године

Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о успостављању система финансијског управљања и контроле (у даљем тексту:
Правилник) у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводинe (у даљем тексту: Служба)
регулише се организовање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и
контроле (у даљем тексту: ФУК) у Служби.
Систем финансијског управљања и контроле
Члан 2.
ФУК је систем политика, процедура и активности које успоставља, одржава и редовно ажурира
в.д. директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
директор), а којим се управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви
Службе остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин, кроз:
1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3. добро финансијско управљање и
4. заштиту средстава и података (информација).
Члан 3.
ФУК обухвата следеће елементе:
1. контролно окружење;
2. управљање ризицима;
3. контролне активности;
4. информисање и комуникације;
5. праћење и процену система.

Члан 4.

ФУК се организује као систем процедура и одговорности свих запослених у Служби.

Успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле
Члан 5.
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система ФУК-а, одговоран је директор.
Директор може пренети надлежност за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система
ФУК-а на лице које он овласти (у даљем тексту: руководилац задужен за ФУК).
Члан 6.
Директор именује радну групу за ФУК.
Члан 7.
Акциони план - план активности доноси директор .

Члан 8.
Фазе увођење система ФУК у Служби су:
1. организовање и преглед процеса;
2. припрема и израда плана активности;
3. самооцењивање;
4. сегментација;
5. процена ризика;
6. анализа система интерних контрола;
7. корективне активности; извештавање.
Члан 9.
Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан
утицај на остваривање циљева Службе .
Директор доноси Стратегију управљања ризицима Службе којом се кроз управљање ризицима и
стварањем окружења које доприноси побољшању квалитета, сврсисходности и резултатима свих
активности на свим нивоима Службе. Саставни део Стратегије управљања ризицима је Регистар ризика
који садржи све идентификоване ризике у пословању Службе.
Члан 10.
Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним
догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева Службе.

Члан 11.
Стратегија управљања ризицима Службе се ажурира сваке три године, као и у случају када се
контролно окружење значајније измени.
Контроле које служе за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализиране и
ажуриране најмање једном годишње.
Члан 12.
ФУК се организује као систем процедура и одговорности свих лица у Служби.
Систем процедура Службе се састоји од:
1. Образац 1 (списак пословних процеса Службе);
2. Образац 2 (мапа пословног процеса);
3. Образац 3 (дијаграм тока пословног процеса).
Члан 13.
Директор усваја интерне процедуре Службе.
Усвојене интерне процедуре су доступне свим запосленима у Служби .
Члан 14.
Директор извештава министра финансија о адекватности и функционисању успостављеног
система ФУК-а до 31. марта текуће године за претходну годину подношењем одговора на упитник који
припрема Централна јединица за хармонизацију.

Прелазне и завршне одредбе
Члан

15.

За све што није регулисано Правилником примењују се одредбе важећих прописа који регулишу
ову област.
Члан

16.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Број: 145-47-29/2019-01-1
План активности за имплементацију финансијског управљања и контроле

Број

1

Кораци процеса
анализе финансијског
управљања и
контроле

Организовати
процес преглед
финансијског
управљања и
контроле

Активност

Број
документа
везе

Планиран
Одговорна особа
датум
завршетка

2018.
година
4.
квартал

2019. година
1.
квартал

2.
квартал

3.
квартал

4.
квартал

Датум
завршеткa

Прибавити и проучити прописе о
145-031Интерној финансијској контроли у јавном
280/2017-01-9
сектору

Директор
Службе

30.4.2019.

15.12.2017.

Прибавити и проучити упутства
Централне јединице за хармонизацију о
145-031имплементацији прописа интерне
280/2017-01-9
финансијске контроле у јавном сектору
у Републици Србији

Директор
Службе

30.4.2019.

15.12.2017.

Припремити опис права и обавеза
за Руководиоца задуженог за
финансијског управљања и контроле, по
потреби за координатора, и радну групу
за финансијско управљање и контроле

*/*

Директор
Службе

30.4.2019.

*/*

Одредити руководиоца задуженог за
финансијског управљања и контроле

*/*

Директор
Службе

31.12.2018.

*/*

Одредити координатора за финансијско
управљање и контроле (уколико је
потребно)

*/*

Директор
Службе

*/*

*/*

Формирати радну групу

145-031280/2017-01-9

Директор
Службе

31.12.2018.

15.12.2017.

Директор
Службе

30.6.2019.

Директор
Службе

30.4.2019.

15.12.2017.

Директор
Службе

31.12.2018.

15.12.2017.

Саставити стратегију финансијско
управљања и контроле
Припремити материјал обуке за
финансијско управљање и контроле и
145-031детаљан материјал за оне који су
280/2017-01-9
директно укључени у имплементацију
Поделити материјал обуке за
финансијско управљање и контроле

145-031280/2017-01-9

2.

Припремити план
активности

Набавити и проучити упутства Централне
јединице за хармонизацију о плану
активности по питању прописа везаних за 145-031имплеменацију интерне финансијске 280/2017-01-9
контроле у јавном сектору у Републици
Србији

Директор
Службе

31.12.2018.

Сачинити програм са Акционим планом и
одредити одговорности за поједине
задатке

Директор
Службе

30.6.2019.

Одредити форму акционог плана

Директор
Службе

30.6.2019.

Одредити опсег акционог плана

Директор
Службе

30.6.2019.

Размотрити и ускладити акциони план са
радном групом

Директор
Службе

30.6.2019.

Размотрити и ускладити акциони план са
руководиоцем корисника јавних
средстава

Директор
Службе

30.6.2019.

Проследити задатке из одобреног
акционог плана

Директор
Службе

30.6.2019.

Размотрити напредак у односу на
акциони план и давање нових предлога
за наредну годину

Директор
Службе

31.12.2019.

Размотрити и ускладити ревидирани
акциони план са руководиоцем
корисника јавних средстава

Директор
Службе

31.12.2019.

Проследити задатке из одобреног
акционог плана

Директор
Службе

30.6.2019.

15.12.2017.

3.

4.

Самооцењивање тренутна ситуација

Сегментација
организације - основи
финансијски системи

Саставити резиме самооцењивања за
целу организацију уз подршку
оперативног руководства

Директор
Службе

30.6.2019.

Прикупити доказе потребне ради
подршке закључцима добијених
приликом само-оцењивања

Директор
Службе

30.6.2019.

Дискутовати и усагласити самооцењивање са радном групом

Директор
Службе

30.6.2019.

Дискутовати и усагласити самооцењивање са руководиоцем
корисника јавних средстава

Директор
Службе

30.6.2019.

Прибавити и проучити упутства
Централне јединице за хармонизацију
по питању сегментације организације

Директор
Службе

30.6.2019.

Идентификовати структуру, природу и
величину организације и њених
активности

Директор
Службе

30.6.2019.

Идентификовати кључне финансијске
системе и остале кључне пословне
процесе

Директор
Службе

30.6.2019.

Сегментација организације

Директор
Службе

30.6.2019.

Дискутовати и ускладити са радном
групом сегментацију организације

Директор
Службе

30.6.2019.

5.

Процена ризика

Прибавити упутства везана за управљање
145-031ризиком од Централне јединице за
280/2017-01-9
хармонизацију

Директор
Службе

31.12.2018.

Дискутовати о ризицима и рангирању са
интерном ревизијом

Директор
Службе

31.7.2019.

Дискутовати и ускладити са радном
групом рангирање категорија ризика у
односу на вероватноћу и утицај

Директор
Службе

31.7.2019.

За све кључне финансијске системе и
кључне пословне процесе спровести
преглед управљања ризиком

Директор
Службе

31.7.2019.

Рангирати управљање ризиком
користећи Регистар управљања ризиком
или матрицу ризика

Директор
Службе

31.7.2019.

Дискутовати налазе са интерном
ревизијом

Директор
Службе

31.7.2019.

Дискутовати и ускладити са радном
групом налазе о ризицима

Директор
Службе

31.7.2019.

Дискутовати и ускладити са
руководиоцем корисника јавних
средстава резиме кључних ризика

Директор
Службе

31.7.2019.

15.12.2017.

Ускладити са радном групом приоритет

најризичнијих система и активности за

I

Директор

1

проверу интерних контрола

Службе

1

31.7.2019.

1

31.7.2019.

Дискутовати са интерном ревизијом да

ли ће бити утицаја на програм њиховог

рада или ће ю бити само-оцењивање илиl

Директор

1

област која ће захтевати додатне изворе

Службе

средстава

б.

Анализа система

1

интерних контрола

~а сваку проверу интерне контроле:
Идентификовати контролне активности
Анализирати опште контролно

•

Различите

окружење

особе

Документовати контролне активности

Оценити очекиване контроле
Тестирати контроле

•

Дискутовати налазе са оператвиним

,,

Извештавати о налазима

I Различити

одговорне за

датуми

сваку проверу

руководством

а сваку проверу интерне контроле:

Корективне

7.

активности

Идентификовати корективне

I
,,

Надгледати спровођење

8.

1

Централне јединице за хармонизацију

145-031280/2017-01-9

Службе

I Различити
датуми

Успоставити стандарде извештавања

145-031-

Директор

Службе

1 31.12.2018.

Директор

! руководиоцу корисн~ка јавних средстава 280/2017-01-9

Службе

и радноЈ групи

финансијском

1

1

Размотрити шири утицај

Успоставити стандарде извештавања

Извештавање о

Директор

активности

1

30.6.2019.

управљању и
контроли

1

Подносити кварталне извештаје

1

Подносити годишње извештаје

1

1

2019/145-38

Директор

Према

Службе

потреби

Директор

1

Службе

31.3.2019.

·-

--

1

1

1

l 15.12.2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 145-9-27/2019-01
Нови Сад, 27. јуна 2019. године

I Увод
Основ за израду и усвајање Стратегије управљања ризицима Службе за буџетску
инспекцију Аутономне покрајине Војводине (У даљем тексту: Стратегија) је Закон о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018
и 31/2019), Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору („Службени гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013) и Стратегија развоја интерне
финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017 - 2020. године
(„Службени гласник РС”, бр. 51/2017), Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи
(„Сл. лист АП Војводине“ број: 37/2014, 54/2014-др.одлука,37/2016,29/2017 и 24/2019) и
Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист
АП Војводине“, број: 22/2017).
Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати
негативан утицај на остваривање циљева Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине (у даљем тексту: Служба). Ризик представља могућност потенцијалне штете до које
може доћи из неког садашњег процеса или будућег догађаја. Ризик се такође може
дефинисати и као претња успешном остваривању циљева, односно све што представља претњу
по остваривању циљева, програма или припрема или пружања услуга власника ризика. Ризик
се мери кроз његов утицај на остваривање циља и вероватноћу дешавања. Ризик се мери и
према последицама које може изазвати.
Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над
потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење
циљева корисника јавних средстава. Задатак управљања ризицима је да пружи разумно
уверавање да ће планирани циљеви бити остварени.Корисници јавних средстава имају посебну
одговорност за управљање ризицима у циљу стварања услова за економично и законито
трошење јавних средстава. Законска обавеза корисника јавних средстава је усвајање стратегије
управљања ризицима и успостављање система финансијског управљања и контроле. Два
основна планска документа за увођење ефикасног система финансијског управљања и
контроле у Служби су : План активности за имплементацију финансијског управљања и
контроле - Акциони план и Стратегија управљања ризицима који су у међусобној колерацији и
чине предуслов за успешно пословање и остваривање планираних циљева Службе.
Директор Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине доноси
Стратегију управљања ризицима и одговоран је за одређивање и остваривање циљева Службе,
као и за успостављање делотворног система управљања ризицима који ће помоћи у
остваривању циљева.
Ажурирање Стратегије управљања рицима ће се вршити сваке три године, а по потреби
и чешће или и раније у случајевима значајније измене контролног окружења.

II Сврха Стратегије управљања ризицима
Стратегија управљања ризицима је документ који пружа оквир у коме целокупни
процес управљања ризиком функционише и који служи запосленима у Служби као подсетник о
значају управљања ризицима.
Стратегија управљања ризицима има за сврху подизање на виши ниво способности за
остваривање планираних циљева Службе, кроз адекватно управљање ризицима и стварање
окружења које доприноси вишем нивоу успешности на свим нивоима.
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Сврсисходност Стратегије управљања ризицима оствариће се кроз њену благовремену
припрему и потпуну примену без одлагања и у роковима који су планирани.

III Циљеви Стратегије управљања ризицима
Циљеви Стратегије управљања ризицима су:
1. успостављање радног окружења које ће давати подршку успостављању процеса
управљања ризицима;
2. побољшање ефикасности управљања ризицима;
3. омогућавање да се стекну и побољшају вештине управљања ризицима;
4. обједињавање и интегрисање управљања ризицима;
5. осигуравање да управљање ризицима обухвати сва подручја ризика;
6. стварање оквира за утврђивање, процену, поступање, праћење и извештавање о
ризицима који је разумљив свим запосленим лицима у Служби;
7. успостављање активности на ефикаснијој комуникацији о ризицима;
8. успостављање координације управљања ризицима;
9. обезбеђивање управљања ризицима у складу са законском регулативом и
Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици
Србији.

IV Процес управљања ризицима
Управљање ризицима као сталан процес, обухвата следеће активности:
1. утврђивање циљева;
2. идентификовање ризика;
3. процену ризика;
4. реаговање на ризик;
5. праћење и извештавање о ризицима.
Сврха управљања ризицима је ограничавање ризика на ниво који се може толерисати и
стално контролисање његовог утицаја.
1. Утврђивање циљева
Основни предуслов за управљање ризицима је утврђивање циљева. Одређивање
стратешких и оперативних циљева Службе представаља и полазиште за утврђивање ризика
који прате те циљеве и сходно томе одређују се и циљеви у процесу управљања ризицима.
Стратешки и оперативни циљеви управљања ризицима Службе су:
 стварање услова за ефикасно управљање радним процесима и финансијским
токовима;
 формирање оквира за успостављање процеса управљања ризицима и његово
интегрисање у структуру управљачког механизма и културу заједнице;
 успостављање ефикасне комуникације и протока информација о ризицима,
њиховом значају и утицају као и о могућностима њиховог елиминисања или
умањења последица деловања;
 стварање услова за управљање ризицима у складу са законским прописима.
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2. Идентификовање ризика
Успешно остваривање пословних циљева Службе супростављени су ризици које је
потребно идентификовати и сачинити адекватан Регистар ризика. Идентификовање ризика је
најбитнији процес у управљању ризицима јер се њиме утврђује постојања ризика и његове
карактеристике.
Идентификовање ризика подразумева утврђивање листе догађаја који могу неповољно
утицати на остваривање циљева садржаних у планским документима и одређиување кључних
ризика.
Идентификовање ризика потребно је извршити по следећој подели:
1. Естерни ризици, на чији утицај Служба није у могућности да делује, а који се
идентификују у циљу њиховог праћења, и то:
 политичке и економске одлуке и приоритети окружења (Народна скупштина
Републике Србије, Влада Републике Србије, Европска комисија и сл.);
 прецизност, примењивост, свеобухватност и усклађеност постојећих закона,
прописа и правила;
 природне и људске катастрофе (земљотреси, пожари, поплаве, суше, ратни
сукоби и слично).
2. Интерни ризици, на које је могуће деловати и којима се управља, и то:
 управљање циљевима из делокруга рада Службе;
 интерне одлуке;
 планирање;
 управљачки, оперативни и финансијски процеси;
 финансијски менаџмент;
 оперативни ризик (неблаговремена иницијатива, неблаговремено достављање
израђеног акта и слично)
 недостатак документације и непотпуне и неажурне евиденције;
 информационе технологије;
 остали системи подршке;
 запослени (стручност, мотивисаност и одговорност);
 сигурност запослених, објеката и опреме;
 методе и токови комуницирања, квалитет и благовременост информација.
Образац Ризика Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
(Образац 1) дат је у прилогу Стратегије управљања ризицима и чини саставни део Стратегије.
Попуњен и потписан Регистар ризика Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине чини саставни део Стратегије управљања ризицима (Образац 2).
3. Процена ризика
Процена ризика се врши на основу две врсте улазних информација - о процени утицаја
ризика и процени вероватноће појаве ризика. Укупна изложеност ризику добија се множењем
бодова за утицај са бодовима за вероватноћу (тако се ризик с највећим утицајем и највећом
вероватноћом, које појединачно бодујемо оценом три, може проценити с највише девет
бодова). Укупна изложеност ризику може бити ниска, средња и висока. Матрица ризика која је
приказана на следећој слици користиће се за мерење ризика.
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Велики
Неприхватљиви ризици
УТИЦАЈ Умерен
Мали Прихватљиви ризици
Ниска
Средња
Висока
ВЕРОВАТНОЋА
Код утврђивања границе прихватљивости ризика за ризике који се налазе у зеленим
пољима не захтева се даље деловање, ризике који се налазе у жутим пољима потребно је
надгледати и управљати њима све до зелених поља ако је могуће, а за ризике који се налазе у
црвеним пољима потребно је предузимање додатних мера и активности на њиховом праћењу
и управљању како би се последице њиховог деловања свеле на најмању меру.
4. Реаговање на ризик
Реаговање на ризик зависи од вероватноће и утицаја ризика и чини основу за
утврђивање начина управљања ризицима. Вероватноћа и утицај ризика смањује се избором
прикладног одговора на ризик. Одлука зависи од важности ризика као и од толеранције и става
према ризику. Циљ управљања ризицима је смањити вероватноћу наступања потенцијалног
догађаја и његов негативан утицај. У зависности од укупне изложености ризику и од
могућности и капацитета за увођење контролних активности начини решавања ризика су
следећи:
 избегавање ризика;
 преношење ризика или трансферисање ризика;
 прихватање или толерисање ризика;
 подела ризика или коришћење прилике које пружа ризик;
 смањивање/ублажавање ризика.
Наведене мере треба да буду одговарајуће, трошковно ефикасне, свеобухватне и у
непосредној вези са значајем ризика. Процедуре за управљање ризиком подразумевају
посвећеност и учешће свих запослених. Директор Службе или начелник Одељења за буџетску
инспекцију у сарадњи Радном групом одлучују о поступању по ризицима који могу угрозити
остварење циљева из њихове надлежности.
Кључни ризици на које се приоритетно делује су са следећим последицама:
 повреда закона и других прописа;
 значајних финансијских губитака;
 претње за успешан завршетак пројекта, програма или активности;
 које доводе у питање сигурност запослених;
 нарушавање угледа Службе.
Имплементација и унапређење процеса управљања ризицима утичу на боље
планирање и економичност, повећање ефикасности, боље одлучивање, јачање поверења у
управљачки систем и остале активности које су од значаја за развој позитивног пословног
амбијента.
5. Праћење ризика
Промене у пословању, измена законских и подзаконских аката, организационе
промене, измене у контролном окружењу одређују потребу да се континуирано и потпуно
врши праћење ризика и информисање о ризицима, као и процена ефеката управљања
ризицима и потреба увођења додатних мера на ублажавању ризика. У том циљу једанпут
годишње се ажурирају евиденције у регистру ризика, идентификују нови ризици и спроводе
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додатне мере ублажавања ризика до нивоа прихватљивости, дефинишу прихватљиви ризици,
као и екстерни ризици на које није могуће планирано деловати . Праћење ризика има за
резултат оцену

успешности

свих

фаза

управљања

ризицима.

Извештавање

о

ризицима

спроводиће ће се једном годишње и то кроз годишње извештаје о систему финасијског
управљана и контрола.

V Одговорност
Директор Службе и

начелник Одељења за

буџетску инспекцију,

одговорни су за

испуњавање циљева у оквиру својих надлежности, а тиме и за управљање ризицима. У циљу

испуњавања обавезе из управљачке одговорности, директор Службе ће осигурати услове
потребне

за

несметано

одвијање

свих

активности

управљања

ризицима

и

увођење

одговарајућих и ефикасних механизама за њихово смањивање на прихватљив ниво. Сви
запослени су укључени у управљање ризицима и треба да буду свесни своје одговорности у
идентификовању и управљању ризиком.

VI Обука и комуникација

Потпуна примена свих елемената управљања ризицима као и Стратегије управљања

ризицима ће се обезбедити
ризицима.

Обука ће

се

кроз контуирану обуку свих учесника у поцесу управљања

спроводити

како

непосредном

комуникацијом учесника

тако

и

организовањем радионица из области управљања ризицима.
Како би се у потпуности успоставио ефикасан и функционалан систем управљања

ризицима

и

његово

интегрисање

у

структуру

Службе,

као

и

потпуно

и

благовремено

упознавање свих структура о ризицима, њиховом значају и утицају као и о могућностима
њиховог елиминисања или умањења последица деловања, неопходно је свим запосленима у
Служби омогућити несметан увид у Стратегију управљања ризицима и Регистар ризика Службе

за буџетску инспекцију Аутономнре покрајине Војводине. У том циљу ће се путем електронске
поште стратешка документа доставити свим запосленима.

Упознавање запослених са Стратегијом управљања ризицима, одржавање радионица
за утврђивање и процену ризика, размена знања и искуства са другим корисницима јавних

средстава

допринеће

успешном

успостављању

и

континуираном

унапређењу

процеса

управљања ризицима, унапређењу пословања као и постизању стратешких циљева . Екстерна

комуникација са другим субјектима о питањима управљања ризицима од велике је важности
јер омогућава учење о ризицима из практичних искустава .
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Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Унутрашња целина:
Пословни процес:
Циљ пословног процеса:

Датум:

Анализа ризика
Опис ризика

Одговорна
особа

Утицај
(1 - 3)

Вероватноћа
(1 - 3)

Рангирање
(утицај x
вероватноћа)

Потребне радње
(Одговор на
ризик)

Рок за
извршење

Активности у
случају
непредвиђених
околности

Образац 2.

Регистар Ризика

Ранг

Носилац ризика

Утицај

Ризик

Вероватноћа

Пословни процес:
Организациони део:

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Број:

145-031-280/2017-01-9-2

Датум :

29.07 .2019. године

ЗАПИСНИК

Радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Служби за
буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

Сачињен дана

развој

29.07.2019.

система

године о разматрању аката израђених од радне групе за увођење и

финансијског управљања

и

контроле

у

Служби

за

буџетску

инспекцију

Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту : Радна група) у саставу:

1.
2.
3.

Марко Недовић

-

руководилац Радне групе

Жана Кнежевић Бесермењи
Марина чађеновић

-

-

члан Радне групе

члан Радне групе

Радна група је сачинила следећа акта за успостављања финансијског управљања и контроле у

Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба):

1.

Процедуре Службе са Обрасцима

1, 2 и 3 (Образац 1 - листа пословних процеса,
Образац 2 - мапа пословних процеса и Образац 3 - дијаграм тока)

2. Предлог акта о усвајању Процедура Службе
3. Утврђивање и процена ризика (Образац 1)
4. Регистар ризика (Образац 2)
Наведена акта Радна група прослеђује директору Службе на разматрање и усвајање .
Прилог :

Процедуре Службе са Обрасцима
мапа пословних процеса и Образац

1, 2 и 3 (Образац 1 3 - дијаграм тока);

листа пословних процеса , Образац

2 -

Предлог акта о усвајању Процедура Службе;
Процена и утврђивање ризика;
Регистар ризика Службе.

Руководилац Радне групе :

Марко Недовић
Члан Радне групе:

Жана Кнежевић Бесермењи
Члан Радне групе:

Марина Чађеновић

-

На основу члана

15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (,,Сл. лист АП

Војводине", број:

37 /2014, 54/2014 - др. одлука, 37 /2016, 29/2017 и 24/2019) а у вези члана 81.

Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС рој: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018

и

31/2019)

и Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за

успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле

у јавном сектору (,,Сл.гласник РС", број.

99/2011 и 106/2013), в.д. директора Службе за буџетску

инспекцију Аутономне покрајине Војводине у с в а ј а

ИНТЕРНЕ ПРОЦЕДУРЕ

СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Применом Интерних процедура Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине

обезбеђује

се

адекватно

функционисање

система

финнасијскоr управљања

и

контроле у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине.

Приступ Интерним процедурама обезбедити свим запосленим у Служби за буџетску
инспекцију Аутономне покрајине Војводине .

Број:

145-031-167/2019-01

Датум:

30. јула 2019.

године

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРОЦЕДУРЕ О РАДУ

СПИСАК ПРОЦЕДУРА О РАДУ
(ПРОЦЕСИ РАДА)

1.

Програм рада Службе ....................................................................................................

2

2.

Годишњи извештај о раду .............................................................................................

2

3.

Поступак инспекцијске контроле ..................................................................................

3

4.

Израда и извршење решења ........................................................................................

5

5.

Прекршајна, кривична и пријава за привредни преступ......................................

5

6.

Канцеларијско пословање ............................................................................................

6

7.

Финансијско пословање (планирање, извршење, извештаји) ...................................

6

7.1. Процедура за израду листе присутности на раду запослених у Служби ...............

6

7.2. Процедура за израду финансијског плана Службе .................................................

7

7.3. Процедура за израду финанасијских извештаја ......................................................

7

7.4. Процедура за јавне набавке ......................................................................................

7

7.5. Процедура за измирење новчаних обавеза ............................................................

8

7.6. Процедуре за исплату плата запосленима у Служби ..............................................

9

7.7. Процедура за обуставу запосленом по основу рачуна ...........................................

9

7.8. Процедура за исплату трошкова службеног путовања без аконтације
запосленом .................................................................................................................

9

7.9. Процедура за организовање Финансијског управљања и контроле у Служби ....

10

7.10. Процедура сарадње са Управом за заједничке послове покрајинских органа ....

10

7.11. Процедура за попис имовине и обавеза Службе ....................................................

11

7.12. Процедура оцењивања запослених у Служби .........................................................

