Република Србија
МИНИСТАРСТВО
Број:
Датум: . године
Београд
На основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05,
101/07 и 95/10) и члана 10. Правилникa о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном
сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013), министар доноси
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
I Образује се радна група за увођење и развој система финансијског управљања и
контроле у Министарству и доношење стратегије управљања ризицима за период 2014. –
2015. године ( у даљем тексту Радна група).
II Радна група се образује у следећем саставу:
руководилац Радном групом:
- _______, секретар Министарства, државни секретар, помоћник министра,
чланови Радне групе:
-

________, помоћник министра за........
________, шеф Одсека за кадровске и аналитичке послове;
________, начелник Одељења за надзор у органима;
_______, начелник Одељења за нормативне послове и међународну сарадњу;
_______, начелник Одељења за међународну помоћ;
________, шеф Одсека за европске интеграције и управљање пpoјектима;
________, шеф Одсека за буџет и аналитичко- планске послове;
________, шеф Одсека за инвестиције;
________, руководилац Групе за јавне набавке и имовинско-правне послове;
________, шеф Одсека за информатику и аналитику;
_________, руководилац за …………..

III Задатак Радне групе је да организационо успостави систем финансијског
управљања и контроле, као свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи
политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да ће
се циљеви Министарства ______ остварити кроз:
1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;

3) добро финансијско управљање;
4) заштиту средстава и података.
IV У циљу успостављања финансијског управљања и контроле, неопходно је да
Радна група изврши следеће:
-попис и опис пословних процеса;
-изради мапу пословних процеса;
-идентификује пословне процесе који нису прописани у писменом облику;
-утврди контролно окружење;
-идентификује, процени ризике и oдреди начин управљања ризиком;
-успостави контролне активности које обухватају писане политике и процедуре и њихову
примену, а које ће пружити разумно уверавање да су ризици за постизање циљева
ограничени на прихватљив ниво;
-успостави систем информисања, комуникације и успостави систем ефективног,
благовременог и поузданог извештавања,
-успостави систем контрола и функционисањa финансијског управљања,
-утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног система
финансијског управљања и
-сачини предлог стратегије управљања ризицима за период 2014. – 2015. године.
V Послове наведене у овој одлуци радна група ће извршити до 31.12 2014.
године.
VI Послове и задатке утврђене овом одлуком, чланови радне групе обављаће без
накнаде.

МИНИСТАР