11

7.13. Процедура за израду решења о коришћењу годишњег одмора запослених .......
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1. ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ
Текст Предлога Програма рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине (у даљем тексту: Служба), припрема начелник Одељења за буџетску
инспекцију и директор Службе;
Текст Предлога Програма верификује директор Службе стављањем потписа. Предлог
Програма Службе се уз пропратни службени акт потписан од стране директора упућује у
процедуру.
Избор субјеката инспекцијске контроле који је обухваћен програмом рада буџетске
инспекције резултат је анализе и процене ризика на основу:
 садржаја пријава, представки, приговора и захтева за вршење инспекцијске
контроле;
 незаконитости, односно неправилности на које се указује;
 нивоа извесности да је учињена повреда закона, односно кажњиво дело;
 оствареног промета новчаних средстава преко пословних рачуна субјеката
инспекцијске контроле;
 равномерне заступљености субјеката инспекцијске контроле по нивоима
финансирања, делатностима и територијалној припадности;
 учесталости и броја пријава које су поднете против истог субјекта инспекцијске
контроле и др.
Програм рада Службе се утврђује и доноси по претходно прибављеној сагласности
Министарства финансија Сектора за буџетску инспекцију у складу са чланом 7. Уредбе о
раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
Покрајинска влада доноси годишњи Програм рада Службе.
2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Текст Предлога Извештаја о раду Службе сачињава начелник Одељења у Служби и
запослени на правним пословима буџетске инспекције.
Предлог извештаја се по добијеном позитивном мишљењу од Министарства Финансија Сектора за буџетку инспекцију подноси Покрајинској влади уз пропратни акт који
потписује директор Службе ради разматрања и прихватања.
Служба подноси Покрајинској влади Извештај о раду по захтеву оснивача и у току
године.
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3. ПОСТУПАК ИНПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
Послове контроле буџетски инспектор врши на основу писаног налога за контролу, који
издаје руководилац буџетске инспекције - односно директор Службе.
Налогом се одређује: буџетски инспектор за обављање контроле, орган или
организација код које ће се обавити контрола, предмет контроле и рок у коме ће се
контрола обавити.
Својство службеног лица у поступку контроле буџетски инспектор доказује службеном
легитимацијом, коју израђује Управа за заједничке послове покрајинских органа, на
основу писаног захтева који садржи прописане податке.
У случају одсутности, односно дуже спречености инспектора или када то захтевају
посебне околности везане за неодложно вршење контроле директор може овластити
службеника који испуњава услове прописане за инспектора, изузев положеног испита за
инспектора, да привремено врши послове инспекцијске контроле, са свим
овлашћењима и обавезама инспектора, док трају те околности.
Најава контроле - врши се писменим Обавештењем о предстојећој контроли које се
уручује лично или путем e-maila контролисаном субјекту најмање 3 радна дана пре
почетка контроле.
По пријему налога буџетски инспектор се припрема за контролу. Буџетски инспектор
прибавља податке о кориснику кога ће контролисати из доступних јавних евиденција и
података и у складу са облицима сарадње утврђене прописима о државној управи и
посебним законима.
Приликом доласка у контролу буџетски инспектор ступа у контакт са одговорним лицем
корисника, показује му своју службену легитимацију или писано Решење о овлашћењу
за вршење контроле, упознаје га са налогом, предметом, обимом и начином вршења
контроле. Буџетски инспектор идентификује контролисаног корисника увидом у акта о
оснивању органа, у решења о регистрацији правног лица, евидентира матични број и
ПИБ контролисаног корисника, евидентира личне податке о одговорном лицу,
успоставља контакт са лицима у чијем присуству ће се вршити контрола и евидентира
текуће рачуне преко којих контролисани корисник обавља платни промет.
Буџетски инспектор контролу обавља у службеним просторијама контролисаног
буџетског корисника и у просторијама Службе.
У току контроле, зависно од налаза контроле, буџетски инспектор се у сваком моменту
може обратити начелнику Одељења у Служби. Такође, по указаној потреби, буџетски
инспектор се обраћа и запосленом на правним пословима буџетске инспекције за
прибављање и тумачење одређених прописа.
Ако се у поступку контроле код контролисаног корисника буџетских средстава утврди да
књиговодствена документација није потпуна, уредна или ажурна, или да обрачуни нису
урађени на прописани начин, услед чега није могуће обавити контролу, буџетски
инспектор ће закључком наложити да се недостаци отклоне и одредити рок за
извршење закључка.
На захтев буџетског инспектора одговорно лице контролисаног субјекта или друго
запослено лице у контролисаном субјекту сачињава писано Објашњење у вези са
предметом контроле које му затражи поступајући буџетски иснпектор. Уз дато
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Објашњење одговорно лице или друго лице може доставити документацију која је
везана за Објашњење.
О извршеној контроли саставља се Записник о инспекцијској контроли који треба да
садржи утврђено чињенично стање неправилности и предложене мере за исправљање
истих.
Записником којим се констатују неправилности, предлажу се Мере и рокови за
извршење предложених мера. Записнику се могу приложити изјаве, добијена
објашњења, стручна мишљења, као и исправе и документација које су у току контроле
прибављене.
Пре достављања Записника буџетски инспектор упознаје одговорно лице контролисаног
корисника са налазом, утврђеним чињеничним стањем, неправилностима и
предложеним Мерама. Такође, буџетски инспектор подсећа одговорно лице
контролисаног коринсика да има право да уложи Примедбе на утврђено чињенично
стање у Записнику у року који је утврђен Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције.
Контролну листу Службе, објављену на интернет страници Службе, буџетски инспектор
примењује у поступку контроле. Контролну листу потписују буџетски инспектор и
одговорно лице контролисаног субјекта.
Буџетски инспектор доставља начелнику одељења у Служби Записник и упознаје га са
утврђеним чињеничним стањем, неправилностима и предложеним Мерама.
Начелник одељења у Служби обавештава директора о завршеној инспекцијској
контроли и предочава му налаз из Записника (утврђено чињенично стање,
неправилности и предложене Мере).
Буџетски инспектор потписује, печатира и лично уручује Записник о извршеној контроли
контролисаном субјекту или га шаље путем путем поште у роковима који су утврђени
Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
Уручење Записника се евидентира у књигу евиденције поште у Служби или
контролисани корисник својим печатом, деловодним бројем и потписом лица које га је
запримило; потврђује да је Записник уручен.
Буџетски инспектор је дужан да за сваку завршену контролу сачини писани извештај са
основним подацима везаним за инспекцијску контролу, посебно са аспекта
финансијских ефеката контроле, утврђених неправилности и предузетих Мера и других
података на Обрасцу под називом Извештај о инспекцијској контроли.
На утврђено чињенично стање, неправилности и предложене Мере у Записнику
контролисани субјект може уложити Приговор у року предвиђеним законом. Уколико
инспектор утврди да су Примедбе делимично или у потпуности основане сачињава
допуну Записника којим мења утврђено чињенично стање у основном Записнику и
допуна Записника постаје саставни део основног Записника. Уколико буџетски
инспектор утврди да су Примедбе у потпуности неосноване сачињава Одговор на
Примедбе којим га обавештава о истом.
Буџетски инспектор по добијању обавештења о поступању по предложеним Мерама
датим у Записнику о инспекцијској контроли врши контролу извршења предложених
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Мера (контролу приложене документације) о чему сачињава службену белешку коју
уручује контролисаном кориснику на исти начин као и Записник.
4. ИЗРАДА И ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА
Ако контролисани субјект не поступи по предложеним мерама из Записника о
инспекцијској контроли, буџетски инспектор у прописаном року доноси решење којим
налаже мере и одређује рок за отклањање утврђених незаконитости и неправилности.
Број решења одређује се наставком броја у низу, везано за основни број предмета,
према издатом налогу за инспекцијску контролу.
Ако је у решењу одређено да се радња која је предмет решења може извршити у
остављеном року, решење постаје извршно протеком тог рока. Буџетски инспектор
прати извршење решења и сачињава службену белешку.
Решење буџетског инспектора је коначно и против њега се може покренути управни
спор.
Тужба којом је покренут управни спор не задржава извршење решења.
Предлог за извршење за извршног повериоца - Буџет АП Војводине, Правобранилаштву
Аутономне покрајине Војводине подноси Служба. Предлог за извршење сачињава
буџетски инспектор у сарадњи са запосленим на правним пословима Службе, а
потписује буџетски инспектор.
5. ПРЕКРШАЈНА, КРИВИЧНА И ПРИЈАВА ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП
У случају постојања основане сумње да је почињен прекршај, привредни преступ или
кривично дело утврђен прописима чију примену контролише, буџетски инспектор
надлежном правосудном органу подноси захтев за покретање прекршајног поступка,
кривичну пријаву или захтев за утврђивање одговорности за привредни преступ.
Захтев или пријаву припрема поступајући инспектор у сарадњи са запосленим на
правним пословима. Буџетски инспектор, један примерак захтева или пријаве ставља на
увид начелнику Одељења Службе који о истом извештава директора Службе.
Буџетски инспектор потребан број потписаних и печатом оверених примерака захтева
или пријаве доставља путем поште надлежном правосудном органу. Уз захтев или
пријаву прилаже се Записник и потребни списи који се у захтеву или пријаву наводе као
докази.
Предаја на експедицију се врши на исти начин као и свака друга пошиљка.
Против првостепеног решења, одлуке или пресуде надлежног правосудног органа
жалба се у прописаном року подноси другостепеном органу. Предлог жалбе припрема
запослени на правним пословима буџетске инспекције и буџетски инспектор а потписује
буџетски инспектор. Примерак Предлога жалбе ставља се на увид начелнику Одељења
за буџетску инспекцију и директору Службе. Предаја на експедицију жалбе се врши на
исти начин као и свака друга пошиљка.
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6. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (АРХИВИРАЊЕ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА)
У Служби, пријем поднесака и обраћања упућених Служби прима се и евидентира у
Пријемну књигу поште.
Пријемну књигу поште води запослени на правним пословима Службе, који сачињава
потребан број копија примљене пошиљке - предмета за обраду истих, а оригинал
примљене поште архивира у Деловодник примљене поште.
После завођења исте, приспеле пошиљке запослени на правним пословима доставља
начелнику Одељења Службе, који исту презентује директору Службе.
За примљене пошиљке - после увида поступање по истим одређује директор Службе и
начелник Одељења Службе – и прослеђују их запосленима.
Запослени на правним пословима сачињава текстове поднесака који се прослеђују
подносиоцима истих, државним органима, правосудним органима и сл.
Канцеларијско пословање предмета везаних за инспекцијску контролу води се „по
попису аката“. Код оваквог начина евиденције, сви предмети по попису аката се
архивирају истовремено као један предмет.
Завршен предмет инспекцијске контроле у оригиналу буџетски инспектор предаје
запосленом на правним пословима буџетске инспекције, који их архивира на утврђен
начин у тачки 6.6.
Послове архивирања обавља запослени на правним пословима буџетске инспекције.
7. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (ПЛАНИРАЊЕ, ИЗВРШЕЊЕ, ИЗВЕШТАЈИ)
7.1.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ЛИСТЕ ПРИСУТНОСТИ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ

Запослени на правим пословима у Служби сачињава Листу присутности у апликацији
БИС Трезор - Листа присутности на основу:
 Евиденције о присутности запослених;
 Решење о упућивању запослених на службени пут;
 Решење о коришћењу годишњег одмора;
 Хранаринских листа о спречености за рад;
 Аката о појединачним правима запослених у Служби из области радних
односа.
Након попуњавања листе присутности запослених у Служби врши се електронски потпис
(подизање статуса) и електронски се листа прослеђује у Покрајински секретаријат за
финансије.
Листа присутности запослених за претходни месец у Служби се штампа у:
 Једном месечно у четири примерка.
Потписници Листе присутности запослених у Служби су:
 Запослени на правним пословима задужен за израду Листе присутности;
 Директор.
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7.2.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СЛУЖБЕ

На основу Упутства које доставља Покрајински секретаријат за финансије приступа се
изради Предлога финансијског плана Службе. Сачињен Предлог финансијског плана
Службе доставља се Покрајинском секретаријату за финансије ради доношења
Одлуке о буџету АП Војводине. Након доношења Одлуке о буџету АП Војводине
Директор Службе доноси Финансијски план усклађен са одобреним апропријацијама у
Буџету АП Војводине.
Носиоци рада:
 Радна група за израду програмске структуре буџета, праћење и извештавање
о учинку програма и увођење родно одговорног буџетирања у Служби за
буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине ( у даљем тексту: Радна
група);
 Начелник у Служби и запослени на финанасијским пословима, припремају
податке неопходне за израду Предлога финансијског плана Службе
 Директор Службе одговоран је за планирање, припрему Предлога и Нацрта
финансијског плана Службе;
 Како Покрајински секретаријат за финансије припрема предлог буџета АП
Војводине Служба им доставља усвојени финансијски план Службе који је
усклађен са одобреним апропријацијама у буџету АП Војводине.
7.3.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ФИНАНАСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

На основу достављеног Упутства за израду финансијског извештаја од стране
Покрајинског секретаријата за финансије израђује се финансијски извештај Службе
који се потписан и оверен доставља Покрајинском секретаријату за финансије.
Учесници, њихове одговорности и овлашћења:
 Начелник Одељења и запослени на финансијским пословима врше израду
финансијског извештаја Службе;
 Директор Службе врши контролу израђеног финансијског извештаја Службе
(потпис и верификација).
7.4.

ПРОЦЕДУРА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу плана Јавних набавки Службе покреће се поступак и оглашава се понуда за
јавну набавку Службе. Након достављања понуда за јавну набавку Службе отварају се и
доноси се стручна оцена. Избором понуђача припрема се уговор који потписују обе
стране. Након тога се реализује набавка.
Запослени задужен за јавне набавке, припрема одлуку о спровођењу Јавне набавке
Службе, учествује у раду комисије за Јавне набавке Службе, врши оглашавање и
информисање, одређује техничку спецификацију предмета Јавне набавке, истражује
тржиште.
Одлуку о покретању ЈН доноси директор Службе.
Комисија за јавне набавке, задужена је за спровођење поступка Јавне набавке Службе у
складу са законом и сагласносно Одлуци о покретању поступка.
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Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности) одговорно лице и
контролише поступак Јавне набавке Службе и верификује Одлуку.
Доносе се следећи акти:
 Одлука о покретању поступка Јавне набавке Службе;
 Решења о формирању комисије за Јавне набавке Службе;
 Позив за подношење понуда за Јавне набавке Службе;
 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Јавне набавке
Службе;
 Решење о усвајању захтева за заштиту права поднетог пре истека рока за
подношење понуда за Јавне набавке Службе;
 Отварање Понуда понуђача;
 Записник о отварању понуда;
 Извештај о стручној оцени понуда;
 Одлука о обустави поступка;
 Обавештење о обустави поступка јавне набавке;
 Одлука о додели уговора;
 Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке;
 Одлука о измени уговора о јавној набавци;
 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права; Записник о извештавању
понуђача;
 Извештај о додели уговора;
 Решење о усвајању захтева за заштиту права поднетог против одлуке о
додели уговора;
 Закључак о одбацивању захтева за заштиту права као неблаговремено;
 Закључак о одбацивању захтева за заштиту права као недозвољен;
 Закључак о обустави поступка заштите права;
 Уговор о јавној набавци.
7.5.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗМИРЕЊЕ НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА

Након добијања улазног документа (Рачун и сл.) запослени задужен за финансијске
послове евидентира обавезу Службе. По потреби се подноси Захтев за отварање новог
комитента - рачуна Покрајинском секретаријату за финансије (ако не постоји у
евиденцији).
Након евидентирања обавезе Службе Запослени задужен за правне послове израђује
Решење о плаћању новчаних обавеза Службе у 3 примерка (2 примерка се достављају
Запосленом задуженом за финансијске послове и 1 примерак Архиви).
Након овере Решења о плаћању новчаних обавеза Службе запослени задужен за
финансијске послове израђује ЗПО (у електронској форми) и ЗП (два примерка) за
измирење новчане обавезе Службе који се након овере доставља Покрајинском
секретаријату за финансије са пратећом документацијом.
Након измирења новчане обавезе Службе запослени задужен за финансијске послове
архивира ЗП за извршење новчане обавезе оверен од стране Покрајинског
секретаријата за финансије и Извод рачуна извршења буџета АП Војводине.
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7.6.

ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СЛУЖБИ

Након добијеног ИП-1 Обрасца од Покрајинског секретаријата за финансије запослени
задужен за финансијске послове доставља запосленом задуженом за правне послове
наведени Образац ради израде Решења о исплати плата.
Запослени задужен за правне послове доставља Директору Службе израђено Решење о
исплати плата запосленима у Служби у 3 примерка (Запослени задужен за финансијске
послове два примерка и Архива један примерак).
На основу потписаног Решења о исплати плата запослени задужен за финансијске
послове израђује ЗПО (у електронској форми) и ЗП (два примерка) за исплату плата
запосленима који се након овере доставља Покрајинском секретаријату за финансије.
Након исплате плата запосленима у Служби добијају обрачунски лист плате путем свог
e-maila.
7.7.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУСТАВУ ЗАПОСЛЕНОМ ПО ОСНОВУ РАЧУНА

Након добијања рачуна за мобилне телефоне који су дати на коришћење запосленима у
Служби врши се провера да ли има основа за обуставу са плате запосленима у Служби у
складу са Упутством о условима, начину коришћења и набавци мобилних телефона за
службене потребе. Рачуни на којима има основа за обуставу се доносе директору
Службе.
Један примерак потписаног Решења о обустави запосленима се доставља Покрајинском
секретаријату за финансије, а други Управи за заједничке послове покрајинских органа
заједно са доказом да је Решење о обустави достављено Покрајинском секретаријату за
финансије.
7.8.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИСПЛАТУ ТРОШКОВА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА БЕЗ АКОНТАЦИЈЕ
ЗАПОСЛЕНОМ

Запослени у Служби доставља Директору Службе попуњену пријаву за стручно
усавршавање. Директор Службе одобрава и потписује пријаву и доставља запосленом
задуженом за правне послове ради израде Решења о упућивању.
Запослени задужен за правне послове доставља Директору Службе израђено Решење о
упућивању нa службено путовање у 3 примерка (Запослени у Служби, Запослени
задужен за финансијске послове и Архива).
Након добијања Решења о упућивању нa службено путовање запослени у Служби
попуњава Путни налог за службено путовање и доставља Директору Службе на потпис.
Запослени задужен за финансијске послове врши контролу обрачуна трошкова
службеног путовања на основу потписаног и овереног Путног налога за службено
путовање и пратеће документације (Рачуни).
Запослени задужен за правне послове израђује Решење о исплати коначног обрачуна
трошкова службеног путовања у 3 примерка (2 примерка се доставља Запосленом
задуженом за финансијске послове и 1 примерак Архиви).
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На основу потписаног Решења о исплати коначног обрачуна трошкова службеног
путовања, попуњеног и овереног Путног налога за службено путовање и Решења о
упућивању на службено путовање Запослени задужен за финансијске послове израђује
ЗПО (у електронској форми) и ЗП (два примерка) за исплату коначног обрачуна трошкова
службеног путовања који се након овере доставља Покрајинском секретаријату за
финансије након одобрења контроле Сектора за трезор Покрајинског секретаријата за
финансије подноси се Пореска пријава које иде као додатак ЗП-у.
Након исплате коначног обрачуна трошкова службеног путовања Запослени задужен за
финансијске послове архивира ЗП за исплату коначног обрачуна трошкова службеног
путовања оверен од стране Покрајинског секретаријата за финансије и Извод рачуна
извршења буџета АП Војводине.
7.9.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У
СЛУЖБИ

Финансијско управљање и контрола (у даљем тексту: ФУК) је систем политика,
процедура и активности које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац
корисника јавних средстава, а којим се управљајући ризицима обезбеђује уверавање у
разумној мери да ће се циљеви Службе остварити на правилан, економичан, ефикасан и
ефективан начин, кроз:
 пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
 потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
 добро финансијско управљање;
 заштиту средстава и података (информација).
Након именовања радне групе за ФУК, кроз 8 (осам) корака врши се имплементација
ФУК-a у Служби. Сваки корак у имплементацији има за резултат акт који обезбеђује
остваривање циљева Службе;
Запослени задужен за правне послове - Припрема решења о именовању радне групе за
ФУК;
Радна група за ФУК - припрема податке и израђује акте који су неопходни за
имплементацију ФУК-а;
Директор Службе врши контролу оправданости и сврсисходности израђених аката за
имплементацију ФУК-a у Служби.
7.10. ПРОЦЕДУРА САРАДЊЕ СА УПРАВОМ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА
Упуство за обезбеђење средстава за рад Службе
За исказане потребе Службе (основна средства, канцеларисјки материјал и сл.) које
обезбеђује Управа за заједничке послове, запослени на правним пословима израђује
захтев који прослеђује начелнику Одељења у Служби. Директор Службе врши преглед
захтева и својим потписом одобрава набавку.
Израђени захтев се израђује и доставља у:
 Два примерка;
 Један примерак се доставља Управи;
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 Други примерак остаје у архиви Службе.
Запослени задужен за правне послове обавештава запосленог у Служби о реализацији
захтева.
Реализовани захтев се архивира и одлаже у наменски регистратор.
7.11. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЛУЖБЕ
Попис имовине и обавеза Службе на крају буџетске године за коју се саставља годишњи
финансијски извештај - завршни рачун с циљем усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем које се утврђује пописом.
Након усклађивања стања помоћних књига и евиденција Службе са главном књигом
трезора која се води у Покрајинском секретаријату за финансије образује се комисија за
попис имовине и обавеза. После извршеног пописа имовине и обавеза комисија за
попис имовине и обавеза доноси извештај о извршеном попису имовине и обавеза који
се са решењем о усвајању извештаја и резултатима пописа имовине и обавеза доставља
Покрајинском секретаријату за финансије.
Учесници процеса:
 Директор Службе формира и именује чланове Комисије за попис и доноси
Решење о усвајању извештаја и резултатима пописа Службе;
 Комисија за попис имовине и обавеза врши попис имовине и обавеза Службе
на основу Решења о формирању комисије за попис имовине и обавеза;
 Запослени задужен за правне послове, врши израду и архивирање Решења о
формирању комисије за попис имовине и обавеза;
 Запослени задужен за финансијске послове, доставља податке из помоћне
књиговодствене евиденције Службе.
7.12. ПРОЦЕДУРА ОЦЕЊИВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ
Запослени у Служби се оцењују за период од 01. јануара до 31. децембра претходне
календарске године, по кварталима. Непосредни руководилац у Служби припрема
извештај о оцењивању запосленог који садржи предлог оцене и податке значајне за
предлагање оцене и доставља га директору Службе. По основу извештаја о оцењивању
запосленог у Служби израђује се Решење о оцењивању запосленог у Служби (у даљем
тексту: Решење) које се оверено доставља запосленом. Директор Службе најкасније до
краја фебруара текуће године доноси Решење о оцењивању запосленог у Служби.
Учесници процеса:
 Самостални саветник – начелник Одељења у Служби прати прописе и даје
иницијативу за оцењивање запослених у Служби;
 Запослени задужен за правне послове, врши израду Решења у складу са
важећим прописима;
 Запослени у Служби чији се рад оцењује;
 Служба за управљање људским ресурсима, воде евиденцију запослених у
Служби;
 Директор Службе даје сагласност на оцењивање и врши контролу израде
решења.
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7.13.

ПРОЦЕДУРА

ЗА

ИЗРАДУ

РЕШЕЊА

О

КОРИШЋЕЊУ

ГОДИШЊЕГ

ОДМОРА

ЗАПОСЛЕНИХ

Запослени у складу са важећим прописима остварује право на коришћење годишњег
одмора. Да би Запослени остварио ово право доставља захтев за коришћење годишњег

одмора (у даљем тексту: Захтев). У складу са важећим прописима и достављеним
захтевом израђује му се решење о коришћењу годишњег одмора (у даљем тексту:
Решење).
Учесници процеса:
Запослени задужен за правне послове

-

саветник, Израда Решења у складу са

важећим прописима;
Запослени задужен за правне послове

-

за листу присутности- евидентирање

одсуства запослених у листу присутности по основу достављеног Решења;

Запослени у Служби, подноси Захтев за и з р а

Директор Службе врши контролу
врши контролу израде Решења.
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Образац 1
ЛИСТА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Организационa јединица:
Шифрa организационe
јединицe:
Руководилац
организационе јединице:

Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
1
Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Редни број

ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС

1

Програм рада Службе
за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

2

Годишњи извештај о
раду Службе за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

Редни
број
1.1
1.2
1.3
1.4

Израда
Верификација
Реализација
Архивирање

2.1
2.2
2.3

Израда
Одобравање
Реализација

2.4

Архивирање

3.1

Најава уласка у контролу
Издавање закључка о припреми
документације
Узимање писаних изјашњења
одговорног лица
Попуњавање контролне листе
Доношење Записника
Читање и правне сугестије
Уручење Записника
Одговор на примедбе
Допуна Записника
Сачињавање службене белешке
Архивирање

3.2

3

Поступак инспекцијске
контроле Службе за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4.1

4

Израда и извршење
решења Службе за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

4.2
4.3
4.4
4.5

5

Подношење пријаве
(прекршајна, кривична
или за привредни
преступ) Службе за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

5.1
5.2
5.3
5.4

СВЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА

Иницијатива и израда решења
Израда службене белешке о поступању
по мерама
Израда предлога за принудно
извршење решења
Преглед предлога за принудно
извршење решења
Архивирање
Израда захтева за покретање
прекршајног или другог поступка
Контрола захтева за покретање
прекршајног или другог поступка
Израда предлога жалбе на пресуду
Контрола, преглед и одобрење жалбе
на пресуду

Образац 1

6

7.1

7.2

7.3

Канцеларијско
пословање (сарадња са
другим органима и
архивирање) Службе за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине
Израда листе
присутности на раду
запослених у Служби за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

Пријем поште
Преглед и разврставање пристигле
поште
Одлука о поступању са пристиглом
поштом
Поступање по пристиглој
документацији
Архивирање

6.2
6.3
6.4
6.5
7.1.1
7.1.2

Израда листе присутности
Достављање листе присутности

7.1.3

Архивирање

7.2.3

Архивирање

7.3.1

Припрема и достављање финансијског
извештаја

7.3.2

Архивирање

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4

Припрема и планирање Јавне набавке
Поступак Јавне набавке
Реализација Јавне набавке
Архивирање

7.5.1

Припрема и измирење новчане
обавезе

7.5.2

Архивирање

Исплата плата
запосленима у Служби
за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

7.6.1
7.6.2

Припрема и планирање
Реализација

7.6.3

Архивирање

Обустава запосленом
по основу рачуна у
Служби за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

7.7.1
7.7.2

Припрема
Реализација

7.7.3

Архивирање

Исплата трошкова
службеног путовања

7.8.1
7.8.2

Припрема и планирање путног налога
Реализација плаћања коначног

Израда финансијског
плана Службе за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

7.5

Измирење новчаних
обавеза Службе за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

7.8

6.1

7.2.2

7.4

7.7

Архивирање

Припрема и планирање предлога
финансијског плана
Усвајање финансијског плана

Израда финансијског
плана Службе за
буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

Јавне набавке Службе
за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине
Војводине

7.6

5.5

7.2.1

Образац
обрачуна трошкова службеног

без аконтације
запосленом у Служби

путовања

за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине

7.8.3

Архивирање

7.9.1

Именовање радне групе

Војводине

7.9.2
Организовање

Финансијског

7.9

управљања и контроле

у Служби за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

7.9.3
7.9.4
7.9.5
7.9.6
7.9.7
7.9.8
7.9.9

Сарадња са Управом за

заједничке послове

7.10

Преглед Финансијског управљања и
контроле

План активности
Самооцењивање

Сегмента ција
Процена ризика
Анализа система интерних контрола

l<орективне активности

Извештавање о Финансијском
управљању и контроли

7.9.10

Архивирање

7.10.1
7.10.2

Реализација захтева

7.10.3

Архивирање предмета

Припрема захтева

покрајинских органа у

Служби за буџетску
инспекцију Аутономне

покрајине Војводине

7.11.1
Попис имовине и

7.11.2

обавеза Службе за

7.11

буџетску инспекцију

7.11.3

Аутономне покрајине
Војводине
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Образац 2 - Процедура за израду листе присутности на раду запослених у Служби за буџетску инспекцију АП Војводине

МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.1

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за правне послове

2. Назив пословног процеса
Израда листе присутности на раду запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине.
3. Циљ пословног процеса
Тачно и благовремено евидентирање присутности запослених на раду у Служби за буџетску
инспекцију АП Војводине (у даљем тексту: Служба).
4. Ризици

- Нетачно урађена листа присутности на раду запослених у Служби (у даљем тексту: Листа);
- Неблаговремено достављена Листа.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
По основу достављених Решења о упућивању запослених у Служби, Решења о коришћењу
годишњем одмору запослених у Служби и аката о појединачним правима запослених у Служби из
области радних односа израђује се Листа која је основ за oбрачун плата запослених у Служби.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за израду Решења о коришћењу годишњег одмора запослених у Служби;
- Процедура за исплату трошкова службеног путовања без аконтације запосленима у Служби.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Покрајински секретаријат за финансије - обрачунава плату запосленима у Служби на основу
Листе;
- Запослени задужен за правне послове - израђује Листу, решења о упућивању запослених у
Служби, решења о коришћењу годишњег одмора запослених у Служби и аката о појединачним
правима запослених у Служби из области радних односа;
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- Начелник одељења (у даљем тексту: Вршилац контролне активности 1) - контролише израђену
Листу;

- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности 2) - контролише
исправност Листе.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
Закон о јавним службама;
Закон о државним службеницима;
Закон о платама државних службеника и намештеника;
Закон о платама у државним органима и јавним службама;
Закон о порезу на доходак грађана;
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање;
Колективни уговор за за органе Аутономне покрајине Војводине.

-

11. Активности пословног процеса са временским роковима

- Израда Листе - од 1 до 2 дана;
- Достављање Листе - од 1 до 2 дана;
- Архивирање - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола израђене Листе;
- Контрола исправности Листе.
13. Документација у пословном процесу
Решење о упућивању запослених на службени пут;
Решење о коришћењу годишњег одмора запослених у Служби;
Акти о појединачним правима запослених у Служби из области радних односа;
Листа;
Извештај о спречености на раду.

-

14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Упутство за попуњавање Листе.
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Фазе у
активности

Учесници

Рокови
у
данима

Документи

Улаз

Резултат

1-2

Решење о
упућивању
запослених на
службени пут;
решење о
коришћењу
годишњег
одмора
запослених у
Служби;
акти о
појединачним
правима
запослених у
Служби из
области
радних односа;
извештај о
спречености на
раду;
Листа

Достављена
решења

Листа

1-2

Листа

Листа

Оверена
Листа

У
контин
уитету

Листа

Оверена
Листа

Архивирана
Листа

Достава
решења

Израда
Листе
Попуњавање
Листе

Достављање
Достављање
Листе

Архивирање

Запослени
задужен за
правне
послове

Запослени
задужен за
правне
послове

Контрола
израђене
Листе
Контрола
исправности
Листе
Архивирање

Начелник
Директор
Службе
Запослени
задужен за
правне
послове

ТАБЕЛА 2.
Учесник

Фазе у
активности која
претходи

Фазе у
активности
након контроле

Ризици

Контрола
израђенe
Листе

Вршилац
контролне
активности 1

Попуњавање
Листе

Контрола
исправности
Листе

Нетачна евиденција Листе

Контрола
исправности
Листе

Вршилац
контролне
активности 2

Достављање
Листе

Нетачна евиденција
Листе; Неблаговремена
достављена Листа
Покрајинском секретаријату
за финансије

Контролна
активност

Контрола
израђене Листе
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ТАБЕЛА 3.

Учесник
Активност
Контролна активност
Запослени задужен за правне послове Израда и достављање Листе
Вршилац контролне активности 1
Контрола израђенe Листе
Вршилац контролне активности 2
Контрола исправности Листе
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.2

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Радна група за израду програмске структуре буџета

2. Назив пословног процеса
Израда финансијског плана Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
3. Циљ пословног процеса
Остварење циља Службе за буџетску инспекцију АП Војводине (у даљем тексту: Служба) у складу са
планираним приходима и средствима, пренетим уговореним обавезама и потраживањима из
претходног периода и планираним расходима за реализацију програмских задатака, а на основу
Упутства за припрему буџета, у складу са смерницама за израду средњорочних планова и
пројекцијама средњорочног оквира расхода предвиђених Меморандумом о буџету и економској и
фискалној политици, који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и издатака за
период од једне или три године, као и Одлуке о буџету.
4. Ризици

- Погрешно планирани приходи и расходи Службе.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
На основу Упутства за припрему буџета Аутономне покрајине Војводине, Фискална стратегија,
приступа се изради Предлога финансијског плана Службе. Сачињен Предлог финансијског плана
Службе доставља се Покрајинском секретаријату за финансије ради усвајања Одлуке о буџету АП
Војводине. Након усвајања буџета АП Војводине Директор Службе усваја Финансијски план
усклађен са одобреним апропријацијама у буџету АП Војводине.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)

- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
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- Радна група за израду програмске структуре буџета (у даљем тексту: Радна група) - планирање и
припрема Предлога финансијског плана Службе;

- Запослени у Служби - достављање података неопходних за израду Предлога финансијског плана
Службе;

- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности) - одговоран за планирање,
припрему Предлога и Нацрта финансијског плана Службе;

- Покрајински секретаријат за финансије - припрема предлог и нацрт буџета АП Војводине и
доставља им се усвојени финансијски план Службе који је усклађен са одобреним
апропријацијама у буџету АП Војводине.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Закон о буџетском систему;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину;
- Закон о раду;
- Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника;
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
- Закон о порезу на доходак грађана;
- Закон о платама у државним органима и јавним службама;
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама;
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Припрема и планирање предлога финансијског плана Службе - од 15 до 30 дана;
- Усвајање финансијског плана Службе - од 10 до 15 дана;
- Архивирање - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола предлога финансијског плана Службе;
- Контрола финансијског плана Службе који је усклађен са одобреним апропријацијама у буџету
АП Војводине.
13. Документација у пословном процесу
Решење о именовању радне групе за израду финансијског плана Службе;
Годишњи програм рада Службе;
Програмски буџет Службе;
Подаци Службе за управљање људским ресурсима АП Војводине о запосленима у Служби који
испуњавају један од услова за одлазак у пензију и о запосленима који испуњавају један од
услова за исплату јубиларне награде у години за који се ради план;
- Упутство Покрајинског Секретаријата за Финансије (Табеле);
- Решење о распоређивању;
- Анкета запослених у Служби о пакетићима;
- Анкета запослених у Служби о накнади трошкова за долазак и одлазак са посла;
- Анкета запослених у Служби о солидарној помоћи;
- Анкета запослених у Служби о социјалним давањима;
- Финансијски план Службе усклађен са одобреним апропријацијама у буџету АП Војводине;
- Финансијски план Службе.

-

14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Упутства Покрајинског секретаријата за финансије за израду Предлога финансијског плана
Службе;
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- Упутство за израду захтева за додељивање права за рад у појединачним деловима система БИС
Трезора.
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Припрема
и
планирање
предлога
финансијск
ог плана
Службе

Фазе у
активности

Припрема и
прикупљање
података

Анкетирање

Учесници

Роков
иу
даним
а

Документи

Улаз

Резултат

15-30

Годишњи
програм рада
Службе;
решење о
именовању
радне групе за
израду
финансијског
плана; предлог
програмског
буџета
Службе;
подаци
Службе за
управљање
људским
ресурсима о
запосленима
који
испуњавају
један од
услова за
одлазак у
пензију и о
запосленима
који
испуњавају
један од
услова за
исплату
јубиларне
награде у
години за који
се ради план;
Упутство
Покрајинског
Секретаријата
за Финансије
(Табеле);
решење о
распоређивањ
у;
Анкета
запослених у
Служби о
пакетићима;
Анкета
запослених у
Служби о

Припрема
и
прикупља
ње
података

Израда
предлога
финансијског
плана Службе

Запослени
задужен за
финансијск
е послове

Запослени
у Служби
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превозу;
Анкета
запослених у
Служби о
солидарној
помоћи;
Анкета
запослених у
Служби о
социјалним
давањима

Усвајање
финансијск
ог плана
Службе

Архивирањ
е

Израда
предлога
финансијског
плана Службе

Радна
група

Предлог
финансијског
плана Службе

Израда одлуке
о буџету АП
Војводине

Покрајинск
и
секретариј
ат за
финансије

Покрајинска
скупштинска
oдлука о
буџету АП
Војводине

Радна
група

Финансијског
план Службе
усклађен са
одобреним
апропријација
ма у буџету АП
Војводине

Израда
финансијског
плана Службе
усаглашеног са
одобреним
апропријација
ма у буџету АП
Војводине

10-15

Достављање
финансијског
плана Службе

Покрајинск
и
секретариј
ат за
финансије

Архивирање

Запослени
задужен за
финансијск
е послове

Усвојени
финансијског
план Службе
усклађен са
одобреним
апропријација
ма у буџету АП
Војводине
У
конти
нуите
ту

Финансијски
план Службе

ТАБЕЛА 2.
Контролна активност

Учесник

Фазе у активности
која претходи

Покрајинск
а
скупштинс
ка одлука о
буџету АП
Војводине

Финансијски
план Службе
усаглашен са
одобреним
апропријација
ма у буџету АП
Војводине

Цео
предмет

Архивирање

Фазе у
активности
након контроле

Ризици
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Контрола предлога
финансијског плана
Службе

Вршилац
контролне
активности

Контрола
финансијског плана
Службе усаглашеног са
одобреним
апропријацијама у буџету
АП Војводине

Вршилац
контролне
активности

ТАБЕЛА 3.
Учесник
Покрајински
секретаријат за
финансије
Запослени у Служби

Радна група

Вршилац контролне
активности

Припрема и
планирање
предлога
финансијског
плана Службе

Активност

Усвајање
финансијског
плана Службе

Погрешно
планирани
приходи и
расходи

Архивирање
предмета

Погрешно
планирани
приходи и
расходи

Контролна активност

Усвајање финансијског плана
Службе
Припрема и планирање предлога
финансијског плана Службе
Припрема и планирање предлога
финансијског плана Службе;
Усвајање финансијског плана
Службе, Архивирање
Контрола предлога финансијског
плана Службе;
Контрола финансијског плана Службе
усаглашеног са одобреним
апропријацијама у буџету АП
Војводине
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.3

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за финансијске послове

2. Назив пословног процеса
Израда финансијских извештаја Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
3. Циљ пословног процеса
Тачно и благовремено достављање финансијских извештаја Службе за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба)
4. Ризици

- Нетачни подаци у финансијском извештају Службе;
- Неблаговремено достављени финансијски извештај Службе.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
На основу достављеног Упутства за израду финансијског извештаја Службе од стране Покрајинског
секретаријата за финансије израђује се финансијски извештај Службе који се потписан и оверен
доставља Покрајинском секретаријату за финансије.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење

- Запослени задужен за финансијске послове - израђује финансијске извештаје Службе;
- Начелник - израђује финансијске извештаје Службе;
- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности) - контролише израђен
финансијски извештај Службе;

- Покрајински секретаријат за финансије, предаја финансијског извештаја Службе.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије

Образац 2 - Процедура за израду финансијских извештаја Службе за буџетску инспекцију АП Војводидне

Закон о буџетском систему;
Уредба о буџетском рачуноводству;
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине;
Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине;
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава;
- Уредба о начину извештавања о свим финансијским и нефинансијским приливима и одливима
средстава намењених за отклањање последица на подручјима погођеним поплавама;
- Уредба о изгледу, садржају и начину попуњавања образаца, као и о начину достављања и
обраде података који се уносе у Регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих
лица у јавном сектору;
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и
буџетских фондова.

-

11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Припрема и достављање финансијског извештаја - од 2 до 7 дана;
- Архивирање - од 1 до 2 дана.
12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола израђеног финансијског извештаја.
13. Документација у пословном процесу

- Извештај од средствима намењеним за отклањање последица на подручјима погођеним
поплавом;

- Извештај о извршењу буџета Службе;
- Извештај о регистру запослених у Служби.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Упутство Покрајинског секретаријата за финансије за израду извештаја о извршењу буџета;
- Упутство Покрајинског секретаријата за финансије за израду извештаја о регистру запослених у
Служби.
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Фазе у
активности

Израда
предлога
Припрема и финансијског
извештаја
достављање
Службе
финансијског
извештаја
Службе
Предаја
финансијског
извештаја
Службе

Архивирање

Архивирање
предмета

Учесници

Запослени
задужен за
финансијске
послове;
Начелник

Запослени
задужен за
финансијске
послове

Контрола
израђеног
финансијског
извештаја Службе

ТАБЕЛА 3.

Учесник

Вршилац
контролне
активности

Учесник

Запослени задужен за
финансијске послове
Покрајински секретаријат за
финансије
Вршилац контролне
активности

Документи

Улаз

Резултат

2-7

Упутство за
израду
финансијског
извештаја
Упутство за
Службе;
Достављен
израду
Финансијски
финансијских
финансијског
извештај
извештаја
извештаја
Службе
Службе
Службе
Финансијски
извештај
Службе

1-2

Достављен
потписан
финансијски
извештај
Службе

Покрајински
секретаријат
за
финансије

ТАБЕЛА 2.
Контролна
активност

Рокови
у
данима

Фазе у
активности која
претходи
Израда
финансијског
извештаја
Службе

Цео предмет

Предаја на
архивирање

Фазе у
активности
након контроле

Ризици

Достављање
финансијског
извештаја
Службе

Нетачни подаци у
финансијском извештају
Службе;
Неблаговремено
достављен
Финансијски извештај
Службе.

Активност
Припрема и достављање финансијског
извештаја Службе;
Архивирање
Припрема и достављање финансијског
извештаја Службе

Контролна активност

Контрола израђеног
финансијског
извештаја Службе
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.4

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

2. Назив пословног процеса
Јавне набавке Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
3. Циљ пословног процеса
Извршити јавну набавку у складу са законом и потребама Службе за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба).
4. Ризици
Нереално одређени временски рокови за извршење задатака Јавне набавке Службе;
Састав комисије за Јавне набавке Службе нема капацитет да оствари постављен задатак;
Поступак Јавне набавке није одговарајући;
Непотпуна и неприлагођена конкурсна документација на основу које понуђачи не могу да
припреме прихватљиву понуду;
- Процењена вредност Јавне набавке није валидна;
- Критеријуми за оцену понуда нису упоредиви;
- Није обезбеђена конкуренција понуђача;
- Уговор је закључен пре истека законског рока подношење захтева за заштиту права;
- Закључен уговор није истоветан са моделом уговора и резултатима спроведеног поступком јавне
набавке.

-

5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
На основу плана Јавних набавки Службе покреће се поступак и оглашава се понуда за јавну набавку
Службе. Након достављања понуда за јавну набавку Службе отварају се исте и доноси се стручна
оцена. Избором понуђача припрема се уговор који потписују обе стране. Након тога се реализује
набавка.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за канцеларијско пословање Службе;
- Процедура за израду финансијског плана Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
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- Информатичка подршка;
- Време;
- Опредељена буџетска средства.
9. Учесници, одговорности и овлашћење

- Запослени задужен за јавне набавке - припрема одлуку о спровођењу Јавне набавке Службе,
-

учествује у раду комисије за Јавне набавке Службе, врши оглашавање и информисање, одређује
техничку спецификацију предмета Јавне набавке, истражује тржиште;
Директор Службе - доноси Одлуку о покретању поступка Јавне набавке;
Комисија за јавне набавке – спроводи поступак Јавне набавке Службе у складу са законом и
сагласно Одлуци о покретању поступка;
Понуђачи - одговорни за поштовање преузетих обавеза из уговора;
Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности) одговорно лице контролише поступак Јавне набавке Службе.

10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије

- Закон о јавним набавкама;
- Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког
-

поступка;
Правилник о грађанском надзорнику;
Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла;
Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за
службеника за јавне набавке;
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова;
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца;
Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним
набавкама;
Правилник о садржини регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за
регистрацију понуђача;
Уредба о утврђивању општег речника набавке;
Интерни акт Службе;
План јавних набавки Службе;
Финансијски план Службе.

11. Активности пословног процеса са временским роковима
Припрема и планирање Јавне набавке - од 1 до 30 дана;
Поступак Јавне набавке - од 30 до 60 дана;
Реализација Јавне набавке - 1 дана до 3 године;
Архивирање - у континуитету.

-

12. Контролне активности у пословном процесу
- Усаглашеност Одлуке о покретању поступка Јавне набавке Службе и Решења о формирању
комисије за Јавне набавке са важећим прописима и циљевима Службе;
- Усаглашеност поступка Јавне набавке са прописима;
- Усаглашеност закљученог уговора са конкурсном документацијом (моделом уговора) и
спроведеним поступком Јавне набавке.
13. Документација у пословном процесу
- Одлука о покретању поступка Јавне набавке Службе;
- Решења о формирању комисије за Јавне набавке Службе;
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- Позив за подношење понуда за Јавне набавке Службе;
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Јавне набавке Службе;
- Решење о усвајању захтева за заштиту права поднетог пре истека рока за подношење понуда за
-

Јавне набавке Службе;
Понуде понуђача;
Записник о отварању понуда;
Извештај о стручној оцени понуда;
Одлука о обустави поступка;
Обавештење о обустави поступка јавне набавке;
Одлука о додели уговора;
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке;
Одлука о измени уговора о јавној набавци;
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права;
Записник о извештавању понуђача;
Извештај о додели уговора;
Решење о усвајању захтева за заштиту права поднетог против одлуке о додели уговора;
Закључак о одбацивању захтева за заштиту права као неблаговремено;
Закључак о одбацивању захтева за заштиту права као недозвољен;
Закључак о обустави поступка заштите права;
Закључен Уговор о Јавним набавкама.

14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Одлука о покретању поступка Јавне набавке;
- Модели докумената у поступку Јавне набавке.
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Припрема и
планирање
Јавне
набавке

Поступак
Јавне
набавке

Фазе у
активности

Покретање
поступака

Директор
Службе

Оглашавање
поступка

Комисија
за Јавне
набавке

Захтев за
заштиту
права
Подношење
понуда

Захтев за
заштиту
права

Понуђач

Улаз

Резултат

1-30

Одлука о
покретању
поступка,
Решење о
формирању
комисије

Покретање
поступка

Оглашавање
поступка

30-60

Позив за
подношење
понуда, Захтев
за заштиту
права
понуђача,
Понуде
понуђача,
Записник о
отварању
понуда,
Извештај о
стручној оцени
понуда

Оглашавање
поступка

Избор
понуђача

1-3

Одлука о
додели Уговора
о Јавној
набавци

Избор
понуђача

Закључење
Уговора

Цео предмет

Уговор о
Јавној
набавци

Архивиран
предмет

Комисија
за Јавне
набавке
Запослени
задужен
за јавне
набавке

Захтев за
заштиту
права

Понуђач

Припрема
уговора

Запослени
задужен
за јавне
набавке

Захтев за
заштиту
права
Закључење
уговора
Захтев за
заштиту
права

Понуђач и
Директор

Архивирање
предмета

Запослени
задужен
за јавне
набавке

ТАБЕЛА 2.
Контролна активност

Документи

Понуђач
Комисија
за Јавне
набавке

Избор
понуђача

Архивирање

Рокови
у
данима

Понуђач

Отварање
понуда

Стручна
оцена

Реализација
Јавне
набавке

Учесници

Понуђач

Понуђач

Учесник

1

Фазе у

Фазе у

Ризици
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активности
која
претходи
Усаглашеност Одлуке о
покретању поступка
Јавне набавке и Решења
о формирању комисије
за Јавне набавке са
важећим прописима и
циљевима Службе.

Директор
Службе

Покретање
поступка

активности
након
контроле

Оглашавање
поступка

Усаглашеност поступка
Јавне набавке са
прописима.

Директор
Службе

Стручна
оцена

Избор
понуђача

Усаглашеност
закљученог уговора са
конкурсном
документацијом
(моделом уговора) и
спроведеним поступком
јавне набавке

Директор
Службе

Припрема
Уговора

Закључење
Уговора

ТАБЕЛА 3.
Учесник
Запослени
задужен за
јавне набавке

Комисија

Понуђач

Вршилац
контролне
активности

Активност
Припрема и
планирање Јавне
Набавке;
Реализација
Јавне набавке;
Архивирање.
Поступак Јавне
набавке
Поступак Јавне
набавке;
Реализација
Јавне набавке.

Нереално одређени
временски рокови за
извршење задатака Састав
комисије за Јавне набавке
нема капацитет да оствари
задати задатак.
Поступак Јавне набавке није
одговарајући, Непотпуна и
неприлагођена конкурсна
документација на основу које
понуђачи не могу да
припреме прихватљиву
понуду, процењена вредност
Јавне набавке није валидна,
Критеријуми за оцену понуда
нису упоредиви, није
обезбеђена конкуренција
понуђача.
Уговор је закључен пре истека
законског рока, подношење
захтева за заштиту права,
закључен уговор није
истоветан са моделом
уговора и резултатима
спроведеног поступком јавне
набавке.

Контролна активност

Усаглашеност Одлуке о
покретању поступка Јавне набавке и Решења о формирању
комисије за Јавне набавке са важећим прописима и циљевима
Службе. Усаглашеност поступка Јавне набавке са прописима.
Усаглашеност закљученог уговора са конкурсном
документацијом и спроведеним поступком Јавне набавке.

Образац 2 - Процедура за измирење новчаних обавеза Службе за буџетску инспекцију АП Војводидне

МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.5

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за финансијске послове

2. Назив пословног процеса
Измирење новчаних обавеза Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
3. Циљ пословног процеса
Измирење новчаних обавеза Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у
даљем тексту: Служба) у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора, привредних
субјеката и физичких лица које се односе на испоруку добара, односно пружање услуга уз накнаду,
а у циљу извршења новчаних обавеза Корисника у року.
4. Ризици

- Решење о плаћању новчаних обавеза Службе није урађено у складу са важећим прописима и
актима;

- Неизмирена новчана обавеза Службе.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
На основу достављене рачуноводствене исправе по извршеној услузи или испоруци робе врши се
књижење обавезе и припрема се захтев за плаћање. Одобрени захтев за плаћање од стране
одговорног лица доставља се Покрајинском секретаријату за финансије на реализацију. Након
добијања извода врши се његово књижење и завршава се пословни процес (архивирање
предмета).
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за канцеларијско пословање Службе;
- Процедура за исплату трошкова службених путовања без аконтације запосленима у Служби за
интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине;
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
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9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Запослени задужен за финансијске послове - планира и припремa измирењe новчаних обавеза
Службе;
- Запослени задужен за правне послове - израђује и архивира Решења о плаћању новчаних
обавеза Службе;
- Начелник (Вршилац контролне активности 1) - контролише формалну, суштинску и рачунску
страну приликом израде Захтева за плаћање;
- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности 2) - контролише
сврсисходност Захтева за плаћање;
- Покрајински секретаријат за финансије - реализује Захтев за плаћање.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
Финансијски план Службе;
Закон о буџетском систему;
Уредба о буџетском рачуноводству;
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи;
Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине;
Одлука о оснивању Службе за за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине;
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника;
Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима
постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине.

-

11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Припрема и измирење новчане обавезе Службе - од 2 до 7 дана;
- Архивирање - од 1 до 2 дана.
12. Контролне активности у пословном процесу

- Контрола израђеног решења о плаћању новчаних обавеза Службе;
- Контрола израђеног захтева за плаћање;
- Контрола сврсисходности захтева за плаћање.
13. Документација у пословном процесу
- Уговори Службе са привредним субјектима;
- Рачуни;
- Сагласност на урађени посао по основу уговора;
- Захтев за отварање новог комитента - рачуна;
- Извод текућег рачуна извршења буџета;
- Решење о плаћању новчаних обавеза;
- Намера;
- Захтев за преузимање обавеза;
- Захтев за плаћање.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Упутство за израду захтева за додељивање права за рад у појединачним деловима система БИС
Трезора;
- Упутство за попуњавање захтева за отварање новог комитента (рачуна) - апликација БИС Трезор;
- Упутство за израду захтева за преузимање обавеза- апликација БИС Трезор;
- Упутство о попуњавању евиденције о измирењу обавеза -апликација БИС Трезор;
- Упутство за Захтев за преузимање обавеза;
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- Упутство за Захтев за плаћање;
- Упутство за управљање преузетим обавезама (НАМЕРЕ).
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Припрема и
измирење
новчане
обавезе
Службе

Архивирање

Фазе у
активности

Учесници

Рокови
у
данима

Документи

Пријем и
евиденција
новчане
обавезе
Службе

Запослени
задужен за
финансијске
послове

Рачун;
Сагласност
на
урађени
посао по
основу
уговора

Израда
решења о
плаћању
новчаних
обавеза
Службе

Запослени
задужен за
правне
послове

Решење о
плаћању
новчаних
обавеза
Службе

Припрема
захтева за
плаћање

Запослени
задужен за
финансијске
послове

Захтев за
плаћање

Измирење
новчаних
обавеза
Службе

Покрајински
секретаријат
за финансије

Захтев за
плаћање

Архивирање

Запослени
задужен за
финансијске
послове

2-7

1-2

Реализовани
Захтев за
плаћање

ТАБЕЛА 2.
Контролна активност

Контрола израђеног
решења о плаћању
новчаних обавеза
Службе

Учесник

Фазе у
активности која
претходи

Вршилац
контролне
активности 2

Израда решења о
плаћању
новчаних обавеза
Службе

Контрола израђеног
захтева за плаћање

Вршилац
контролне
активности 1

Контрола
сврсисходности
захтева

Вршилац
контролне
активности 2

Припрема и
планирање
измирење
новчане обавезе
Службе
Припрема и
планирање
измирења
новчане обавезе

Улаз

Резултат

Рачун;
Сагласност
на урађени
посао по
основу
уговора

Реализовани
Захтев за
плаћање

Реализовани
захтев за
плаћање;
Извод
текућег
рачуна
извршења
буџета

Архивирање

Фазе у
активности
након
контроле

Ризици

Припрема
захтева за
плаћање

Решење о плаћању
новчаних обавеза
Службе није урађено
у складу са важећим
прописима и актима

Извршавање
новчаних
обавеза

Неизвршена новчана
обавеза

Извршавање
новчаних
обавеза

Неизвршена новчана
обавеза
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Службе

ТАБЕЛА 3.
Учесник
Запослени задужен за
финансијске послове
Запослени задужен за
правне послове
Покрајински
секретаријат за
финансије
Вршилац контролне
активности 1
Вршилац контролне
активности 2

Активност
Припрема и планирање
измирења новчане обавезе
Службе
Припрема и планирање
измирења новчане обавезе
Службе
Припрема и планирање
измирења новчане обавезе
Службе

Контролна активност

Контрола израђеног захтева за
плаћање
Контрола израђеног решења о
плаћању новчаних обавеза Службе;
Контрола сврсисходности захтева за
плаћање
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.6

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за финансијске послове

2. Назив пословног процеса
Исплата плата запосленима у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
3. Циљ пословног процеса
Исплата плата запосленима у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у
даљем тексту: Служба).
4. Ризици

- Решење о исплати плата запосленима у Служби није урађено у складу са важећим прописима и
актима;

- Погрешно исплаћена плата запосленима у Служби.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
На основу листе присутности на раду запослених у Служби и достављања обрачуна плата
запослених у Служби од стране Покрајинског секретаријата за финансије (у даљем тексту: ПСФ)
припрема се захтев за плаћање који се доставља ПСФ на реализацију. Након реализације захтева за
плаћање врши се провера тачности исплате зарада.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за израду листе присутности на раду запослених у Служби
8. Ресурси за остваривање пословног процеса

- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Запослени задужен за финансијске послове - припрема захтев за плаћање, потврду обрачуна и
тачности исплате плата запосленима у Служби;
- Запослени задужен за правне послове - израда и архивирање Решења за исплату плата
запосленима у Служби;
- Запослени у Служби - потврђују тачност обрачуна плата;
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- Покрајински секретаријат за финансије - обрачунава плате запосленима и реализује захтев за
плаћање;

- Начелник одељења (у даљем тексту: Вршилац контролне активности 1) - контролише израду
Захтева за плаћање;

- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности 2) - контролише израђено
Решење о исплати плата и контролише тачност и сврсисходност Захтева за плаћање.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
Закон о буџетском систему;
Уредба о буџетском рачуноводству;
Закон о рачуноводству и ревизији;
Закон о раду;
Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе;
- Закон о порезу на доходак грађана;
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање;
- Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине;
- Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима
постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине.

-

11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Припрема и планирање - од 1 до 2 дана;
- Реализација - од 2 до 5 дана;
- Архивирање - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола израђеног решења за исплату плата запосленима у Служби;
- Контрола захтева за плаћање;
- Контрола сврсисходности захтева за плаћање.
13. Документација у пословном процесу
Листа присутности;
Захтев за плаћање;
Решење за исплату плата запосленима у Служби;
Образац ИП -1;
Обрачунска листа плата запослених;
Извод текућег рачуна извршења буџета.

-

14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Упутство за израду захтева за додељивање права за рад у појединачним деловима система БИС
Трезора;
- Упутство за управљање преузетим обавезама (НАМЕРЕ).
- Упутство Захтева за преузимање обавеза;
- Упутство Захтева за плаћање;
- Упутство за пословни процес обрачун и исплата зарада.
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Припрема и
планирање

Фазе у
активности

Учесници

Достављање
ИП Обрасца

Запослени
задужен за
финансијске
послове

Израда
решења

Запослени
задужен за
пране
послове

Архивирање

Релизација
захтева за
плаћање
Преузимање
обрачунске
листе плате
запослених

Архивирање
предмета

1-2

Покрајински
секретаријат
за финансије

Образац ИП1;
Решење о
исплати плата
запосленима
у Служби
Образац ИП1; Решење за
исплати плата
запосленима
у Служби;
Захтев за
плаћање.
Захтев за
плаћање

2-5
Запослени у
Служби

Обрачунска
листа плата
запослених

Запослени
задужен за
финансијске
послове

У
континуите
ту

Реализовани
захтев
за плаћање;
Извод
текућег
рачуна
извршења
буџета

Фазе у
активности
која претходи

Фазе у
активности
након
контроле

ТАБЕЛА 2.
Контролна активност

Документи

Учесник

Улаз

Резултат

Образац
ИП- 1

Потписан
захтев за
плаћање

Потписан
захтев за
плаћање

Обрачунска
листа плата
запослених

Цео
предмет

Архивирање

Образац ИП-1

Запослени
задужен за
финансијске
послове

Припрема
захтева за
плаћање

Реализација

Рокови у
данима

Контрола израђеног
решења за исплату
плата запосленима у
Служби

Вршилац
контролне
активности 2

Израда
Решења

Припрема
захтева за
плаћање

Контрола израде
захтева за плаћање

Вршилац
контролне
активности 1

Припрема
захтева за
плаћање

Реализација
захтева за
плаћање

Ризици
Решење о исплати
плата
запосленима у Служби
није урађено у складу
са важећим
прописима и актима
Захтев за плаћање
није урађен у складу
са важећим
прописима и актима
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Контрола
сврсисходности захтева
за плаћање

Вршилац
контролне
активности 2

ТАБЕЛА 3.

Учесник
Покрајински секретаријат за
финансије
Запослени задужен за правне
послове
Запослени задужен за
финансијске послове

Вршилац контролне активности
1
Вршилац контролне активности
2

Припрема
захтева за
плаћање

Активност
Припрема исплате и
обрачун плата

Реализација
захтева за
плаћање

Захтев за плаћање
није урађен у складу
са важећим
прописима и актима

Контролна активност

Израда решења
Припрема захтева за
плаћање
Архивирање захтева за
плаћање
Контрола израде захтева за
плаћање
Контрола израђеног решења о
исплати плата запосленима у
Служби
Контрола сврсисходности захтева
за плаћање
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.7

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за финансијске послове

2. Назив пословног процеса
Обустава запосленом по основу рачуна у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине (у даљем тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Благовремена и тачна извршена обустава са плате запосленом по основу прекорачења рачуна
службеног телефона.
4. Ризици

- Неблаговремено и нетачно извршена обустава са плате запосленом у Служби по основу
прекорачења рачуна службеног телефона.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
Након достављања рачуна за службене мобилне телефоне врши се провера рачуна и ако се утврди
да је прекорачен рачун израђује се Решење о обустави које се након овере Директора Службе
доставља Покрајинском секретаријату за финансије (у даљем тексту: ПСФ) и Управи за заједничке
послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа).
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење

- Управа - задужена за плаћање рачуна за службене мобилне телефоне;
- ПСФ - врши обуставу по основу Решења о обустави;
- Запослени задужен за финансијске послове - проверава рачуне мобилних телефона и доставља
решења ПСФ и Управи;

- Запослени задужен за правне послове - израђује Решење о обустави;
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- Начелник (Вршилац контролне активности) - контролише решење и рачун за мобилни телефон.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије

- Упутство о условима и начину коришћења мобилних телефона за службене потребе.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Припрема - од 1 до 2 дана;
- Реализација - од 1 до 2 дана;
- Архивирање - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола рачуна за мобилне телефоне;
- Контрола тачности израђеног Решења о обустави.
13. Документација у пословном процесу
- Рачуни за мобилни телефон;
- Решење о обустави.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Упутство за проверу и достављање рачуна за мобилни телефон.
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ТАБЕЛА 1.
Фазе у
активности

Активност

Провера
Утврђивање
основе за
обуставу
Израда
решења

Достављање
Достављање
решења
Достављање
предмета

Архивирање
предмета

Архивирање
предмета

Учесници
Запослени
задужен за
финансијске
послове;
Начелник
Запослени
задужен за
правне
послове
Запослени
задужен за
финансијске
послове;
ПСФ
Запослени
задужен за
финансијске
послове;
Управа
Запослени
задужен за
финансијске
послове

ТАБЕЛА 2.

Рокови
у
данима

Документи

Улаз

Резултат

Рачуни за
мобилни
телефоне

Потписано
Решење о
обустави

1-2

Решење о
обустави

Потписано
решење о
обустави

Достављено
решење о
обустави

У
контину
итету

Цео
предмет

Достављено
решење о
обустави

Архивиран
предмет

Рачун за
мобилне
телефоне
1-2
Решење о
обустави

Контролна
активност

Учесник

Фазе у
активности која
претходи

Фазе у
активности
након контроле

Ризици

Контрола рачуна
за мобилне
телефоне

Вршилац
контролне
активности

Провера

Израда Решења

Неблаговремено и
нетачно извршена
обустава

Контрола тачности
израђеног решења
о обустави

Вршилац
контролне
активности

Израда решења

Достављање

Нетачно урађено
решење о обустави

ТАБЕЛА 3.

Учесник

Запослени задужен за
финансијске послове

Запослени задужен за правне
послове
Вршилац контролне активности

Активност
Достављање решења
Достављање решења
Утврђивање основе за
обуставу
Архивирање предмета
Утврђивање основе за
обуставу
Израда решења о
обустави

Контролна активност

Контрола рачуна за мобилне
телефоне
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Контрола тачности израђеног
решења о обустави.

Образац 2 - Процедура за исплату трошкова службеног путовања без аконтације запосленом у Служби за буџетску
инспекцију АП Војводине

МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.8

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за финансијске послове

2. Назив пословног процеса
Исплата трошкова службеног путовања без аконтације запосленом у Служби за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Обрачун и исплата трошкова службеног путовања без аконтације запосленом у Служби насталих по
основу права на рад, запосленом који су настали везано за упућивање на службени пут са циљем
обављања послова из домена регистроване делатности.
4. Ризици
- Решење о упућивању на службено путовање запосленог у Служби није урађено у складу са
важећим прописима и актима;
- Решење о исплати коначног обрачуна трошкова службеног путовања није урађено у складу са
важећим прописима и актима;
- Неисплаћени трошкови службеног путовања запосленом у Служби;
- Нетачно исплаћени трошкови службеног путовања запосленом у Служби.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
Запосленом у Служби, након добијања дозволе од директора Службе, израђује се решење о
упућивању. Овереним и попуњеним путним налогом са рачунима се врши обрачун трошкова
службеног путовања запосленог у Служби и заједно са решењем о коначном обрачуну трошкова
службеног путовања запосленог у Служби врши се исплата.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за канцеларијско пословање Службе;
- Процедура за измирење новчаних обавеза Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
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- Запослени задужен за финансијске послове - припрема за исплату трошкове службеног
путовања запосленог у Служби;

- Запослени у Служби - дају иницијативу и врше обрачун трошкова службеног путовања;
- Запослени задужен за правне послове - припрема и архивира решења о упућивању на службено
путовање и решења за исплату коначног обрачуна трошкова службеног путовања;
- Начелник одељења - (у даљем тексту: Вршилац контролне активности 1) - контролише
формалну, суштинску и рачунску страну приликом израде захтева за плаћање;
- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности 2), одговоран за оправданост
службеног пута - контролише формалну, суштинску и рачунску страну приликом израде захтева
за плаћање;
- Покрајински секретаријат за финансије - реализује захтев за плаћање.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Закон о буџетском систему;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Закон о раду;
- Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине;
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
- Закон о порезу на доходак грађана;
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији;
- Посебан Колективни уговор за државне органе;
- Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Припрема и планирање путног налога - 1 до 2 дана;
- Реализација плаћања коначног обрачуна трошкова службеног путовања - 2 до 5 дана;
- Архивирање - 1 до 2 дана.
12. Контролне активности у пословном процесу
Kонтрола сврсисходности службеног путовања запосленог у Служби;
Контрола израђеног Решења о упућивању на службено путовање запосленог у Служби;
Контрола путног налога;
Контрола израђеног Решења о исплати коначног обрачуна трошкова службеног путовања;
Контрола захтева за плаћање;
Контрола сврсисходности захтева за плаћање.

-

13. Документација у пословном процесу
- Образац за службено путовање;
- Решење о упућивању на службено путовање запосленог у Служби;
- Налог за службено путовање;
- Решење о коначном обрачуну трошкова службеног путовања;
- Захтев за плаћање;
- Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД;
- Извод текућег рачуна извршења буџета.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Упутство за израду захтева за додељивање права за рад у појединачним деловима система БИС
Трезора;
- Упутство за израду захтева за преузимање обавеза - апликација БИС Трезор;
- Упутство за израду путних налога - апликација БИС Трезор;
- Упутство за Захтев за преузимање обавеза;
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-

Упутство за Захтев за плаћање;
Упутство за Подношење пореске електронске пријаве;
Упутство за израду Решења о упућивању на службено путовање;
Упутство за израду Решења о коначном обрачуну трошкова службеног путовања.
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Припрема и
планирање
путног
налога

Учесници

Израда
обрасца

Запослени у
Служби

Образац за
службено
путовање

Запослени
задужен за
правне
послове

Решење о
упућивању на
службено
путовање
запосленог у
Служби

Припрема
решења о
упућивању
на службено
путовање
запосленог у
Служби
Попуњавање
путног налога
Реализација
службеног
путовања
запосленог у
Служби
Преузимање
обавезе

Реализација
коначног
обрачуна
трошкова
службеног
путовања

Рокови
у
данима

Фазе у
активности

1-2

Документи

Запослени у
Служби

Путни налог

Запослени у
Служби

Путни налог

Запослени
задужен за
финансијске
послове

Путни налог

Израда
решења о
коначном
обрачуну
трошкова
службеног
путовања
запосленог у
Служби

Запослени
задужен за
правне
послове

Израда
захтева за
плаћање

Запослени
задужен за
финансијске
послове

2-5

Решење о
коначном
обрачуну
трошкова
службеног
путовања;
Захтев за
плаћање;
Обавештење
о поднетој
појединачној
пореској
пријави ППП
ПД.
Путни налог;
Решење о
коначном
обрачуну
трошкова
службеног
путовања;
Захтев за
плаћање;
Обавештење
о поднетој
појединачној
пореској
пријави ППП

Улаз

Резултат

Израда
обрасца

Реализација
службеног
путовања

Реализација
службеног
путовања

Реализација
захтева за
плаћање
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ПД.

Архивирање

Реализација
захтева за
плаћање

Покрајински
секретаријат
за финансије

Архивирање
предмета

Запослени
задужен за
финансијске
послове

Путни налог;
Решење о
коначном
обрачуну
трошкова
службеног
путовања;
Захтев за
плаћање;
Обавештење
о поднетој
појединачној
пореској
пријави ППП
ПД.
1-2

ТАБЕЛА 2.
Контролна
активност

Учесник

Фазе у активности
која претходи

Контрола
сврсисходности
службеног пута
запосленог у
Служби

Вршилац
контролне
активности
2

Израда обрасца

Сви
документи

Цео
предмет

Фазе у
активности
након контроле
Припрема
решења о
упућивању на
службено
путовање
запосленог у
Служби

Вршилац
контролне
активности
2

Припрема решења
о упућивању на
службено
путовање
запосленог у
Служби

Попуњавање
путног налога

Контрола путног
налога

Вршилац
контролне
активности
2

Попуњавање
путног налога

Реализација
службеног
путовања

Контрола
израђености
решења о коначном
обрачуну трошкова
службеног путовања

Вршилац
контролне
активности
2

Евидентирање
обавезе

Израда захтева
за плаћање

Контрола решења о
упућивању на
службено путовање
запосленог у
Служби

Архивирање

Ризици

Нереализовано
службено путовање
запосленог у Служби

Решење о
упућивању на
службено путовање
запосленог у Служби
није урађено у
складу са важећим
прописима и актима;
Нереализовано
службено
путовање запосленог
у Служби.
Нереализовано
службено
путовање запосленог
у Служби
Решење о
коначном
обрачуну
трошкова
службеног путовања
није урађено у
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Контрола захтева за
плаћање

Вршилац
контролне
активности
1

Израда захтева за
плаћање

Реализација
захтева за
плаћање

Контрола
сврсисходности
захтева за плаћање

Вршилац
контролне
активности
2

Израда захтева за
плаћање

Реализација
захтева за
плаћање

ТАБЕЛА 3.
Учесник
Запослени у Служби

Запослени задужен за
правне послове
Запослени задужен за
финансијске послове
Покрајински
секретаријат за
финансије
Вршилац контролне
активности 1

Вршилац контролне
активности 2

Активност
Припрема и планирање путног
налога;
Реализација коначног обрачуна
трошкова службеног путовања.
Припрема и планирање путног
налога;
Реализација коначног обрачуна
трошкова службеног путовања.
Реализација коначног обрачуна
трошкова службеног путовања;
Архивирање.

складу са важећим
прописима и актима;
Нереализовано
службено путовање.
Неисплаћени
трошкови службеног
путовања запосленог
у Служби;
Нетачно исплаћени
трошкови службеног
путовања запосленог
у Служби.
Неисплаћени
трошкови службеног
путовања запосленог
у Служби;
Нетачно исплаћени
трошкови службеног
путовања запосленог
у Служби.

Контролна активност

Реализација коначног обрачуна
трошкова службеног путовања
Контрола захтева за плаћање
Контрола сврсисходности службеног
пута запосленог у Служби
Контрола решења о упућивању на
службено путовање запосленог у
Служби
Контрола путног налога
Контрола израђености решења о
коначном обрачуну трошкова
службеног путовања
Контрола сврсисходности захтева за
плаћање
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:
• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине
1

• Шифра процеса:

7.9

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Руководилац одговоран за ФУК органа –директор службе

2. Назив пословног процеса
Организовање Финансијског управљања и контроле у Служби за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Финансијско управљање и контрола (у даљем тексту: ФУК) је систем политика, процедура и
активности које успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац корисника јавних средстава,
а којим се управљајући ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви Службе
остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин, кроз:
1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2) потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3) добро финансијско управљање;
4) заштиту средстава и података (информација).
4. Ризици
- Решења о именовању чланова радне групе нису урађена у складу са важећим актима;
- Стратегија успостављања ФУК-а Службе није правилно урађена;
- Стратегија успостављања ФУК-а Службе није сврсисходна;
- Акциони план Службе није правилно урађен;
- Акциони план Службе није сврсисходан;
- Извештаји који се израђују приликом организовања ФУК-а у Служби нису тачни и правилно
урађени;
- Извештаји који се израђују приликом организовања ФУК-а у Служби нису сврсисходни;
- Регистар ризика Службе није тачно и правилно урађен;
- Регистар ризика Службе није сврсисходан.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
Након именовања Руководиоца одговорног за ФУК и образовање радне групе за ФУК, кроз 8 (осам)
корака врши се имплементација ФУК-a у Служби. Сваки корак у имплементацији има за резултат акт
који обезбеђује остваривање циљева Службе.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
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8. Ресурси за остваривање пословног процеса

- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Запослени задужен за правне послове - припрема решења о именовању Руководиоца
одговорног за ФУК и образовање радне групе за ФУК;
- Радна група - припрема податке и израђује акте који су неопходни за имплементацију ФУК;
- Руководиоц одговоран за ФУК (Руководилац ФУК) - контролише припремљена акта која су
неопходна за имплементацију ФУК-a у Служби;
- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности) - контролише оправданост и
сврсисходност израђених аката за имплементацију ФУК-a у Служби.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије

- Закон о буџетском систему;
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору;
- Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период
2017-2020. године.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Именовање радне групе - од 1 до 10 дана;
- Преглед ФУК - од 30 до 60 дана;
- План активности - од 30 до 300 дана;
- Самооцењивање - од 30 о 120 дана;
- Сегментација - од 30 до 90 дана;
- Процена ризика - од 30 до 180 дана;
- Анализа система интерних контрола - од 30 до 90 дана;
- Корективне активности - од 30 до 90 дана;
- Извештавање о ФУК-у - од 30 до 90 дана;
- Архивирање - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу
Контрола решења о именовању радне групе;
Контрола тачности и правилности израђенe Стратегије управљања ФУК-а Службе;
Контрола сврсисходности Стратегије управљања ФУК-а Службе;
Контрола тачности и правилности израђеног Акционог плана Службе;
Контрола сврсисходности Акционог плана Службе;
Контрола тачности и правилности израђеног Извештаја о самооцењивању Службе;
Контрола сврсисходности Извештаја о самооцењивању Службе;
Контрола тачности и правилности израђеног Извештаја о сегментацији Службе;
Контрола сврсисходности Извештаја о сегментацији Службе;
Контрола тачности и правилности израђеног Регистра ризика Службе;
Контрола сврсисходности Регистра ризика Службе;
Контрола тачности и правилности израђеног Извештаја о систему интерних контрола Службе;
Контрола сврсисходности Извештаја о систему интерних контрола Службе;
Контрола тачности и правилности израђеног Извештаја о корективним активностима Службе;
Контрола сврсисходности Извештаја о корективним активностима Службе;
Контрола тачности и правилности израђеног Извештаја о ФУК-у Службе;

-
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- Контрола сврсисходности Извештаја о ФУК-у Службе.
13. Документација у пословном процесу
Решења о именовању чланова Радне групе;
Стратегија успостављања ФУК-а у Служби;
Акциони план Службе;
Извештај о самооцењивању Службе;
Извештај о сегментацији Службе;
Регистар ризика Службе;
Извештај о систему интерних контрола Службе;
Извештај о корективним активностима Службе;
Извештај о ФУК-у Службе.

-

14. Упутства која се користе у пословном процесу
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Фазе у
активности

Учесниц
и
Запосле
ни
задужен
за
правне
послове

Рокови у
данима

Документи

1-10

Решење о
именовању
чланова
радне групе

Именовање
радне групе

Израда
Решења

Преглед ФУК

Израда
стратешког
плана

Радна
група

30-60

Стратегија
успостављањ
а ФУК-а у
Служби

План
активности

Израда
Акционог
плана

Радна
група

30-300

Акциони
план Службе

Самооцењив
ање

Израда
извештаја о
самооцењив
ању

Радна
група

30-120

Извештај о
самооцењив
ању Службе

30-90

Извештај о
сегментацији
Службе

30-180

Регистар
ризика
Службе

30-90

Извештај о
систему
интерних
контрола
Службе

30-90

Извештај о
корективним
активностим
а у Служби

Сегментација

Сегментација
Службе

Радна
група

Процена
ризика

Израда
регистра
управљања
ризицима

Радна
група

Анализа
система
интерних
контрола

Провера
интерних
контрола

Корективне
активности

Корективне
активности

Радна
група

Радна
група

Извештавање
о
Извештавање
финансијском
о ФУК-у
управљању и
контроли

Радна
група

30-90

Извештај о
ФУК-у
Службе

Архивирање
предмета

Радна
група

У
континуит
ету

Цео предмет

Архивирање

Улаз

Резултат

Закони и
остали
правни акти

Потписана
решења о
именовању
чланова
радне групе

Потписана
решења о
именовању
чланова
радне групе
Усвојена
Стратегија
успостављањ
а ФУК-а у
Служби
Усвојен
Акциони
план Службе
Усвојен
Извештај о
самооцењив
ању Службе
Усвојен
Извештај о
сегментацији
Службе
Усвојен
Регистар
ризика
Службе
Усвојен
Извештај о
систему
интерних
контрола
Службе
Усвојен
Извештај о
корективним
активностим
а у Служби
Цео предмет

Усвојена
Стратегија
успостављањ
а ФУК-а у
Служби
Усвојен
Акциони
план Службе
Усвојен
Извештај о
самооцењив
ању Службе
Усвојен
Извештај о
сегментацији
Службе
Усвојен
Регистар
ризика
Службе
Усвојен
Извештај о
систему
интерних
контрола
Службе
Усвојен
Извештај о
корективним
активностим
а у Служби
Усвојен
Извештај о
ФУК-у
Службе
Архивирање
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ТАБЕЛА 2.
Контролна
активност

Учесник

Контрола решења о
именовању радне
групе;
Контрола тачности и
правилности
израђене Стратегије
успостављања ФУКа у Служби;
Контрола
сврсисходности
Стратегије
успостављања ФУКа у Служби;
Контрола тачности и
правилности
израђеног Акционог
плана Службе;
Контрола
сврсисходности
Акционог плана
Службе;
Контрола тачности и
правилности
израђеног
Извештаја о
самооцењивању
Службе;
Контрола
сврсисходности
Извештаја о
самооцењивању
Службе;
Контрола тачности и
правилности
израђеног
Извештаја о
сегментацији
Службе;
Контрола
сврсисходности
Извештаја о
сегментацији
Службе;
Контрола тачности и
правилности
израђеног Регистра
ризика Службе;

Фаза у активности
која претходи

Фаза у активности
након контроле

Вршилац
контролне
активности

-

Преглед
финансијског
управљања и
контроле

Руководилац
ФУК

Именовање радне
групе

План активности

Вршилац
контролне
активности

Руководилац
ФУК
Вршилац
контролне
активности

Руководилац
ФУК

Вршилац
контролне
активности

Руководилац
ФУК

Именовање радне
групе
Преглед
финансијског
управљања и
контроле
Преглед
финансијског
управљања и
контроле

План активности

План активности

Самооцењивање

Ризици
Решења о
именовању чланова
радне групе нису
урађена у складу са
важећим актима.
Стратегија
успостављања ФУКа у Служби није
тачно и правилно
урађена.

План активности

Стратегија
успостављања ФУКа у Служби није
сврсисходна.

Самооцењивање

Акциони план
Службе није тачно и
правилно урађен.

Самооцењивање

Акциони план
Службе није
сврсисходан.

Сегментација

Извештај о
самооцењивању
Службе није тачно и
правилно урађен.

Сегментација

Извештај о
самооцењивању
Службе није
сврсисходан.

Процена ризика

Извештај о
сегментацији
Службе није тачно и
правилно урађен.

Вршилац
контролне
активности

Самооцењивање

Процена ризика

Извештај о
сегментацији
Службе није
сврсисходан.

Руководилац
ФУК

Сегментација

Анализа система
интерних
контрола

Регистар ризика
Службе није тачно и
правилно урађен.
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Контрола
сврсисходности
Регистра ризика
Службе;
Контрола тачности и
правилности
израђеног
Извештаја о систему
интерних контрола
Службе;
Контрола
сврсисходности
Извештаја о систему
интерних контрола
Службе;
Контрола тачности и
правилности
израђеног
Извештаја о
корективним
активностима
Службе;
Контрола
сврсисходности
Извештаја о
корективним
активностима
Службе;
Контрола тачности и
правилности
израђеног
Извештаја о ФУК-у
Службе;
Контрола
сврсисходности
Извештаја о ФУК-у
Службе.
ТАБЕЛА 3.
Учесник
Запослени задужен за
правне послове

Радна група

Руководилац ФУК

Вршилац
контролне
активности

Анализа система
интерних
контрола

Регистар ризика
Службе није
сврсисходан.

Процена ризика

Корективне
активности

Извештај о систему
интерних контрола
Службе није тачно и
правилно урађен.

Процена ризика

Корективне
активности

Извештај о систему
интерних контрола
Службе није
сврсисходан.

Анализа система
интерних
контрола

Извештавање о
финансијском
управљању и
контроли

Извештај о
корективним
активностима
Службе није тачно и
правилно урађен.

Вршилац
контролне
активности

Анализа система
интерних
контрола

Извештавање о
финансијском
управљању и
контроли

Извештај о
корективним
активностима
Службе није
сврсисходан.

Руководилац
ФУК

Корективне
активности

Архивирање

Извештаја о ФУК-у
Службе није тачно и
правилно урађен.

Вршилац
контролне
активности

Корективне
активности

Архивирање

Извештаја о ФУК-у
Службе није
сврсисходан.

Руководилац
ФУК

Вршилац
контролне
активности

Руководилац
ФУК

Сегментација

Активност
Именовање радне
групе
− Корак 1;
− Корак 2;
− Корак 3;
− Корак 4;
− Корак 5;
− Корак 6;
− Корак 7;
− Корак 8;
− Архивирање.

Контролна активност

− Контрола тачности и правилности израђене
Стратегије успостављања ФУК-а у Служби;
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Вршилац контролне
активности

− Контрола тачности и правилности израђеног
Акционог плана Службе;
− Контрола тачности и правилности израђеног
Извештаја о самооцењивању Службе;
− Контрола тачности и правилности израђеног
Извештаја о сегментацији Службе;
− Контрола тачности и правилности израђеног
Регистра ризика Службе;
− Контрола тачности и правилности израђеног
Извештаја о систему интерних контрола Службе;
− Контрола тачности и правилности израђеног
Извештаја о корективним активностима Службе;
− Контрола тачности и правилности израђеног
Извештаја о ФУК-у Службе;
− Контрола решења о именовању радне групе;
− Контрола сврсисходности Стратегије
успостављања ФУК-а у Служби;
− Контрола сврсисходности Акционог плана
Службе;
− Контрола сврсисходности Извештаја о
самооцењивању Службе;
− Контрола сврсисходности Извештаја о
сегментацији Службе;
− Контрола сврсисходности Регистра ризика
Службе;
− Контрола сврсисходности Извештаја о систему
интерних контрола Службе;
− Контрола сврсисходности Извештаја о
корективним активностима Службе;
− Контрола сврсисходности Извештаја о ФУК-у
Службе.
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.10

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за правне послове

2. Назив пословног процеса
Сарадња са Управом за заједничке послове покрајинских органа у Служби за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Благовремено обезбеђивање средстава за рад Службе.
4. Ризици
- Неблаговремено обезбеђивање средстава за рад Службе.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
У складу са иницијативом запослених, запослени задужен за правне послове у Служби доставља
захтев Управи за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) у циљу
обезбеђивања нове и одржавање постојећих просторија, рачунарске опреме и обезбеђивање
канцеларијског материјала који је неопходан за несметан рад Службе.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса

- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Управа - обезбеђује нове и одржава постојеће канцеларије, опрему и канцеларијски материјал
за Службу;
- Запослени у Служби - даје иницијативу лицу задуженом за правне послове;
- Запослени задужен за правне послове - припрема захтев и архивира након реализације;
- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности) - прегледа рад и захтеве
лица задуженог за правне послове у вези са његовом сврсисходношћу.
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10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Одлука о Управи за заједничке послове покрајинских органа;
- Одлука о условима и начину коришћења службених возила.
11. Активности пословног процеса са временским роковима

- Припрема захтева - 1 до 3 дана;
- Реализација захтева - 1 до 3 дана;
- Архивирање предмета - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола сврсисходности захтева.
13. Документација у пословном процесу
- Захтев;
- Реверс;
- Рачун.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
- Упутство за обезбеђење средстава за рад Службе;
- Упутство о условима, начину коришћења и набавци мобилних телефона за службене потребе;
- Упутство за подношење е-захтева у систему еЗахтеви;
- Упутство о начину селидбе и премештаја запослених у покрајинским органима;
- Упутство o начину реализације друштвених догађаја и скупова;
- Упутство о условима, начину коришћења и набавци мобилних телефона за службене потребе.
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ТАБЕЛА 1.
Фазе у
активности

Активност

Иницијатива
Припрема
захтева
Израда захтева

Реализација
захтева

Архивирање
предмета

Реализација
захтева
Обавештавање
запосленог о
реализацији
захтева
Архивирање

Учесници
Запослени
у
Служби
Запослени
задужен за
правне
послове

Запослени
у Служби
Запослени
задужен за
правне
послове

Контрола
сврсисходности
захтева
ТАБЕЛА 3.

Документи
Електронска
пошта

1-3
Захтев

Управа

ТАБЕЛА 2.
Контролна
активност

Рокови
у
данима

Улаз

Резултат

Иницијатива
запосленог у
Служби

Захтев

Потписан
захтев

Реализација
захтева

Реализација
захтева

Предмет

Захтев
1-3
Реверс

У
контину
итету

Захтев

Учесник

Фазе у
активности која
претходи

Фазе у
активности након
контроле

Ризици

Вршилац
контролне
активности

Припрема и
планирање

Реализација
захтева

Неблаговремено
обезбеђивање
средстава за рад

Учесник

Активност
Контролна активност
Припрема захтева
Запослени у Служби
Реализација захтева
Припрема захтева
Запослени задужен за правне послове
Архивирање предмета
Управа
Реализација захтева
Вршилац контролне активности
Сврсисходност захтева
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.11

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Именовани председник комисије

2. Назив пословног процеса
Попис имовине и обавеза Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Попис имовине и обавеза Службе на крају буџетске године за коју се саставља годишњи
финансијски извештај - завршни рачун с циљем усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем које се утврђује пописом.
4. Ризици
- Решење о формирању комисије за попис имовине и обавеза Службе није урађено у складу са
важећим прописима и актима;
- Нетачан попис имовине и обавеза Службе;
- Неусаглашено књиговодствено стање са стварним стањем Службе.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
Након усклађивања стања помоћних књига и евиденција Службе са главном књигом трезора која се
води у Покрајинском секретаријату за финансије образује се комисија за попис имовине и обавеза.
После извршеног пописа имовине и обавеза комисија за попис имовине и обавеза доноси извештај
о извршеном попису имовине и обавеза који се са решењем о усвајању извештаја и резултатима
пописа имовине и обавеза доставља Покрајинском секретаријату за финансије.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)

8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење

- Покрајински секретаријат за финансије - води главну књигу трезора.
- Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине (у
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-

даљем тексту: СИР АПВ) - контролише попис имовине и обавезе Службе;
Запослени задужен за правне послове - израђује одлуку о попису имовине и обавеза Службе и
решење о формирању комисије за попис имовине и обавеза;
Запослени задужен за финансијске послове - доставља податке из помоћне књиговодствене
евиденције Службе;
Комисија за попис имовине и обавеза - врши попис имовине и обавеза Службе и доноси
извештај о попису имовине и обавеза;
Начелник - контролише израђену одлуку о попису имовине и обавеза Службе и решење о
формирању комисије за попис имовине и обавеза;
Председник Комисије за попис имовине и обавеза - оверава план рада Комисије за попис
имовине и обавеза и извештај о извршеном попису имовине и обавеза;
Директор - одобрава одлуку о попису имовине и обавеза Службе и решења о формирању
комисије за попис имовине и обавеза и решења о усвајању извештаја и резултатима пописа
имовине и обавеза.

10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Закон о буџетском систему;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Упутство о организацији и рачуноводственом обухватању пописа имовине и обавеза буџетских
корисника укључених у консолидовани рачун трезора Аутономне покрајине Војводине и
средстава јавне својине Аутономне покрајине Војводине дате на коришћење другим правним
лицима.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Израда и одобравање одлуке о започињању пописа - од 1 до 2 дана;
- Израда и одобравање плана рада комисије - од 1 до 3 дана;
- Израда и одобравање извештаја о извршеном попису - од 5 до 45 дана;
- Израда и одобравање решења о усвајању извештаја - од 1 до 7 дана;
- Достављање и одлагање документације - 1 до 3 дана.
12. Контролне активности у пословном процесу
Контрола израђене одлуке о започињању пописа имовине и обавеза;
Контрола израђеног решења о усвајању пописа имовине и обавеза;
Овера плана рада комисије за попис имовине и обавеза;
Овера израђеног извештаја о извршеном попису имовине и обавеза;
Овера израђене одлуке о започињању пописа имовине и обавеза;
Овера израђеног решења о усвајању пописа имовине и обавеза;
Одобравање одлуке о започињању пописа имовине и обавеза;
Одобравање решења о усвајању пописа имовине и обавеза.

-

13. Документација у пословном процесу
- Одлука о започињању попису имовине и обавеза Службе;
- Решења о формирању комисије за попис имовине и обавеза Службе;
- План пописа имовине и обавеза Службе;
- Захтев за достављање података;
- Подаци из помоћних књига и евиденција;
- Налог на основу којих су спроведена књижења у помоћним књигама;
- Извештај о извршеном попису имовине и обавеза Службе;
- Решења о усвајању извештаја и резултатима пописа имовине и обавеза Службе;
- Потврда о достављеном извештају комисије за попис имовине и обавеза и решења о усвајању
извештаја и резултатима пописа имовине и обавеза Службе.
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14. Упутства која се користе у пословном процесу

ТАБЕЛА 1.
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Активност

Израда и
одобравање
одлуке о
започињању
пописа

Фазе у
активности

Израда
одлуке о
започињању
пописа
имовине и
обавеза

Достављање
решења о
формирању
комисије за
попис
имовине и
обавеза

Израда и
одобравање
плана рада
комисије

Достављање
одлуке о
започињању
пописа
имовине и
обавеза

Израда плана
рада
комисије за
попис
имовине и
обавеза

Учесници

Запослени
задужен за
правне
послове

Комисија за
попис
имовине и
обавеза

СИР АПВ

Комисија за
попис
имовине и
обавеза

Рокови
у
даним
а

Документи

2

Улаз

Резултат

Одлука о
започињању
попису
имовине и
обавеза
Службе;
Решења о
формирању
комисије за
попис
имовине и
обавеза
Службе

Законски рок

Израђена
одлука о
започињању
пописа
имовине и
обавеза и
решење о
формирању
комисије за
попис
имовине и
обавеза

1

Решења о
формирању
комисије за
попис
имовине и
обавеза
Службе

Одобрена
одлука о
започињању
пописа
имовине и
обавеза и
решење о
формирању
комисије за
попис
имовине и
обавеза

Достављено
решење о
формирању
комисије за
попис
имовине и
обавеза
Комисији за
попис
имовине и
обавеза

1

Одлука о
започињању
попису
имовине и
обавеза
Службе;
Решења о
формирању
комисије за
попис
имовине и
обавеза
Службе

Достављено
решење о
формирању
комисије за
попис
имовине и
обавеза
Комисији за
попис
имовине и
обавеза

Достављена
одлука о
започињању
пописа
имовине и
обавеза и
решење о
формирању
СИР АПВ

1

План пописа
имовине и
обавеза
Службе;
Захтев за
достављање
података

Достављена
одлука о
започињању
пописа
имовине и
обавеза и
решење о
формирању
СИР АПВ

Израђен
план рада
комисије за
попис
имовине и
обавеза
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Израда и
одобравање
извештаја о
извршеном
попису

Достављање
података за
попис
имовине и
обавеза

Попис
имовине и
обавеза

Израда и
одобравање
решења о
усвајању
извештаја

Достављање
и одлагање
документациј
е

Израда
решења о
усвајању
пописа
имовине и
обавеза

Достављање
извештаја о
извршеном
попису
имовине и
обавеза и
решења о
усвајању
извештаја
СИР АПВ

Достављање
извештаја о
извршеном
попису
имовине и
обавеза и
решења о
усвајању
извештаја
Покрајинском
секретаријату
за финансије

Запослени
задужен за
финансијск
е послове

Комисија за
попис
имовине и
обавеза

Запослени
задужен за
правне
послове

СИР АПВ

Покрајинск
и
секретарија
т за
финансије

2

Подаци из
помоћних
књига и
евиденција;
Налог на
основу којих
су
спроведена
књижења у
помоћним
књигама

43

Извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза
Службе

Достављање
података из
помоћних
књига и
евиденција

7

Решења о
усвајању
извештаја и
резултатима
пописа
имовине и
обавеза
Службе

Оверен
извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза
Службе

1

1

Извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза
Службе;
Решења о
усвајању
извештаја и
резултатима
пописа
имовине и
обавеза
Службе
Извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза
Службе;
Решења о
усвајању
извештаја и
резултатима
пописа
имовине и
обавеза

Оверен план
рада
комисије за
попис
имовине и
обавеза

Достављање
података из
помоћних
књига и
евиденција

Израђен
извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза
Службе
Израђено
решење о
усвајању
извештаја о
извршеном
попису
имовине и
обавеза
Службе

Одобрено
решење о
усвајању
извештаја о
извршеном
попису
имовине и
обавеза
Службе

Достављен
извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза и
одлука о
усвајању
извештаја

Достављен
извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза и
одлука о
усвајању
извештаја
СИР АПВ

Достављен
извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза и
одлука о
усвајању
извештаја
Покрајинско
м
секретаријат
у за
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Службе
Потврда о
достављено
м извештају
комисије за
попис
имовине и
обавеза и
решења о
усвајању
извештаја и
резултатима
пописа
имовине и
обавеза
Службе

Одлагање
документациј
е

ТАБЕЛА 2.
Контролна
активност
Контрола
израђене одлуке
о започињању
пописа имовине
и обавеза
Контрола
израђеног
решења о
усвајању пописа
имовине и
обавеза
Овера плана
рада комисије
за попис
имовине и
обавеза

Учесник

Начелник за
правне
послове

Председник
Комисије за
попис
имовине и
обавеза

Запослени
задужен за
финансијск
е послове

1

Фазе у
активности
која претходи
Израда одлуке
о започињању
пописа
имовине и
обавеза
Израда
решења о
усвајању
пописа
имовине и
обавеза
Израда плана
рада комисије
за попис
имовине и
обавеза

Цео
предмет

финансије

Достављен
извештај о
извршеном
попису
имовине и
обавеза и
одлука о
усвајању
извештаја
Покрајинско
м
секретаријат
у за
финансије

Фазе у активности
након контроле
Достављање
решења о
формирању
комисије за попис
имовине и обавеза
Достављање
извештаја о
извршеном попису
имовине и обавеза
и решења о
усвајању извештаја
СИР АПВ
Достављање
података за попис
имовине и обавеза

Одлагање
предмета

Ризици

Решење о формирању
комисије за попис
имовине и обавеза
Службе није урађено
у складу са важећим
прописима и актима;
Нетачан попис имовине
и обавеза Службе;
Неусаглашено
књиговодствено
стање са стварним
стањем Службе.
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Овера
израђеног
извештаја о
извршеном
попису имовине
и обавеза
Овера израђене
одлуке о
започињању
пописа имовине
и обавеза
Овера
израђеног
решења о
усвајању пописа
имовине и
обавеза

Попис имовине
и обавеза

Помоћник за
правне и
финансијске
послове

Одобравање
одлуке о
започињању
пописа имовине
и обавеза
Одобравање
решења о
усвајању пописа
имовине и
обавеза

Израда одлуке
о започињању
пописа
имовине и
обавеза
Израда
решења о
усвајању
пописа
имовине и
обавеза
Израда одлуке
о започињању
пописа
имовине и
обавеза

Директор

ТАБЕЛА 3.
Учесник
Покрајински секретаријат
за финансије
СИР АПВ

Запослени задужен за
правне послове

Запослени задужен за
финансијске послове

Комисија за попис
имовине и обавеза

Израда
решења о
усвајању
пописа
имовине и
обавеза

Израда решења о
усвајању пописа
имовине и обавеза
Достављање
решења о
формирању
комисије за попис
имовине и обавеза
Достављање
извештаја о
извршеном попису
имовине и обавеза
и решења о
усвајању извештаја
СИР АПВ
Достављање
решења о
формирању
комисије за попис
имовине и обавеза
Достављање
извештаја о
извршеном попису
имовине и обавеза
и решења о
усвајању извештаја
СИР АПВ

Активност
Достављање и одлагање
документације
Израда и одобравање плана
рада комисије;
Достављање и одлагање
документације
Израда и одобравање одлуке
о започињању пописа;
Израда и одобравање
решења о усвајању извештаја
Израда и одобравање
извештаја о извршеном
попису;
Достављање и одлагање
документације
Израда и одобравање плана
рада комисије;
Израда и одобравање
извештаја о извршеном
попису

Контролна активност
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Начелник

Председник Комисије за
попис имовине и обавеза

Директор

Контрола израђене одлуке о
започињању пописа имовине и
обавеза;
Контрола израђеног решења о
усвајању пописа имовине и
обавеза
Овера плана рада комисије за
попис имовине и обавеза;
Овера израђеног извештаја о
извршеном попису имовине и
обавеза
Одобравање одлуке о
започињању пописа имовине и
обавеза;
Одобравање решења о усвајању
пописа имовине и обавеза
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.12

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Начелник одељења

2. Назив пословног процеса
Оцењивање запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Циљ оцењивања запосленог у Служби је уочавање и отклањање недостатака у раду запослених,
подстицање на боље резултате рада и стварање услова за правилно одлучивање о стицању и
губљењу звања. Оцењивање запосленог у Служби се заснива на начелу независности и
непристрасности, а поступак оцењивања на начелу поверљивости.
4. Ризици
- Неостваривање права запосленог у Служби на оцењивање и напредовање у звању.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
Запослени у Служби се оцењују за период од 01. јануара до 31. децембра претходне календарске
године, квартално. Начелник у Служби припрема извештај о оцењивању запосленог који садржи
предлог оцене и податке значајне за предлагање оцене. По основу извештаја о оцењивању
запосленог у Служби израђује се Решење о оцењивању запосленог у Служби (у даљем тексту:
Решење) које се оверено доставља запосленом. Директор Службе најкасније до краја фебруара
текуће године доноси Решење о оцењивању запосленог у Служби.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)

8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Начелник оделења - прати прописе и даје иницијативу за оцењивање запослених у Служби;
- Запослени задужен за правне послове - израђује Решења у складу са важећим прописима;
- Запослени у Служби чији се рад оцењује;
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- Служба за управљање људским ресурсима - води евиденцију запослених у Служби;
- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности) - даје сагласност на
оцењивање и врши контролу израде решења.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине;
- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи;
- Покрајинска уредба о оцењивању и напредовању запослених.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Припрема Решења - 1 до 2 дана;
- Достављање Решења - 1 до 7 дана;
- Архивирање - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу

- Контрола извештаја о оцењивању запосленог у Служби;
- Контрола израде Решења.
13. Документација у пословном процесу
- Извештај о оцењивању запосленог у Служби;
- Решење.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Фазе у
активности
Иницијатива

Припрема
решења

Израда
решења

Достављање
решења

Достављање
решења

Архивирање

Архивирање
предмета

ТАБЕЛА 2.

Учесници
Начелник
одељења
Запослени
задужен за
правне
послове
Запослени у
Служби
Служба
управљање
људским
ресурсима
Запослени
задужен за
правне
послове

Рокови у
данима

Документи

Улаз

Резултат

1-2

Предлог
извештаја о
оцењива њу
запослен ог
у Служби;
Решење

Прописи

Израда
решења

1-7

Решење

Израда
решење

Достављено
решење

У
континуитету

Сви
документи

Цео
предмет

Архивирање

Фазе у
активности која
претходи

Фазе у
активности након
контроле

Контролна
активност

Учесник

Контрола
предлога
оцена

Вршилац
контролне
активности

Иницијатива

Израда решења

Контрола
израде
решења

Вршилац
контролне
активности

Израда решења

Достављање
решења

ТАБЕЛА 3.

Учесник
Активност
Координатор Службе
Припрема решења
Запослени задужен за правне
Припрема решења;
послове
Архивирање
Запослени у Служби
Достављање решења
Служба за управљање људским
Достављање решења
ресурсима
Вршилац контролне активности

Ризици
Неостваривање права
запосленог на
оцењивање и
напредовање у звању
Неостваривање права
запосленог на
оцењивање и
напредовање у звању

Контролна активност

Контрола предлога оцена;
Контрола израде решења
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

7.13

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за правне послове

2. Назив пословног процеса
Израда решења о коришћењу годишњег одмора запослених у Служби за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Благовремено коришћење права на годишњи одмор запослених у Служби.
4. Ризици
- Неоснованост захтева за годишњи одмор запослених у Служби;
- Неостваривање права запосленог у Служби на годишњи одмор.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
Запослени у складу са важећим прописима остварује право на коришћење годишњег одмора. Да би
Запослени остварио ово право доставља захтев за коришћење годишњег одмора. У складу са
важећим прописима и достављеним захтевом израђује му се решење о коришћењу годишњег
одмора (у даљем тексту: Решење).
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)

8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење

- Запослени задужен за правне послове - израђује решења у складу са важећим прописима и
евидентира одсуство запослених у листу присутности по основу достављеног решења;

- Запослени у Служби - подноси захтев за израду решења;
- Директор Службе (у даљем тексту: Вршилац контролне активности) - контролише основаност
захтева и израде решења.
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10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Закон о раду;
- Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи;
- Колективни уговор за органе Аутономне покрајине Војводине;
- Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине.
11. Активности пословног процеса са временским роковима

- Припрема захтева - од 1 до 2 дана;
- Израда и достављање решења - од 1 до 2 дана;
- Архивирање предмета - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола основаности захтева;
- Контрола израде решења.
13. Документација у пословном процесу
- Захтев за коришћење годишњег одмора;
- Решење.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Фазе у
активности

Учесници

Рокови у
данима

Документи

Улаз

Резултат

Припрема
захтева

Иницијатива
запосленог

Запослени у
Служби

1-2

Захтев за
годишњи
одмор

Захтев

Оверен
захтев
запосленог

Израда
решења

Запослени
задужен за
правне
послове
1-2

Решење

Захтев
запосленог

Потписано и
преузето
решење

У
континуитету

Цео
предмет

Потписано
и преузето
решење

Архивирање

Израда и
достављање
решења

Достављање
решења
запосленом
Достављање
решења за
листу
присутности

Архивирање
предмета

Архивирање

Запослени у
Служби
Запослени
задужен за
листу
присутности
Запослени
задужен за
правне
послове

ТАБЕЛА 2.
Учесник

Фазе у
активности која
претходи

Фазе у
активности након
контроле

Ризици

Контрола
основаности
захтева

Вршилац
контролне
активности

Иницијатива
Запосленог

Израда решења

Неоснованост захтева

Контрола
израде решења

Вршилац
контролне
активности

Израда решења

Достављање
решења
запосленом

Неостваривање права
запосленог на годишњи
одмор

Контролна
активност

ТАБЕЛА 3.

Учесник

Запослени у Служби
Запослени задужен за правне
послове
Вршилац контролне активности

Активност
Припрема захтева;
Израда и достављање
решења
Израда и достављање
решења;
Архивирање предмета

Контролна активност

Контрола основаности
захтева;
Контрола израде решења
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

1

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Директор Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине

2. Назив пословног процеса
Програм рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту:
Служба)
3. Циљ пословног процеса
Израда програма рада и извештавање са реалним роковима
4. Ризици

- Неадекватан избор контролисаних корисника.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
Предлог програма рада припремају начелник и директор Службе, верификује га директор Службе
након чега се на исти тражи сагласност од Министарства Финансија - Сектора за буџетку инспекцију.
По добијању сагласности програм се шаље Покрајинској влади на даљу надлежност, тј. ради
доношења.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за поступак инспекцијске контроле;
- Процедура за израду и извршење решења;
- Процедура за подношење пријаве;
- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Запослени на правним пословима - давање правних сугестија при изради предлога програма
рада Службе;
- Начелник - израда предлога програма рада Службе;
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- Директор Службе - израда и верификација предлога програма рада Службе;
- Министарство финансија Републике Србије - давање мишљења на предлог програма рада
Службе;
- Покрајинска влада - доноси програм рада Службе.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Закон о буџетском систему;
- Закон о инспекцијском надзору;
- Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
Израда - од 1 до 10 дана;
Верификација - од 1 до 3 дана;
Реализација - од 1 до 15 дана;
Архивирање - у континуитету.

-

12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола и верификација израђеног предлога програма рада Службе;
- Одобравање израђеног предлога програма рада Службе.
13. Документација у пословном процесу
- Предлог програма рада Службе
14. Упутства која се користе у пословном процесу
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Фазе у
активности

Учесници

Израда

Израда
предлога
програма
рада Службе

Запослени на
правним
пословима;
Начелник;
Директор
службе

Верификациј
а

Контрола и
верификациј
а предлога
програма
рада Службе
Давање
мишљења на
предлог
програма
рада Службе

Директор
Службе

Доношење
програма
рада Службе

Покрајинска
влада

Архивирање

Запослени
задужен за
правне
послове

ТАБЕЛА 2.

Улаз

Резултат

1-10

Предлог
програма
рада
Службе

Нацрт
програм
а рада
Службе

Израђен
предлог
програма
рада
Службе

1-3

Предлог
програма
рада
Службе

Предлог
програм
а рада
Службе

Израђен
предлог
програма
рада
Службе

1-15

Мишљење
на предлог
програма
рада
Службе;
Предлог
програма
рада
Службе;
Програм
рада
Службе.

Предлог
програм
а рада
Службе

Програм
рада
Службе

Цео
предмет

Предлог
програм
а рада
Службе

Архивирањ
е целог
предмета

У
континуитет
у

Учесник

Фазе у
активности
која претходи

Фазе у
активности
након контроле

Ризици

Директор Службе

Израда
предлога
програма рада
Службе

Коначан предлог
програма рада
Службе

Неадекватно
одређен број
контрола у програму
рада Службе

Министарство
финансија
Републике Србије

Израда
програма рада
Службе

Доношење
програма рада
Службе на Влади

Недобијање
сагаласности на
програм рада
Службе

Контролна
активност
Контрола и
верификација
израђеног
предлога програма
рада Службе
Давање
сагласности на
програм рада
Службе

Документ
и

Министарств
о финансија
Републике
Србије

Реализација

Архивирање

Рокови у
данима

ТАБЕЛА 3.

Учесник
Начелник, директор Службе
и запослени задужен за
правне послове
Директор Службе
Министарство финансија

Активност

Контролна активност

Израда предлога
програма рада Службе
Контрола и верификација израђеног
предлога програма рада Службе
Давање сагласности на предлог
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Републике Србије
Покрајинска влада
Запослени задужен за
правне послове

програма рада Службе
Доношење програма рада
Службе
Архивирање програма
рада Службе
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

2

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Начелник у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине

2. Назив пословног процеса
Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем
тексту: Служба)
3. Циљ пословног процеса
Израда годишњег извештаја о раду Службе и подношење извештаја о раду Покрајинској влади по
захтеву оснивача и у току године.
4. Ризици

- Нетачни подаци у извештају;
- Неблаговремено поступање по захтеву оснивача.
5. Подручје примене
Служба.
6. Кратак опис пословног процеса
Текст предлога извештаја о раду Службе сачињава начелник у Служби и запослени на правним
пословима. Након добијеног позитивног мишљења од Министарства финансија Републике Србије Сектора за буџетку инспекцију, исти се доставља Покрајинској влади ради разматрања и
прихватања. Служба подноси Покрајинској влади извештај о раду по захтеву оснивача и у току
године.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса

- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Запослени на правним пословима - израда предлога извештаја о раду Службе;
- Начелник - израда предлога извештаја о раду Службе;
- Директор Службе - верификација предлога извештаја о раду Службе;
- Покрајинска влада - усваја извештаја о раду Службе.
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10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије

- Закон о буџетском систему;
- Закон о инспекцијском надзору;
- Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Израда - од 1 до 15 дана;
- Одобравање - од 1 до 3 дана;
- Реализација - од 1 до 15 дана;
- Архивирање – у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу

- Контрола и одобравање израђеног предлога извештаја о раду Службе.
13. Документација у пословном процесу
- Предлог извештаја о раду Службе
14. Упутства која се користе у пословном процесу
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Фазе у
активности

Учесници

Израда

Израда
предлога
извештаја о
раду Службе

Начелник;
Запослени
задужен за
правне
послове

Одобравање

Реализација

Архивирање

Контрола и
одобравање
предлога
извештаја о
раду Службе
Тражење
мишљења
на предлог
извештаја о
раду Службе
Усвајање
предлога
извештаја о
раду Службе

Директор
Службе

Министарство
финансија
Републике
Србије

Рокови у
данима

Документи

Улаз

Резултат

1-15

Предлог
извештаја
о раду
Службе

Нацрт
извештаја
о раду
Службе

Израђен
предлог
извештаја о
раду Службе

1-3

Предлог
извештаја
о раду
Службе

Нацрт
извештаја
о раду
Службе

Израђен
предлог
извештаја о
раду Службе

1-15

Предлог
извештаја
о раду
Службе

Предлог
извештаја
о раду
Службе

Извештај о
раду Службе

У
континуитету

Цео
предмет

Извештај
о раду
Службе

Архивирање
целог
предмета

Покрајинска
влада
Запослени
задужен за
правне
послове

Архивирање

ТАБЕЛА 2.
Контролна активност

Учесник

Фазе у
активности која
претходи

Фазе у активности
након контроле

Ризици

Контрола и одобравање
израђеног предлога
извештаја о раду Службе

Директор
Службе

Израда предлога
извештаја о раду
Службе

Коначан предлог
извештаја о раду
Службе

Нетачни подаци у
извештају у о
раду Службе

ТАБЕЛА 3.

Учесник
Начелник и запослени
задужен за правне послове

Активност
Израда извештаја о раду
Службе

Контрола и одобравање израђеног
предлога извештаја о раду Службе

Директор Службе
Покрајинска влада
Запослени задужен за правне
послове

Контролна активност

Усвајање извештаја о
раду Службе
Архивирање извештаја о
раду Службе

Образац 2 – Процедура за поступак инспекцијске контроле Службе за буџетску инспекцију АП Војводидне

МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

3

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Буџетски инспектор

2. Назив пословног процеса
Поступак инспекцијске контроле Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у
даљем тексту: Служба)
3. Циљ пословног процеса
Контрола материјално - финансијског пословања и законито и наменско трошење буџетских
средстава код контролисаног субјекта и контрола по одређеним питањима.
4. Ризици
Непотпуно утврђено чињенично стање;
Непоштовање корака и поступака у поступку контроле;
Прекорачење службених овлашћења;
Непоштовање рокова у поступку инспекцијске контроле.

-

5. Подручје примене

- Служба;
- Субјекат инспекцијске контроле.
6. Кратак опис пословног процеса
Слање обавештења о предстојећој контроли, легитимисање инспектора, уручење налога за
контролу, утврђивање чињеничног стања, изадавње закључка о комплетирању и достављању
документације (по потреби), узимање писаних изјашњења, сачињавање записника о инспекцијској
контроли (у даљем тексту: Записник), попуњавање контролне листе корисника, уручење потписаног
и печатираног Записника, одговарање на примедбе на Записник (ако их има), допунски записник и
службена белешка (по потреби).
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за израду програма рада Службе;
- Процедура за израду и извршење решења;
- Процедура за подношење пријавa;
- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
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- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење

- Буџетски инспектор - обавља инспекцијску контролу;
- Запослени задужен за правне послове - архивира и чува предмете и по потреби даје правне
сугестије;
- Начелник - издаје налог за инспекцијску контролу и даје сугестије на Записник;
- Директор Службе - контролише и оверава налог за инспекцијску контролу.
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Закон о буџетском систему;
- Закон о инспекцијском надзору;
- Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
Најава уласка у контролу - од 1 до 3 дана;
Издавање закључка о припреми документације - од 1 до 8 дана;
Узимање писаних изјашњења одговорног лица - од 1 до 3 дана;
Попуњавање контролне листе - од 1 до 2 дана;
Доношење Записника - од 1 до 8 дана;
Читање и правне сугестије – од 1 до 7 дана;
Уручење Записника - 1 дан;
Одговор на примедбе - од 1 до 15 дана;
Допуна Записника - од 1 до 15 дана;
Сачињавање службене белешке - од 1 до 5 дана;
Архивирање – у континуитету.

-

12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола радне верзије Записника због сугестија
13. Документација у пословном процесу
- Обавештење о предстојећој контроли;
- Налог за контролу;
- Закључак о комплетирању и достављању документације;
- Изјашњење одговорног лица;
- Записник о извршеној инспекцијској контроли;
- Контролна листа;
- Одговор на примедбе на Записник;
- Допунски Записник.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Улазак у
контролу

Издавање
закључка о
припреми и
комплетира
њу
документац
ије

Узимање
писаних
изјашњења
одговорног
лица

Попуњавањ
е контролне
листе
контролиса
ног субјекта

Доношење
Записника
по
окончању
контроле

Фазе у
активности
Слање
обавештења
о
престојећој
контроли

Учесници

Рокови у
данима

Документи

Улаз

Резултат
Потписано и
оверено
обавештење
о
предстојећо
ј контроли
Потписан и
оверен
налог за
контролу
Давање
потребне
документац
ије на увид
у складу са
закључком
о припреми
и
комплетира
њу
документац
ије

Обавештењ
ео
предстојећо
ј контроли

Обавештењ
ео
предстојећо
ј контроли

Уручење
налога за
контролу

Налог за
контролу

Налог за
контролу

По потреби
и процени
буџетског
инспектора
издаје се
закључак о
припреми и
комплетира
њу
документац
ије

1-8

Закључак о
припреми и
комплетира
њу
документац
ије

Закључак о
припреми и
комплетира
њу
документац
ије

1-3

Изјашњење
одговорног
лица

Питања
буџетског
инспектора

Поптписано
изјашњење
одговорног
лица

Контролна
листа
објављена
на сајту
Службе

Попуњена и
потписана
контролна
листа

Радна
верзија
Записника

Радна
верзија
Записника

По потреби
и процени
буџетског
инспектора
узимају се
писана
изјашњења
одговорног
лица
По
окончању
контроле
попуњава се
контролна
листа
контролиса
ног субјекта
По
окончању
контроле и
после
упознавања
одговорног
лица са
утврђеним
чињеницам

Буџетски
инспектор

Буџетски
инспектпор

Буџетски
инспектпор

1-3

Буџетски
инспектор;
одговорно
лице
контрилоса
ног субјекта

1-2

Контролна
листа

Буџетски
инспектор

1-8

Радна
верзија
Записника
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а доноси се
Записник

Читање и
правне
сугестије на
Записник

Уручење
Записника

Одговор на
примедбе
на Записник

Допуна
Записника

Сачињавањ
е службене
белешке

Архивирање

Начелник и
директор
Службе дају
своје
сугестије на
радну
верзију
Записника
Уручење
коначне
верзије
Записника
Уколико
контролиса
ни субјект
уложи
примедбе
на Записник
пише се
одговор на
примедбе
Уложене
примедбе
са новим
доказима и
новим
чињеницам
а

Буџетски
инспектор;
Начелник;
Директор
Службе.

1-7

Радна
верзија
Записника

Радна
верзија
Записника

Радна
верзија
Записника

Буџетски
инспектор

1

Записник за
уручење са
прилозима

Записник за
уручење са
прилозима

Записник са
доказом о
утучењу

Одговор на
примедбе

Примедбе
контролиса
ног субјекта
на Записник

Одговор на
примедбе
на Записник

Допунски
записник

Примедбе
са новим
чињеницам
а и новим
доказима

Допунски
записник

Службена
белешка

Архивиран
предмет

Буџетски
инспектор

Буџетски
инспектор

1-15

1-15

По потреби

Буџетски
инспектор

1-5

Службена
белешка

Поступање
или
непоступањ
е по
предложено
ј мери и
друго

Архивирање

Запослени
задужен за
правне
послове

У
континуит
ету

Цео
предмет

Цео
предмет

ТАБЕЛА 2.
Контролна
активност
Контрола радне
верзије
Записника
ТАБЕЛА 3.

Учесник
Начелник
Директор
Службе

Фазе у активности која
претходи

Фазе у
активности након
контроле

Ризици

Доношење радне
верзије записника по
окончању контроле

Уручење
Записника

Непотпуно
утврђено
чињенично стање
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Учесник

Буџетски
инспектор

Начелник
Директор Службе

Активност
Улазак у контролу
Издавање закључка о припреми и комплетирању
документације
Узимање писаних изјашњења одговорног лица
Доношење Записника
Уручење Записника
Одговор на примедбе
Допуна Записника

Контролна активност

Контрола и правне
сугестије
Контрола и правне
сугестије
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

4

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Буџетски инспектор

2. Назив пословног процеса
Израда и извршење решења Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у
даљем тексту: Служба)
3. Циљ пословног процеса
Налагање мера решењем како би се исправиле незаконитости и неправилности предложене
мерама у записнику након истека датог року.
4. Ризици

- Непоштовање дефинисаних рокова;
- Непоступање по наложеним мерама;
5. Подручје примене

- Субјекат инспекцијске контроле.
6. Кратак опис пословног процеса
Предлог решења израђује буџетски инспектор, контролишу начелник и директор Службе, а
потписује и уручује инспектор. Предлог за извршење за извршног повериоца - Буџет АП Војводине,
Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине подноси Служба. Предлог за извршење
сачињава буџетски инспектор у сарадњи са запосленим на правним пословима Службе, а потписује
буџетски инспектор.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)
- Процедура за поступак инспекцијске контроле;
- Процедура за подношење пријавa;
- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење

- Буџетски инспектор - иницира и израђује решење и предлог за принудно извршење;
- Запослени задужен за правне послове - даје сугестије приликом израде решења и предлога за
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принудно извршење и чува и архивира предмете;
- Начелник - прегледа решење и предлог за принудно извршење и даје сугестије;
- Директор Службе - прегледа решење и предлог за принудно извршење и даје сугестије;
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Закон о буџетском систему;
- Закон о инспекцијском надзору;
- Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Иницијатива и израда решења - од 1 до 15 дана;
- Израда службене белешке о поступању по мерама - од 1 до 5 дана;
- Израда предлога за принудно извршење решења - од 1 до 10 дана;
- Преглед предлога за принудно извршење решења - од 1 до 3 дана;
- Архивирање - у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу
- Контрола радне верзије решења због сугестија;
- Контрола радне верзије предлога за принудно извршење решења.
13. Документација у пословном процесу
- Обавештење о предстојећој контроли;
- Налог за контролу;
- Закључак о комплетирању и достављању документације;
- Изјашњење одговорног лица;
- Записник о извршеној инспекцијској контроли;
- Контролна листа;
- Одговор на примедбе на Записник;
- Допунски Записник.
14. Упутства која се користе у пословном процесу
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ТАБЕЛА 1.
Активност

Иницијатив
а и израда
решења

Фазе у
активности
Израда
предлога
решења
Преглед и
сугестије

Израда
службене
белешке о
поступању
по мерама

Преглед
предлога
за
принудно
извршење
решења
Архивирањ
е

Документ
и

Начелник

Директор
Службе

Писање
службене
белешке

Буџетски
инспекто
р

Преглед и
сугестије

Рокови у
данима

Буџетски
инспекто
р

Преглед и
сугестије

Израда
Израда
предлога
за
принудно
извршење
решења

Учесници

Буџетски
инспекто
р
Запослен
и
задужен
за правне
послове

1-15

Решење

1-5

Службена
белешка

Службена
белешка о
поступању по
мерама

Иницијатива
буџетског
инспектора
по истеку
рока
одређеног
решењем

Предлог за
принудно
извршење

Предлог за
принудно
извршење
решења

Предлог за
принудно
извршење
решења послат
Правобранилашт
ву АП Војводине

Цео предмет

Архивиран
предмет

Предлог за
принудно
извршење
решења

Директор
Службе;
Буџетски
инспекто
р

1-3

Предлог
за
принудно
извршење
решења

Архивирањ
е

Запослен
и
задужен
за правне
послове

У
континуитет
у

Цео
предмет

Контрола радне
верзије решења
због сугестија

Коначно решење

1-10

Начелник

Контролна
активност

Иницијатива
буџетског
инспектора
по истеку
рока за мере
предложене
записником
о
инспекцијск
ој контроли
Иницијатива
буџетског
инспектора
по истеку
рока за
поступање
по мерама

Резултат

Предлог
за
принудно
извршење

Преглед и
сугестије

ТАБЕЛА 2.

Улаз

Учесник

Фазе у
активности која
претходи

Фазе у активности након
контроле

Ризици

Запослени
задужен за
правне
послове
Начелник
Директор

Израда
предлога
решења

Коначно решење

Непоштовање
рокова
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Контрола радне
верзије предлога
за принудно
извршење
решења

ТАБЕЛА 3.

Службе
Запослени
задужен за
правне
послове
Начелник
Директор
Службе

Учесник

Буџетски инспектор

Начелник
Директор Службе
Запослени задужен за правне
послове

Израда
предлога за
принудно
извршење
решења

Послат коначан предлог за
принудно извршење
решења Правобранилаштву
АП Војводине

Активност
Иницијатива и израда решења
Израда службене белешке о поступању
по мерама
Израда предлога за принудно
извршење решења
Преглед предлога за принудно
извршење решења

Непоштовање
рокова

Контролна активност

Контрола и правне
сугестије
Контрола и правне
сугестије
Контрола и правне
сугестије
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

5

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Буџетски инспектор

2. Назив пословног процеса
Подношење пријаве (прекршајна, кривична или за привредни преступ) Службе за буџетску
инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Санкционисање правног и одговорног лица због учињене неправилности.
4. Ризици

- Одбацивање пријаве од стране надлежног правосудног органа.
5. Подручје примене
- Субјекат инспекцијске контроле.
6. Кратак опис пословног процеса
Буџетски инспектор у сарадњи са запосленим на правним пословима припрема пријаву/захтев,
начелник врши контролу израђене пријаве/захтева, директор Службе се извештава о израђеној
пријави/захтеву, буџетски инспектор оверава и потписује. Жалбу на пресуду сачињава запослени на
правним пословима у сарадњи са буџетским инспектором који је потписује и оверава, исту
контролише начелник и директор Службе.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)

- Процедура за поступак инспекцијске контроле;
- Процедура за израду и извршење решења;
- Процедура за канцеларијско пословање Службе.
8. Ресурси за остваривање пословног процеса
- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Буџетски инспектор - припрема, потписује и оверава пријаву и учествује у изради жалбе на
пресуду коју потписује и оверава;
- Запослени на правним пословима - сачињава жалбу на пресуду, сарађује у изради пријаве и чува
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и архивира предмет;
- Начелник - контролише израђену пријаву и жалбу на пресуду и извештава Директора о истом;
10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије
- Закон о буџетском систему;
- Закон о инспекцијском надзору;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о привредним преступима;
- Кривични законик;
- Законик о кривичном поступку;
- Закон о општем управном поступку;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Израда захтева за покретање прекршајног или другог поступка (у даљем тексту Захтев) - од 1 до
15 дана;
- Контрола Захтева - од 1 до 6 дана;
- Израда предлога жалбе на пресуду - од 1 до 15 дана;
- Контрола, преглед и одобрење жалбе на пресуду - од 1 до 6 дана;
- Архивирање – у континуитету.
12. Контролне активности у пословном процесу

- Контрола радне верзије Захтева због сугестија;
- Контрола радне верзије предлога жалбе на првостепену пресуду.
13. Документација у пословном процесу
Захтев за покретање прекршајног поступка;
Пријава за привредни преступ;
Кривична пријава;
Жалба на пресуду суда.

-

14. Упутства која се користе у пословном процесу

Образац 2 – Процедура за подношење пријаве Службе за буџетску инспекцију АП Војводидне

ТАБЕЛА 1.
Активност

Фазе у
активности

Учесници

Рокови у
данима

Документи

Улаз

Резултат

Предлог
Захтева

Израда
Захтева

Предлог
Захтева

Буџетски
инспектор

1-15

Предлог
Захтева

Иницијатив
а буџетског
инспектора
због
постојања
основане
сумње

Контрола
Захтева

Контрола
предлога
Захтева
Информисањ
е Директора
Службе

Начелник;
Запослени
на
правним
пословима

1-6

Предлог
Захтева

Предлог
Захтева

Коначан
Захтев

Израда
предлога
жалбе на
првостепен
у пресуду

Предлог
жалбе на
првостепену
пресуду

Запослени
на
правним
пословима
;
буџетски
инспектор

1-15

Жалба на
првостепен
у пресуду

Предлог
жалбе на
првостепен
у пресуду

Израђена
жалба на
првостепен
у пресуду

Контрола и
сугестије
жалбе на
пресуду

Контрола и
сугестије
Информисањ
е Директора
Службе

Начелник

1-6

Жалба на
првостепен
у пресуду

Предлог
жалбе на
првостепен
у пресуду

Коначна
жалба на
првостепен
у пресуду

Архивирање

Запослени
задужен за
правне
послове

У
континуитет
у

Цео
предмет

Цео
предмет

Архивиран
предмет

Архивирањ
е
ТАБЕЛА 2.

Контролна активност
Контрола радне верзије
Захтева због сугестија
Контрола радне верзије
предлога жалбе на
првостепену пресуду
ТАБЕЛА 3.

Учесник
Начелник
Начелник

Учесник

Буџетски инспектор
Запослени задужен за правне
послове
Начелник

Фазе у активности која
претходи
Израда предлога
Захтева

Фазе у активности
након контроле

Израда предлога жалбе
на првостепену пресуду

Коначна жалба на
првостепену пресуду

Активност
Израда Захтева
Израда жалбе на првостепену
пресуду
Израда Захтева
Израда жалбе на првостепену
пресуду

Ризици

Коначан Захтев

Контролна активност

Контрола и правне
сугестије
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МАПА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА – ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПРОЦЕСУ
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

• Организациона јединица:

Служба за буџетску
инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

• Шифрe организационих

јединицa:
• Руководилац организационе
јединице:
Главни део
1. Носилац пословног
процеса (одговорно
лице)

1

• Шифра процеса:

6

• Верзија:

1

Директор Службе за буџетску инспекцију АП Војводине

Запослени задужен за канцеларијско пословање и архивирање

2. Назив пословног процеса
Канцеларијско пословање (сарадња са другим органима и архивирање) Службе за буџетску
инспекцију Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Служба).
3. Циљ пословног процеса
Ажурно канцеларисјко пословање које прати друге процесе рада и архивирање.
4. Ризици

- Непоштовање утврђених рокова;
- Неажурност код процеса архивирања.
5. Подручје примене

- Служба
6. Кратак опис пословног процеса
Пријем поште и завођење у пријемној књизи поште, израда тражених аката према другим
корисницима јавних средстава и архивирање предмета.
7. Везе са другим пословним процесима/процедурама (шифре)

8. Ресурси за остваривање пословног процеса

- Запослени укључени у пословни процес;
- Информатичка подршка;
- Време.
9. Учесници, одговорности и овлашћење
- Запослени задужен за канцеларијско пословање и архивирање - прима и заводи пошту, води
доставну књигу, чува и архивира достављену документацију и израђује акта према другим
корисницима јавних средстава и запосленима;
- Начелник - контролише и разврстава достављену документацију, одобрава и проверава
израђена акта према другим корисницима јавних средстава и запосленима;
- Директор Службе - проверава, потписује и оверава израђена акта према другим корисницима
јавних средстава и запосленима.

Образац 2 – Процедура за канцелариско пословање Службе за буџетску инспекцију АП Војводидне

10. Прописи и остала акта по којима послује субјекат ревизије

- Одлука о канцеларијском пословању;
- Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
11. Активности пословног процеса са временским роковима
- Пријем поште - од 1 до 2 дана;
- Преглед и разврставање пристигле поште - од 1 до 2 дана;
- Одлука о поступању са пристиглом поштом - од 1 до 2 дана;
- Поступање по пристиглој документацији - од 1 до 5 дана;
- Архивирање - од 1 до 3 дана.
12. Контролне активности у пословном процесу
Контрола пристигле поште ради разврставања;
Контрола разврстане поште ради одлуке о поступању;
Контрола поступања по пристиглој документацији;
Контрола акта о поступању.

-

13. Документација у пословном процесу
- Пошта;
- Акт о поступању (допис, обавештење, извештаји и друга акта).
14. Упутства која се користе у пословном процесу

Образац 2 – Процедура за канцелариско пословање Службе за буџетску инспекцију АП Војводидне

ТАБЕЛА 1.
Активност

Пријем
поште у
Службу

Преглед и
разврставањ
е пристигле
поште
Одлука о
поступању са
пристиглом
поштом

Фазе у
активности
Пријем
поште
Разврставањ
е поште
Завођење
поште
Преглед
поште
Предлози о
поступању
Разврставањ
е поште
Преглед
разврстане
поште
Одлука о
поступању
Израда аката
и
достављање
тражених
информација

Контрола и
одобравање
поступања по
пристиглој
документаци
ји
Поступање
по пристиглој
Преглед,
документаци
овера и
ји
потпис акта о
поступању по
пристиглој
документаци
ји
Слање
реализовани
х аката о
поступању по
пристиглој
документаци
ји
Чување и
одлагање
Архивирање
документаци
је

Учесници
Запослени
задужен за
канцеларијс
ко
пословање и
архивирање

Начелник

Директор
Службе

Роков
иу
даним
а

Документи

Улаз

Резултат

1-2

Пријаве;
представке;
захтеви;
друга акта

Пристигла
пошта

Заведена
пошта

1-2

Пријаве;
представке;
захтеви;
друга акта

Заведена
пошта

Разврстана
пошта

1-2

Пријаве;
представке;
захтеви;
друга акта

Заведена и
разврстана
пошта

Одлука о
поступању

1-5

Дописи;
извештаји;
обавештења;
друга
тражена
документациј
а.

Заведена и
разврстана
пошта

Реализациј
а и слање
тражених
информаци
ја

Цео предмет

Заведена
пошта и
послата
тражена

Цео
предмет

Запослени
задужен за
канцеларијс
ко
пословање и
архивирање

Начелник

Директор
Службе

Запослени
задужен за
канцеларијс
ко
пословање и
архивирање
Запослени
задужен за
канцеларијс
ко

1-3
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пословање и
архивирање

ТАБЕЛА 2.
Контролна активност
Контрола пристигле поште
ради разврставања
Контрола разврстане поште
ради одлуке о поступању
Контрола поступања по
пристиглој документацији
Контрола акта о поступању
ТАБЕЛА 3.

Учесник
Запослени задужен за
канцеларијско пословање и
архивирање
Начелник

Начелник

Директор Службе

Учесник
Начелник
Директор
Службе
Начелник
Директор
Службе

документаци
ја

Фазе у активности
која претходи
Пријем и завођење
поште
Разврставање и
контрола поште
Предлог одлуке о
поступању
Предлог акта о
поступању

Фазе у активности
након контроле

Ризици

Разврстана пошта
Одлука о поступању
Предлог акта о
поступању
Потписан и оверен
акт о поступању

Активност
Прима и заводи пошту, води доставну књигу,
чува и архивира достављену документацију и
израђује акта о поступању
Разврстава достављену документацију,
одобрава и проверава израђена акта о
поступању

Контролна активност

Контрола пристигле
поште и акта о
поступању
Контрола разврстане
поште и акта о
поступању

Образац 3 ‐ Процедура за израду евиденције присутности на раду запослених

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИЈЕ

ИЗРАДА И
ОДОБРАВАЊЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ
ПРИСУТНОСТИ НА
РАДУ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК

1

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ

НЕ

2

НЕ

ДА
ДА

ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4
5

1. ИЗРАДА ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИСУТНОСТИ НА РАДУ (Евиденција присутности на раду запослених у Служби);
2. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИСУТНОСТИ НА РАДУ;
3. ДОНОШЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИСУТНОСТИ НА РАДУ;
4. ДОСТАВЉАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИСУТНОСТИ НА РАДУ (Евиденција присутности на раду запослених у Служби);
5. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).

3

Образац 3 ‐ Процедура за израду финансијског плана

А

Б

В

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ
РАДНЕ ГРУПЕ

Г

Д

Ђ

1

Е

Ж

З

НЕ

2

НЕ

3

ДА
ДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ
БУЏЕТА

4

НЕ

5

НЕ

6

ДА
ДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА

7
8

НЕ

9
ДА

НЕ

10

ДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА, АНКЕТЕ И УПИТА

11
12
13

НЕ

14
ДА

НЕ

15

ДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

16
17

НЕ

18
ДА
ДА

ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

20
21

НЕ

19
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УЧЕСНИЦИ
А. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Б. ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ;
В. ЗАПОСЛЕНИ У СЕКРЕТАРИЈАТУ;
Г. ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ;
Д. ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ;
Ђ. РАДНА ГРУПА;
Е. ПРЕДСЕДНИК РАДНЕ ГРУПЕ;
Ж. НАЧЕЛНИК;
З. ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ.

ФАЗЕ АКТИВНОСТИ
1. ИЗРАДА РЕШЕЊА (Решење о именовању радне групе);
2. ОДОБРАВАЊЕ ИЗРАЂЕНОГ РЕШЕЊА;
3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА;
4. ИЗРАДА ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА (Предлог програмске структуре буџета);
5. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА;
6. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА;
7. ДОСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА (Програмска структура буџета);
8. ИЗРАДА АНКЕТЕ, ЗАХТЕВА И УПИТА (Захтев за достављање података о запосленима у
Секретаријату, упит о добрима односно услугама потребним за извршење пословних
активности, анкета запослених у Секретаријату о деци (новогодишњи поклони), анкета
запослених у Секретаријату о накнади трошкова за долазак и одлазак са посла;
9. ОДОБРАВАЊЕ ИЗРАЂЕНЕ АНКЕТЕ, ЗАХТЕВА И УПИТА;
10. ДОНОШЕЊЕ АНКЕТЕ, ЗАХТЕВА И УПИТА;
11. ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАПОСЛЕНИМА (Подаци о запосленима у
Секретаријату)
12. АНКЕТИРАЊЕ (Анкета);
13. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (Предлог финансијког плана);
14. ОДОБРАВАЊЕ ИЗРАЂЕНОГ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА;
15. ДОНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА;
16. ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (Предлог финансијског плана);
17. ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (Финансијски план усклађен са одобреним
апропријацијама);
18. ОДОБРАВАЊЕ ИЗРАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА;
19. ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА;
20. ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (Финансијски план усклађен са одобреним
апропријацијама);
21. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. (Цео предмет)

Образац 3 ‐Процедура за израду финансијских извештаја Службе

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИЈЕ

ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК

1

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ

НЕ

2

НЕ

ДА
ДА

ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4
5

1. ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Финансијски извештај Службе);
2. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА;
3. ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА;
4. ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Финансијски извештај Службе);
5. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).

3

Образац 3 ‐ Процедура за поступак јавне набавке

А

Б

В

Г

ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКЕ О
ПОКРЕТАЊУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Д

1

Ђ

Е

НЕ

2

НЕ

3

ДА

ДА

ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
ЗАПИСНИКА О
ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА

4
5
6
7
8

ПР ‐ 1

9
10

НЕ

11
ДА

12

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ

НЕ

13
ДА

НЕ

14

ДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ОБАВЕШТЕЊА О
ЗАКЉУЧЕНОМ
УГОВОРУ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ

15
16

ПР ‐ 1

НЕ

17
ДА
ДА

19

ОБЈАВЉИВАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

20
21

НЕ

18

Образац 3 ‐ Процедура за поступак јавних набавки

УЧЕСНИЦИ
А. ПОНУЂАЧ
Б. ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН ЗА АЖУРИРАЊЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ
В. ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Г. ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Д. КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ђ. ПОМОЋНИК ЗА ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Е. СЕКРЕТАР

ФАЗНЕ/КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ
1. ИЗРАДА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА (Одлука о покретању поступка јавне набавке, акт о формирању комисије за
јавне набавке, спецификација предмета јавне набавке, изјава чланова комисије о сукобу интереса)
2. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
4. ИЗРАДА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Конкурсна документација)
5. ОГЛАШАВАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (Конкурсна документација)
6. ОГЛАШАВАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ (Конкурсна документација)
7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (Конкурсна документација)
8. ОТВАРАЊЕ ДОСТАВЉЕНИХ ПОНУДА (Записник о отварању понуда)
9. ДОСТАВЉАЊЕ ЗАПИСНИКА О ОТВАРАЊУ ПОНУДА (Записник о отварању понуда)
10. ИЗБОР ПОНУЂАЧА (Извештај о стручној оцени понуда, извештај о избору понуђача)
11. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА
12. ИЗРАДА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (Одлука о избору понуђача, Уговор о јавној набавци)
13. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
14. ДОНОШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
15. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (Уговор о јавној набавци)
16. ИЗРАДА ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (Обавештење о закљученом уговору о јавној
набавци)
17. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
18. ДОНОШЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
19. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци)
20. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПОКРАЈИНСКЕ
УСТАНОВЕ (Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци)
21. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет)

ВЕЗА СА ДРУГИМ ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА
ПР – 1 – Вођење деловодне књиге

Образац 3 ‐ Процедура за измирење новчане обавезе

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ФИНАНСИЈЕ

ЕВИДЕНТИРАЊ
Е ОБАВЕЗЕ,
ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН
ПОМОЋНЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

ДИРЕКТОР
СЛУЖБЕ

НАЧЕЛНИК

1
2

НЕ

3

НЕ

4

ДА

ДА

ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА
ПЛАЋАЊЕ

5

НЕ

6

НЕ

ДА

7

ДА

8
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПЛАЋАЊА И
КЊИЖЕЊЕ

9

1. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ОБАВЕЗЕ (Уговор, рачун, извештај Комисије о раду за исплату чланова, записник Комисије о раду за
исплату чланова сагласност на урађени посао по основу уговора о делу, налог за књижење);
2. ИЗРАДА РЕШЕЊА (Решење о измирењу новчаних обавеза);
3. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ РЕШЕЊА;
4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА;
5. ИЗРАДА ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ (Захтев за плаћање);
6. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ;
7. ДОНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ
8. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ (Извод);
9. КЊИЖЕЊЕ (Налог за књижење)

Образац 3 ‐ Процедура за обрачун и исплату плата

А

Б

В

Г

Д

Ђ

1

ПРИПРЕМА И
ДОНОШЕЊЕ ОБРАЧУНА
ПЛАТА

Е

НЕ

2

НЕ

3

ДА
ДА

4

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА О ИСПЛАТИ
ПЛАТА

НЕ

5

НЕ

6

ДА
ДА

7

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ

НЕ

8

НЕ

9

ДА
ДА

КЊИЖЕЊЕ И
ПРЕУЗИМАЊЕ
ОБРАЧУНСКОГ ЛИСТА

10
11
12

НЕ

13
ДА

НЕ

14

ДА

ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

15

1. ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА (Евиденција присутности на раду
запослених у Служби, образац ИП);
2. КОНТРОЛА ПРИПРЕМЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА
3. ДОНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА
4. ИЗРАДА РЕШЕЊА (Решење о исплати плата);
5. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ РЕШЕЊА;
6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА;
7. ИЗРАДА ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ (Захтев за плаћање);
8. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ
9. ДОНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ;
10. ИСПЛАТА ПЛАТА (Извод);
11. КЊИЖЕЊЕ ИЗВОДА (Извод, обрачунски лист, листа преузетих обрачунских листова);
12. ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАЧУНСКОГ ЛИСТА (Обрачунски лист, листа преузетих обрачунских
листова);
13. ОВЕРА ЛИСТЕ ПРЕУЗЕТИХ ОБРАЧУНСКИХ ЛИСТОВА;
14. ОДОБРАВАЊЕ ЛИСТЕ ПРЕУЗЕТИХ ОБРАЧУНСКИХ ЛИСТОВА;
15. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).

А. ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ФИНАНСИЈЕ;
Б. ЗАПОСЛЕНИ У
СЕКРЕТАРИЈАТУ;
В. ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН ЗА
КЊИЖЕЊЕ;
Г. ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ;
Д. ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН ЗА
ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ;
Ђ. НАЧЕЛНИК
Е. ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ

Образац 3 ‐ Процедура за обуставу запосленом по основу рачуна

УПРАВА

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ФИНАНСИЈЕ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК

ДИРЕКТОР
СЛУЖБЕ

1

ИЗРАДА И И
ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА

2

НЕ

3

НЕ

ДА

ДА

5

ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

6
7

1. УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА ЗА ОБУСТАВУ (Рачун за мобилни телефон);
2. ИЗРАДА РЕШЕЊА (Решење о обустави)
3. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ РЕШЕЊА;
4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА;
5. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ФИНАНСИЈЕ (Решење о обустави);
6. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА УПРАВИ (Решење о обустави);
7. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).
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Образац 3 ‐ Исплата трошкова службеног путовања

ПСФ

ЗАПОСЛЕНИ У
СЛУЖБИ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
КЊИЖЕЊЕ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

1

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК

ДИРЕКТОР
СЛУЖБЕ

НЕ

2

ИНИЦИЈАТИВА

НЕ

3

ДА
ДА

4

ИЗРАДА
РЕШЕЊА 1

НЕ

5

НЕ

6

ДА
ДА

7

ИЗРАДА
НАЛОГА

НЕ

8

НЕ

9

ДА
ДА

10

РЕАЛИЗАЦИЈА
СЛУЖБЕНОГ
ПУТОВАЊА

НЕ

11

НЕ

12

ДА
ДА

13

ИЗРАДА
РЕШЕЊА 2

14

НЕ

15

НЕ

16

ДА
ДА

17

ИЗРАДА
ЗАХТЕВА

НЕ

18

НЕ
ДА

19

ДА

РЕАЛИЗАЦИЈА
ЗАХТЕВА ЗА
ПЛАЋАЊЕ

20
21
22
23

1. ИНИЦИЈАТИВА;
2. ОДОБРАВАЊЕ ДОСТАВЉЕНОГ ЗАХТЕВА;
3. ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ;
4. ИЗРАДА РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ;
5. ОДОБРАВАЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ;
6. ОДЛУЧИВАЊЕ О РЕШЕЊУ О УПУЋИВАЊУ;
7. ИЗРАДА НАЛОГА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ;
8. ОДОБРАВАЊЕ НАЛОГА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ;
9. ОДЛУЧИВАЊЕ О НАЛОГУ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ;
10. РЕАЛИЗАЦИЈА СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА;
11. ОДОБРАВАЊЕ ПОПУЊЕНОГ НАЛОГА ЗА СЛУЖБЕНО
ПУТОВАЊЕ;

12. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОПУЊЕНОМ НАЛОГУ ЗА СЛУЖБЕНО
ПУТОВАЊЕ
13. ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗЕ;
14. ИЗРАДА РЕШЕЊА О КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ;
15. ОДОБРАВАЊЕ РЕШЕЊА О КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ;
16. ОДЛУЧИВАЊЕ О РЕШЕЊУ О КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ;
17. ИЗРАДА ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ;
18. ОДОБРАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ;
19. ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ПЛАЋАЊЕ;
20. КОНТРОЛА ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ;
21. ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ;
22. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАХТЕВА ЗА ПЛАЋАЊЕ;
23. АРХИВИРАЊЕ ПРЕДМЕТА.

Образац 3 ‐ Процедура за организовање финансијског управљања и контроле

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

ИМЕНОВАЊЕ
РАДНЕ ГРУПЕ

ДИРЕКТОР
СЛУЖБЕ

РАДНА ГРУПА

1

НЕ

2
ДА

ПРЕГЛЕД ФУK‐a

3

НЕ

4
ДА

ПЛАН
АКТИВНОСТИ

5

НЕ

6
ДА

САМООЦЕЊИВАЊЕ

7

НЕ

8
ДА

СЕГМЕНТАЦИЈА

9

НЕ

10
ДА

ПРОЦЕНА
РИЗИКА

11

НЕ

12
ДА

АНАЛИЗА
СИСТЕМА
ИНТЕРНИХ
КОНТРОЛА

13

НЕ

14
ДА

КОРЕКТИВНЕ
АКТИВНОСТИ

15

НЕ

16
ДА

ИЗВЕШТАВАЊЕ
О ФУК‐у

17

НЕ

18
ДА

АРХИВИРАЊЕ

19

1. ИЗРАДА РЕШЕЊА (Решење о
именовању радне групе)
2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
3. ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ
УСПОСТАВЉАЊА ФУК‐а (Стратегија
успостављања ФУК‐а у Служби)
4. ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
УСПОСТАВЉАЊА ФУК‐а
5. ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА
(Акциони план Службе)
6. ДОНОШЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
7. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О
САМООЦЕЊИВАЊУ (Извештај о
самооцењивању Службе)
8. ДОНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О
САМООЦЕЊИВАЊУ
9. СЕГМЕНТАЦИЈА СЛУЖБЕ (Извештај о
сегментацији Службе)
10. ДОНОШЕЊЕ СЕГМЕНТАЦИЈЕ
СЛУЖБЕ
11. ИЗРАДА РЕГИСТРА УПРАВЉАЊА
РИЗИЦИМА (Регистар ризика Службе)
12. ДОНОШЕЊЕ РЕГИСТРА
УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
13. ПРОВЕРА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА
(Извештај о систему интерних
контрола Службе)
14. ДОНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О
ИНТЕРНИМ КОНТРОЛАМА
15. КОРЕКТИВНЕ АКТИВНОСТИ
(Извештај о корективним
активностима у Служби)
16. ДОНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О
КОРЕКТИВНИМ АКТИВНОСТИМА
17. ИЗВЕШТАВАЊЕ О ФУК‐у (Извештај
о ФУК‐у Службе)
18: ДОНОШЕЊЕ ИЗВЕШТААЈ О ФУК
19. АРХИВИРАЊЕ ПРЕДМЕТА (Цео
предмет)

Образац 3 ‐ Процедура за сарадњу са Управом за заједничке послове покрајинских органа

УПРАВА

ЗАПОСЛЕНИ У
СЕКРЕТАРИЈАТ
У

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
САРАДЊУ СА
УПРАВОМ

НАЧЕЛНИК

1

ЕВИДЕНТИРАЊЕ

2

НЕ

3

НЕ

ДА
ДА

РЕАЛИЗАЦИЈА

ДИРЕКТОР
СЛУЖБЕ

5
6
7

1. ИНИЦИЈАТИВА (Електронска пошта);
2. ИЗРАДА ЗАХТЕВА (Захтев);
3. ОДОБРАВАЊЕ ИЗРАЂЕНОГ ЗАХТЕВА;
4. ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ;
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАХТЕВА (Потписан захтев);
6. ОБАВЕШТАВАЊЕ (Електронска пошта);
7. АРХИВИРАЊЕ (Цео предмет).
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Образац 3 ‐ Процедура за попис имовине и обавеза

ПСФ

СИР АПВ

ПРИПРЕМА

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ФИНАНСИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ

1

КОМИСИЈА ЗА
ПОПИС
ИМОВИНЕ И
ОБАВЕЗА

ВРШИЛАЦ
КОНТРОЛНЕ
АКТИВНОСТИ

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАР

НЕ

2

НЕ

3

ДА
ДА

РЕАЛИЗАЦИЈА

4
5
6
7

НЕ

8

НЕ

ДА

9

ДА

ДОСТАВЉАЊЕ

10
11
12

1.ИЗРАДА АКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА(Одлука о попису имовине и обавеза Секретаријата, решење о
формирању комисије за попис имовине и обавеза);
2. OДОБРАВАЊЕ ИЗРАЂЕНИХ АКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА;
3. ОДЛУЧИВАЊЕ О АКТИМА ВЕЗАНИХ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА;
4. ПРИПРЕМА ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА (План рада комисије за попис имовине и обавеза);
5. ДОСТАВЉАЊЕ АКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА (Одлука о попису имовине и обавеза Секретаријата,
решење о формирању комисије за попис имовине и обавеза, План рада комисије за попис имовине и обавеза)
6. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА (Финансијски извештаји, Пописне листе);
7. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА (Извештај о попису имовине и обавеза, Решење о
усвајању извештаја о попису имовине и обавеза);
8. ОДОБРАВАЊЕ ИЗРАЂЕНОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА И РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА И РЕЗУЛТАТИМА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА;
9. ОДЛУЧИВАЊЕ О ИЗВЕШТАЈУ О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА И О РЕШЕЊУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА И
РЕЗУЛТАТИМА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА;
10. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА И РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА И
РЕЗУЛТАТИМА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА СИР АПВ (Извештај о попису имовине и обавеза, Решење о
усвајању извештаја о попису имовине и обавеза);
11. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА И РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА И
РЕЗУЛТАТИМА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СЕКРЕТАРИЈАТА ПСФ (Извештај о попису имовине и обавеза, Решење о
усвајању извештаја о попису имовине и обавеза);
12. АРХИВИРАЊЕ ПРЕДМЕТА (Цео предмет).

Образац 3 – Оцењивање запослених

СЛУЖБА ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА

ЗАПОСЛЕНИ У
СЛУЖБИ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

ДИРЕКТОР
СЛУЖБЕ

НАЧЕЛНИК

ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА

1
2

НЕ

3
ДА

ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4
5
6

1. ИНИЦИЈАТИВА (Предлог оцењивања запослених у Служби);
2. ИЗРАДА РЕШЕЊА (Решење о оцењивању);
3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА;
4. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗАПОСЛЕНИМА У СЛУЖБИ (Решење о оцењивању);
5. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ (Решење о оцењивању);
6. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).

Образац 3 – Процедура за израду решења о коришћењу годишњег одмора

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ЕВИДЕНЦИЈУ
ПРИСУТНОСТИ

ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА

ЗАПОСЛЕНИ У
СЛУЖБИ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК

1

ДИРЕКТОР
СЛУЖБЕ

НЕ

2
ДА

3

ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА

НЕ

4

НЕ

ДА

ДА

ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

6
7
8

1. ИЗРАДА ЗАХТЕВА (Захтев за годишњи одмор);
2. ОДОБРАВАЊЕ ЗАХТЕВА
3. ИЗРАДА РЕШЕЊА (Решење о коришћењу годишњег одмора);
4. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ РЕШЕЊА;
5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА;
6. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗАПОСЛЕНОМ У СЛУЖБИ (Решење о коришћењу годишњег одмора);
7. ДОСТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИСУТНОСТИ (Решење о коришћењу годишњег одмора);
5. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).
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Образац 3 ‐ Процедура за Доношење Програма рада буџетске инспекције

МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОКРАЈИНСКА
ВЛАДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
РАДА

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК

1

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ

НЕ

2

НЕ

3

ДА
ДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМА РАДА

4
5

НЕ

6

НЕ

ДА
ДА
ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8
9

1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА РАДА (Предлог Програма рада);
2. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА РАДА;
3. ДОНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА РАДА;
4. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА (Мишљење);
5. ИЗРАДА ПРОГРАМА РАДА (Програм рада, Сагласност Мишљење, Предлог решења о усвајању програма
рада, Пропратни акт)
6. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ПРОГРАМА РАДА
7. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА
8. УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА РАДА (Решење о усвајању програма рада)
9. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).
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Образац 3 ‐ Процедура за израду годишњег извештаја о раду Службе за буџетску инспекцију

МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОКРАЈИНСКА
ВЛАДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ПРЕДЛОГА ИЗВЕШТАЈА
О РАДУ

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК

1

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ

НЕ

2

НЕ

3

ДА
ДА

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

4
5

НЕ

6

НЕ

ДА
ДА
ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8
9

1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ(Предлог извештаја о раду);
2. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ПРЕДЛОГА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ;
3. ДОНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ;
4. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ (Мишљење);
5. ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ (Извештај о раду, Мишљење, Предлог решења о усвајању извештаја о раду,
Пропратни акт)
6. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
7. ДОНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
8. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ (Решење о усвајању извештаја о раду)
9. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).
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Образац 3 ‐ Процедура за рад буџетског инспектора

СУБЈЕКАТ
ИНСПЕКЦИЈЕ

ИНСПЕКТОР

ПРИПРЕМА

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1

НАЧЕЛНИК

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ

НЕ

2

НЕ

3

ДА
ДА

РЕАЛИЗАЦИЈА

4
5

НЕ

6

НЕ

7

ДА
ДА

УРУЧИВАЊЕ

8
9

НЕ

10

НЕ

ДА
ДА

АРХИВИРАЊЕ

12
13

1. ИНИЦИЈАТИВА (Годишњи план, Захтев руководиоца субјекта, Пријава, Налог);
2. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ НАЛОГА
3. ДОНОШЕЊЕ НАЛОГА
4. УРУЧИВАЊЕ НАЛОГА (Потписан и оверен налог);
5. ИЗРАДА ЗАПИСНИКА (Прикупњена документација, израђени Записник);
6. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ЗАПИСНИКА
7. ДОНОШЕЊЕ ЗАПИСНИКА
8. УРУЧИВАЊЕ ЗАПИСНИКА (Потписан Записник);
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРИМЕДБИ (Достављене примедбе, израђена допуна Записника);
10. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНЕ ДОПУНЕ ЗАПИСНИКА
11. ДОНОШЕЊЕ ДОПУНЕ ЗАПИСНИКА
12. УРУЧИВАЊЕ ДОПУНЕ ЗАПИСНИКА (Потписана допуна Записника);
13. АРХИВИРАЊЕ (цео предмет)
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Образац 3 ‐ Процедура за извршење решења

ПРАВОБРАНИЛАШ
ТВО АПВ

ИНИЦИЈАТИВА И
ИЗРАДА РЕШЕЊА

БУЏЕТСКИ
ИНСПЕКТОР

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1

НАЧЕЛНИК

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ

НЕ

2

НЕ

3

ДА
ДА
ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
ПРЕДЛОГА
ПРИНУДНОГ
ИЗВРШЕЊА
РЕШЕЊА

4
5
6

НЕ

ДА
ДА
ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

8
9

1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА (Решење)
2. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ РЕШЕЊА
3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
4. ИЗРАДА СЛУЖБЕНЕ БЕЛЕШКЕ (Службена белешка)
5. ИЗРАДА РЕШЕЊА ЗА ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ (Решење за принудно извршење);
6. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ РЕШЕЊА ЗА ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ;
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИНУДНО ИЗВРШЕЊЕ;
8. ДОСТАВЉАЊЕ МИШЉЕЊА (Мишљење);
9. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).
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Образац 3 ‐ Процедура за Подношење пријаве

НАДЛЕЖНИ
ОРГАН

ИЗРАДА И
ОДОБРАВАЊЕ
ЗАХТЕВА

БУЏЕТСКИ
ИНСПЕКТОР

ЗАПОСЛЕНИ
ЗАДУЖЕН ЗА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ

1

НАЧЕЛНИК

ДИРЕКТОР
СЛУЖБЕ

НЕ

2

НЕ

3

ДА
ДА

ИЗРАДА И
ДОНОШЕЊЕ
ЖАЛБЕ

4

НЕ

5

НЕ

ДА
ДА
ДОСТАВЉАЊЕ И
ОДЛАГАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

7
8

1. ИЗРАДА ЗАХТЕВА (Захтев);
2. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНОГ ЗАХТЕВА;
3. ОДОБРАВАЊЕ ИЗРАЂЕНОГ ЗАХТЕВА;
4. ИЗРАДА ЖАЛБЕ (Жалба)
5. КОНТРОЛА ИЗРАЂЕНЕ ЖАЛБЕ;
6. ДОНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ;
7. ДОСТАВЉАЊЕ ЖАЛБЕ (Жалба);
5. ОДЛАГАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Цео предмет).
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Образац 3 ‐ Процедура за канцеларисјко пословање буџетске инспекције

ЗАПОСЛЕНИ У СЛУЖБИ

ПРИЈЕМ ПОШТЕ

ЗАПОСЛЕНИ ЗАДУЖЕН
ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ

НАЧЕЛНИК

1

ДИРЕКТОР СЛУЖБЕ

НЕ

2

НЕ

ДА
ДА

ПОСТУПАЊЕ ПО
ЗАПРИМЉЕНОЈ
ДОКУМЕНТАЦИЈИ

4

1. ПРИЈЕМ И РАЗВРСТАВАЊЕ ПОШТЕ (Обавештења,одговори, извештаји итд.);
2. КОНТРОЛА ЗАПРИМЉЕЊЕ ПОШТЕ;
3. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОСТУПАЊУ ПО ЗАПРИМЉЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ;
4. ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Обавештења,одговори, извештаји итд.);;

3

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Покрајинска влада
Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Булевар Михајла Пупина
Т:

16, 21000 Нови Сад

+381 21 487 48 14

sluzba.Ы.ap v @ vo 'vod ln~ ._gQ..~

Број:

Дана:

145-031-280/2017-01-9/2

30. јула 2019. године

У складу са одредбама члана 81. Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС", број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 10. и 11.
Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционоисање и

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (,,Сл. гласник РС",
број:

99/2011 и 106/2013) члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(,,Сл. лист АП Војводине", број: 37 /2014, 54/2014 - др. одлука, 37 /2016, 29/2017 и 24/2019)
члана 12. и члана 17. Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине (,,Сл. лист АП Војводине број: 22/2017), в.д. директора Службе за буџетску
инспркцију

Аутономне

покрајине

Војводине

у

циљу

успостављања,

функционисања

и

извештавања о систему финансијског управљања и контроле у Служби за буџестку инспекцију
Аутономне покрајине Војводине, в.д. директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине,

30. јула 2019.

године, доноси

Утврђивање и процена ризика (Образац

1.
2.

1)

Регистар ризика Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

(Образац
Носилац

2)

израде

наведених

аката

је

Радна

група

за

увођење

и

развој

система

финансијског управљања и контроле у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине

,

образовану Решењем в.д. директора Службе за буџетску инспекцију Аутономне

покрајине Војводине број:

145-031-280/2017-01-9 од 15. децембра 2017. године, у следећем

саставу: руководилац Радне групе Марко Недовић, Марина Чађеновић и Жана Кнежевић
Бесермењи, чланови Радне групе.

Образац 2.

Регистар Ризика

Утицај

Директор Службе

Ниска

Умерен

Неблаговремено достављена
евиденција присутности
запослених у Служби
Покрајинском секретаријату
за финансије

Директор Службе

Умерен

Ранг

Вероватноћа

Нетачна евиденција
присутности на раду
запослених у Служби

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Низак

Носилац ризика

Контрола евиденције и
документационе подлоге

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Низак

Ризик

Ниска

Пословни процес: Израда листе присутности на раду запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Израда упутства о роковима

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Утицај

Ранг

Велики

Средњи

Провера података и усклађивање
програма рада са финансијским
планом приликом израде

Средњи

Директор Службе

Потребне активности

Велики

Несагледавање програма
рада односно обавеза Службе
у реалним оквирима

Директор Службе

Ниска

Невалидни подаци који се
користе у изради
финансијског плана

Носилац ризика

Ниска

Ризик

Вероватноћа

Пословни процес: Израда финансијског плана Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Провера података и усклађивање
програма рада са финансијским
планом приликом израде

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Утицај

Директор Службе

Ниска

Велики

Неблаговремено достављен
финансијски извештај Службе

Директор Службе

Велики

Ранг

Вероватноћа

Нетачни подаци у
финансијском извештају
Службе

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Носилац ризика

Успостављање унакрсне провере

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Средњи

Ризик

Ниска

Пословни процес: Израда финансијских извештаја Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Увођење евиденције тока
документације

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Утицај

Директор Службе

Ниска

Велики

Нетачно израђена
документација у поступку
јавне набавке

Директор Службе

Велики

Ранг

Вероватноћа

Неблаговремено спроведен
поступак јавне набавке

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Носилац ризика

Увођење евиденције тока
документације

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Висок

Ризик

Средња

Пословни процес: Јавне набавке Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Успостављање унакрсне провере

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Ранг
Средњи
Средњи

Компликован и временски
дугачак процес уноса и
реализације налога за
плаћање

Директор Службе

Средњи

Утицај

Директор Службе

Велики

Велики

Програм БИС Трезор није
прилагођен корисницима за
рад

Велики

Вођење евиденције о одсуству
одговорних лица и њихових
замена

Ниска

Директор Службе

Потребне активности

Ниска

Одсуство одговорних лица за
oверу документације за
плаћање

Носилац ризика

Ниска

Ризик

Вероватноћа

Пословни процес: Измирење новчаних обавеза Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Изменити програм БИС Трезор
како би омогућио ефикаснији,
економичнији и ефективнији рад
запослених
Изменити програм БИС Трезор
како би омогућио ефикаснији,
економичнији и ефективнији рад
запослених

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Вероватноћа

Утицај

Решење о исплати плата
запосленима у Служби није
урађено у складу са важећим
прописима и актима

Директор Службе

Велики

Ранг

Носилац ризика

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Ризик

Ниска

Пословни процес: Исплата плата запосленима у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Успостављање унакрсне провере
израђеног решења о исплати плата

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Вероватноћа

Утицај

Решење о обустави није
урађено у складу са важећим
прописима и актима

Директор Службе

Мали

Ранг

Носилац ризика

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Мали

Ризик

Ниска

Пословни процес: Обустава запосленом по основу рачуна у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Успостављање унакрсне провере
израђеног Решење о обустави

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Ранг

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Умерен

Директор Службе

Потребне активности

Увођење евиденције тока
документације

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Низак

Утицај

Директор Службе

Умерен

Вероватноћа

Невалидна документација
која је основ за исплату
трошкова службеног
путовања, односно није
комплетна
Решење о исплати трошкова
службеног путовања није
урађено у складу са важећим
прописима и актима

Носилац ризика

Ниска

Ризик

Средња

Пословни процес: Исплата трошкова службеног путовања без аконтације запосленом у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Успостављање унакрсне провере
израђеног решења о исплати
службеног путовања

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Велики

Решењe о именовању
чланова радне групе није
урађено у складу са важећим
прописима и актима

Директор Службе

Велики

Ранг

Утицај

Директор Службе

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Велики

Вероватноћа

Неправилно успостављање
ФУК-а

Потребне активности

Едукација запослених приликом
увођења ФУК-а

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Средњи

Носилац ризика

Ниска

Ризик

Средња

Пословни процес: Организовање Финансијског управљања и контроле у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Успостављање унакрсне провере
израђеног решења о именовању
чланова радне групе

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Вероватноћа

Утицај

Неблаговремено
обезбеђивање средстава за
рад Службе

Директор Службе

Велики

Ранг

Носилац ризика

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Ризик

Ниска

Пословни процес: Сарадња са Управом за заједничке послове покрајинских органа у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Увођење евиденције тока
документације

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Ранг
Средњи

Директор Службе

Ниска

Умерен

Низак

Провера података и усклађивање
израђених пописних листа са
постојећом евиденцијом

Грешка приликом
усаглашавања
књиговодственог стања са
стварним стањем

Директор Службе

Умерен

Низак

Утицај

Грешка приликом вршења
пописа имовине и обавеза

Провера података која се користе
за усаглашавање података

Решење о формирању
комисије за попис имовине и
обавеза Службе није урађено
у складу са важећим
прописима и актима

Носилац ризика

Директор Службе

Велики

Успостављање унакрсне провере
израђеног решења о формирању
комисије за попис имовине и
обавеза

Ризик

Ниска

Потребне активности

Ниска

Вероватноћа

Пословни процес: Попис имовине и обавеза Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Вероватноћа

Утицај

Неостваривање права
запосленог на напредовање у
звању

Директор Службе

Велики

Ранг

Носилац ризика

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Ризик

Ниска

Пословни процес: Оцењивање запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Увођење методологије приликом
оцењивања запослених

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Вероватноћа

Утицај

Неблаговремено коришћење
права на годишњи одмор
запослених у Служби

Директор Службе

Умерен

Ранг

Носилац ризика

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Ризик

Средња

Пословни процес: Израда решења о коришћењу годишњег одмора запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Увођење евиденције тока
документације

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Ранг

Директор Службе,
Начелник

Средњи

Средња

Неадекватна примена
прописаних критеријума за
одабир контролисаних
корисника

Успостављање унакрсне провере
критеријума за одабир
контролисаних корисника

Средњи

Директор Службе,
Начелник

Утицај

Вероватноћа

Непоштовање прописаних
критеријума за одабир
контролисаних корисника

Потребне активности

Умерен

Носилац ризика

Умерен

Ризик

Средња

Пословни процес: Програм рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Успостављање унакрсне провере
критеријума за одабир
контролисаних корисника

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Утицај

Ранг
Средњи

Начелник

Потребне активности

Умерен

Непостојање контролног
механиозма за проверу
достављених података

Носилац ризика

Вероватноћа

Ризик

Средња

Пословни процес: Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Континуирана провера података
који се користе за израду
извештаја

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Начелник

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Вероватноћа

Утицај

Непостојање методологије
рада буџетског инспектора

Директор Службе

Умерен

Ранг

Носилац ризика

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Ризик

Средња

Пословни процес: Поступак инспекцијске контроле Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Доношење методологије рада
буџетског инспектора

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Утицај

Директор Службе

Средња

Умерен

Доношење незаконитог
решења

Директор Службе

Мали

Ранг

Вероватноћа

Непостојање контролног
механиозма за проверу
података за израду решења

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Носилац ризика

Увођење упитника/инструкције за
израду предлога решења

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Низак

Ризик

Ниска

Пословни процес: Израда и извршење решења Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Успостављање унакрсне провере
основа за доношење решења

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Утицај

Директор Службе

Средња

Умерен

Подношење пријаве без
адекватног правног основа

Директор Службе

Мали

Ранг

Вероватноћа

Непостојање контролног
механиозма за проверу
података за подношење
пријаве

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Средњи

Носилац ризика

Увођење упитника/инструкције за
подношење пријаве

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Низак

Ризик

Ниска

Пословни процес: Подношење пријаве (прекршајна, кривична или за привредни преступ) Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Успостављање унакрсне провере
основа за подношење пријаве

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 2.

Регистар Ризика

Ранг

Утицај

Потребне активности

Носилац
активности

Рок
извршења

Датум
следеће
провере

Низак

Директор Службе

Умерен

Нестанак предмета, аката,
дописа и остале
документације

Носилац ризика

Ниска

Ризик

Вероватноћа

Пословни процес: Канцеларијско пословање (сарадња са другим органима и архивирање) Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Организациони део: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ

Увођење писаног доказа о
преузимању запримљеног
предмета

Директор Службе

31.12.2019

31.12.2020

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Израда листе присутности на раду запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Тачно и благовремено евидентирање присутности запослених на раду у Служби за буџетску инспекцију АП
Циљ пословног процеса:
Војводине
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Нетачна
Eвиденција
Контрола
евиденција
присутности на
евиденције и
Директор
31.12.2019
2
1
2
присутности на
основу
документационе
Службе
раду запослених
евиденције
подлоге
у Служби
Службе
Неблаговремено
достављена
евиденција
Достављање
присутности
листе
Израда упутства
Директор
31.12.2019
запослених у
2
1
2
присутности по
о роковима
Службе
Служби
усменом захтеву
Покрајинском
секретаријату за
финансије

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Израда финансијског плана Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Остварење циља Службе за буџетску инспекцију АП Војводине у складу са планираним приходима и средствима,
пренетим уговореним обавезама и потраживањима из претходног периода и планираним расходима за
реализацију програмских задатака, а на основу Упутства за припрему буџета, у складу са смерницама за израду
Циљ пословног процеса:
средњорочних планова и пројекцијама средњорочног оквира расхода предвиђених Меморандумом о буџету и
економској и фискалној политици, који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и издатака за
период од једне или три године, као и Одлуке о буџету.
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Провера
података и
Израда
Невалидни
усклађивање
финансијског
подаци који се
Директор
програма рада
3
1
3
плана на основу
користе у изради
31.12.2019
Службе
са финансијским
претходног
финансијског
планом
искуства
плана
приликом
израде
Провера
Несагледавање
података и
Израда
програма рада
усклађивање
финансијског
односно обавеза
Директор
програма рада
плана на основу
3
1
3
31.12.2019
Службе у
Службе
са финансијским
претходног
реалним
планом
искуства
оквирима
приликом
израде

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Израда финансијских извештаја Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Тачно и благовремено достављање финансијских извештаја Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Циљ пословног процеса:
Војводине
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Израда
финансијских
Нетачни подаци
Успостављање
извештаја
у финансијском
Директор
3
1
3
унакрсне
31.12.2019
Службе на
извештају
Службе
провере
основу
Службе
доступних
података
Израда
финансијских
Неблаговремено
Увођење
извештаја
Директор
достављен
3
1
3
евиденције тока
31.12.2019
Службе на
Службе
финансијски
документације
основу
извештај Службе
доступних
података

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Јавне набавке Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Извршити јавну набавку у складу са законом и потребама Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Циљ пословног процеса:
Војводине
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Неблаговремено
Увођење
Спроведен
спроведен
Директор
3
1
3
евиденције тока
31.12.2019
поступак јавне
поступак јавне
Службе
документације
набавке
набавке
Нетачно
Успостављање
Спроведен
израђена
Директор
3
2
6
унакрсне
31.12.2019
поступак јавне
документација у
Службе
провере
набавке
поступку јавне
набавке

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Измирење новчаних обавеза Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Измирење новчаних обавеза Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине у комерцијалним
Циљ пословног процеса:
трансакцијама између јавног сектора, привредних субјеката и физичких лица које се односе на испоруку добара,
односно пружање услуга уз накнаду, а у циљу извршења новчаних обавеза Корисника у року.
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Одговорна
случају
Рок за
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
особа
непредвиђених
извршење
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Међусобна
Вођење
Одсуство
комуникација
евиденције о
одговорних лица
ради
одсуству
Директор
31.12.2019
за oверу
3
1
3
утврђивања
Службе
одговорних лица
документације
одсуства
и њихових
за плаћање
овлашћених
замена
потписника
Изменити
програм БИС
Програм БИС
Трезор како би
Планирање
Трезор није
Директор
омогућио
дужег пословног
3
1
3
прилагођен
31.12.2019
Службе
ефикаснији,
процеса од
корисницима за
економичнији и
предвиђеног
рад
ефективнији рад
запослених
Изменити
Компликован и
програм БИС
временски
Планирање
Трезор како би
дугачак процес
Директор
дужег пословног
омогућио
3
1
3
уноса и
31.12.2019
Службе
процеса од
ефикаснији,
реализације
предвиђеног
економичнији и
налога за
ефективнији рад
плаћање
запослених

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Исплата плата запосленима у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Циљ пословног процеса:
Исплата плата запосленима у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Решење о
Успостављање
исплати плата
Израда решења
унакрсне
запосленима у
о исплати плата
провере
Служби није
Директор
на основу
31.12.2019
3
1
3
израђеног
урађено у складу
Службе
доступних
решења о
са важећим
података
исплати плата
прописима и
актима

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Обустава запосленом по основу рачуна у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Благовремена и тачна извршена обустава са плате запосленом по основу прекорачења рачуна службеног
Циљ пословног процеса:
телефона
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Решење о
Успостављање
Израда Решење
обустави није
унакрсне
о обустави на
урађено у складу
провере
Директор
основу
2
1
2
31.12.2019
са важећим
израђеног
Службе
доступних
прописима и
Решење о
података
актима
обустави

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Исплата трошкова службеног путовања без аконтације запосленом у Служби за буџетску инспекцију Аутономне
Пословни процес:
покрајине Војводине
Обрачун и исплата трошкова службеног путовања без аконтације запосленом у Служби насталих по основу права
Циљ пословног процеса:
на рад, запосленом који су настали везано за упућивање на службени пут са циљем обављања послова из домена
регистроване делатности
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Одговорна
случају
Рок за
Рангирање
Опис ризика
(Одговор на
Утицај
Вероватноћа
особа
непредвиђених
извршење
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Невалидна
Исплата
документација
трошкова
која је основ за
Увођење
службеног
исплату
Директор
2
2
4
евиденције тока
31.12.2019
путовања на
трошкова
Службе
основу
документације
службеног
достављене
путовања,
документације
односно није
комплетна
Решење о
Успостављање
Израда решења
исплати
унакрсне
о исплати
трошкова
провере
службеног
службеног
израђеног
Директор
путовања на
31.12.2019
путовања није
2
1
2
решења о
Службе
основу
урађено у складу
исплати
доступних
са важећим
службеног
података
прописима и
путовања
актима

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Организовање Финансијског управљања и контроле у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Пословни процес:
Војводине
Финансијско управљање и контрола (у даљем тексту: ФУК) је систем политика, процедура и активности које
успоставља, одржава и редовно ажурира руководилац корисника јавних средстава, а којим се управљајући
Циљ пословног процеса:
ризицима обезбеђује уверавање у разумној мери да ће се циљеви Службе остварити на правилан, економичан,
ефикасан и ефективан начин
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Едукација
Увођење ФУК-а у
Неправилно
запослених
сладу са
Директор
31.12.2019
3
2
6
успостављање
приликом
расположивим
Службе
ФУК-а
увођења ФУК-а
ресурсима
Решењe о
Успостављање
именовању
унакрсне
Израда решења
чланова радне
провере
о именовању
групе није
израђеног
чланова радне
Директор
3
1
3
31.12.2019
урађено у складу
решења о
групе на основу
Службе
са важећим
доступних
именовању
прописима и
података
чланова радне
актима
групе

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Сарадња са Управом за заједничке послове покрајинских органа у Служби за буџетску инспекцију Аутономне
Пословни процес:
покрајине Војводине
Циљ пословног процеса:
Благовремено обезбеђивање средстава за рад Службе
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Обезбеђивање
Неблаговремено
средстава за рад
Увођење
Директор
обезбеђивање
Службе на
3
1
3
евиденције тока
31.12.2019
Службе
средстава за рад
основу
документације
Службе
претходног
искуства

Образац 1.

Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Попис имовине и обавеза Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Попис имовине и обавеза Службе на крају буџетске године за коју се саставља годишњи финансијски извештај Циљ пословног процеса:
завршни рачун с циљем усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује пописом
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Решење о
Успостављање
Израда решења
формирању
унакрсне
о формирању
комисије за
провере
комисије за
попис имовине и
израђеног
попис имовине и
обавеза Службе
Директор
31.12.2019
решења о
3
1
3
обавеза Службе
није урађено у
Службе
формирању
на основу
складу са
комисије за
доступних
важећим
попис имовине и
података
прописима и
обавеза
актима
Провера
Попис имовине и
Грешка
података и
обавеза на
приликом
усклађивање
Директор
2
1
2
основу
вршења пописа
израђених
31.12.2019
Службе
помоћних
имовине и
пописних листа
евиденција
обавеза
са постојећом
евиденцијом
Усаглашавање
Грешка
књиговодственог
Провера
приликом
стања са
података која се
усаглашавања
Директор
стварним
31.12.2019
користе за
2
1
2
књиговодственог
Службе
стањем на
усаглашавање
стања са
основу
података
стварним
претходног
стањем
искуства
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Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Оцењивање запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Циљ оцењивања запосленог у Служби је уочавање и отклањање недостатака у раду запослених, подстицање на
боље резултате рада и стварање услова за правилно одлучивање о стицању и губљењу звања. Оцењивање
Циљ пословног процеса:
запосленог у Служби се заснива на начелу независности и непристрасности, а поступак оцењивања на начелу
поверљивости
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Одговорна
случају
Рок за
Рангирање
Опис ризика
(Одговор на
Утицај
Вероватноћа
особа
непредвиђених
извршење
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Увођење
Оцењивање
Неостваривање
контролног
запослених на
права
Директор
механизма
3
1
3
31.12.2019
основу
запосленог на
Службе
приликом
претходног
напредовање у
оцењивања
искуства
звању
запослених
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Утврђивање и процена ризика
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Израда решења о коришћењу годишњег одмора запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне
Пословни процес:
покрајине Војводине
Циљ пословног процеса:
Благовремено коришћење права на годишњи одмор запослених у Служби
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Решење о
Израда решења
коришћењу
Успостављање
о коришћењу
годишњег
унакрсне
годишњег
одмора није
провере
Директор
одмора на
урађено у
израђеног
31.12.2019
2
2
4
Службе
основу
решења о
складу са
достављене
коришћењу
важећим
документације
годишњег
прописима и
актима
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ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Датум: 30.07.2019. године
Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Програм рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Циљ пословног процеса:
Израда програма рада и извештавање са реалним роковима
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Рок за
Одговорна
случају
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
извршење
особа
непредвиђених
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Успостављање
Непоштовање
унакрсне
прописаних
Израда на
Директор
провере
критеријума за
основу
Службе,
2
2
4
критеријума за
31.12.2019
одабир
предходног
Начелник
одабир
контролисаних
искуства
контролисаних
корисника
корисника
Неадекватна
Успостављање
примена
унакрсне
Израда на
прописаних
провере
Директор
основу
критеријума за
критеријума за
Службе,
2
2
4
31.12.2019
предходног
одабир
одабир
Начелник
искуства
контролисаних
контролисаних
корисника
корисника
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Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Израда годишњег извештаја о раду Службе и подношење извештаја о раду Покрајинској влади по захтеву
Циљ пословног процеса:
оснивача и у току године
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Одговорна
случају
Рок за
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
особа
непредвиђених
извршење
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Непостојање
Континуирана
контролног
провера
Израда на
механиозма за
података који се
основу
Начелник
2
2
4
31.12.2019
проверу
користе за
достављених
достављених
израду
података
података
извештаја
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Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Поступак инспекцијске контроле Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Контрола материјално - финансијског пословања и законито и наменско трошење буџетских средстава код
Циљ пословног процеса:
контролисаног субјекта и контрола по одређеним питањима
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Одговорна
случају
Рок за
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
особа
непредвиђених
извршење
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Поступање по
Доношење
Непостојање
налогу
методологије
методологије
Директор
2
2
4
31.12.2019
руководиоца и
рада буџетског
рада буџетског
Службе
досадашњем
инспектора
инспектора
искуству
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Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Пословни процес:
Израда и извршење решења Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
Налагање мера решењем како би се исправиле незаконитости и неправилности предложене мерама у записнику
Циљ пословног процеса:
након истека датог року
Анализа ризика
Активности у
Одговорна
Потребне радње
Рок за
случају
Рангирање
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
особа
(Одговор на ризик)
извршење
непредвиђених
(утицај x
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Непостојање
Увођење
контролног
Израда решења
упитника/инструкције
механиозма за
Директор
2
2
4
31.12.2019
за израду предлога
по записнику
проверу
Службе
решења
података за
израду решења
Успостављање
Доношење
Директор
Израда решења
унакрсне провере
1
1
1
незаконитог
31.12.2019
Службе
по записнику
основа за доношење
решења
решења
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Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Подношење пријаве (прекршајна, кривична или за привредни преступ) Службе за буџетску инспекцију Аутономне
Пословни процес:
покрајине Војводине
Циљ пословног процеса:
Санкционисање правног и одговорног лица због учињене неправилности
Анализа ризика
Активности у
Одговорна
Потребне радње
Рок за
случају
Рангирање
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
особа
(Одговор на ризик)
извршење
непредвиђених
(утицај x
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Непостојање
контролног
Увођење
механиозма за
Подношење
Директор
упитника/инструкције
проверу
2
2
4
31.12.2019
пријаве по
Службе
за подношење
података за
записнику
пријаве
подношење
пријаве
Подношење
Успостављање
Израда пријаве
пријаве без
Директор
унакрсне провере
1
1
1
31.12.2019
по записнику
адекватног
Службе
основа за
правног основа
подношење пријаве
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Унутрашња целина:
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АП ВОЈВОДИНЕ
Канцеларијско пословање (сарадња са другим органима и архивирање) Службе за буџетску инспекцију Аутономне
Пословни процес:
покрајине Војводине
Циљ пословног процеса:
Ажурно канцеларисјко пословање које прати друге процесе рада и архивирање
Анализа ризика
Активности у
Потребне радње
Одговорна
случају
Рок за
Рангирање
(Одговор на
Опис ризика
Утицај
Вероватноћа
особа
непредвиђених
извршење
(утицај x
ризик)
(1 - 3)
(1 - 3)
околности
вероватноћа)
Увођење
Нестанак
писаног доказа о
предмета, аката,
Директор
Комуникација са
2
1
2
преузимању
31.12.2019
дописа и остале
Службе
странкама
запримљеног
документације
предмета

