
 

 
                                     

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ             MAGYARKANIZSA  
 

            ОПШТИНЕ                                  KÖZSÉG  
 
            КАЊИЖА               HIVATALOS  LAPJA  
 
 

 

 
 

   Број 21.    02.11.2021. год.   LIV.                      21.  szám     2021.11.02.  LIV.  évf. 



Број:  21.                   02.11.2021.                        СТРАНА  510.  OLDAL                         2021. 11.02.           21.  szám 

 
 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                 

Општина Кањижа                      

Председник општине                       

Број: 02-306/2021-I                               

Датум: 25. 10. 2021. године 

Кањижа  

  

 

На основу члана 81 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

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

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), чл. 11. и 13. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за 

успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору 

(„Сл. гласник РС“, бр. 89/2019) и члана 67. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – 

пречишћен текст) председник општине Кањижа доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ОДГОВОРНОГ ЗА ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛУ 

 

I 

Именује се Тимеа Барат Кљајић, за руководиоца одговорног за увођење и развој система финансијског 

управљања и контроле (у даљем тексту: ФУК) у општини Кањижа, (у даљем тексту: руководилац за ФУК). 

 

II 

За обављање оперативних послова на увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле у 

општини Кањижа и доношење Стратегије управљања ризицима биће образована радна група која ће за свој рад 

одговарати руководиоцу за ФУК и председнику општине. 

 

III 

Послове и одговорности из овог решења руководилац за ФУК преузима почев од 1. новембра 2021. 

године. 

 

IV 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење бр. 02-327/2014-I/D од 20. 8. 2014. године.  

 

V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

         

                                                                  

                                                                        Председник општине 

                       Роберт Фејстамер с. р. 

 

 

 

 

Решење доставити:  

− руководиоцу ФУК  

− Одељењу за финансије и буџет  

− Одељењу за општу управу и заједничке послове  

− архиви 
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Број: 02-307/2021-I                               
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Кањижа  

  

 

На основу члана 81 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

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

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), чл. 11. и 13. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за 

успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору 

(„Сл. гласник РС“, бр. 89/2019) и члана 67. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – 

пречишћен текст) председник општине Кањижа доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА 

ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 

 

I 

Образује се Радна група за успостављање, праћење и спровођење система финансијског управљања и 

контроле (у даљем тексту: Радна група). 

 

II 

Радна група се образује у следећем саставу: 

– Тимеа Барат Кљајић, руководилац Радне групе 

– Марија Миловановић, начелник општинске управе, заменик руководиоца Радне групе 

– Небојша Самарџић, правобранилац општине Кањижа, члан 

– Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа, члан 

– Тамаш Пакаи, руководилац Одељења за финансије и буџет 

– Атила Каса, руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове, члан 

– Корнелиа Фејстамер, руководилац Одељења за привреду и локални економски развој, члан 

– Даниел Нађ Немеди, руководилац Одељења за грађевинске послове, члан 

– Балаж Бајтаи, руководилац Одељења за инспекцијске послове, члан 

– Карољ Кермеци, руководилац Одељења за послове органа општине, члан 

– Наталија Михаљи, руководилац Одељења за локалну пореску администрацију, члан. 

 

III 

Задатак Радне групе је да организационо успостави систем финансијског управљања и контроле, као 

свеобухватни систем интерних контрола који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви општине 

Кањижа остварити кроз: 

1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима 

2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја 

3) добро финансијско управљање и 

4) заштиту средстава и података. 

IV 

У циљу успостављања финансијског управљања и контроле неопходно је да Радна група спроведе 

следеће активности: 

– попише и опише пословне процесе 

– изради Мапе пословних процеса 

– идентификује пословне процесе који нису прописани у писаном облику 

– утврди контролно окружење 

– идентификује и процени ризике и одреди начине управљања ризицима 

– успостави контролне активности које обухватају писмене политике и процедуре и њихову примену, а 

које ће пружити разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво; 
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– успостави систем информисања, комуникације и ефективног, благовременог и поузданог 

извештавања; 

– успостави систем контрола и функционисања финансијског управљања; 

– утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног система 

финансијског управљања и контроле; и 

– сачини предлог Стратегије управљања ризицима. 

 

V 

Послове наведене у овој одлуци Радна група ће обављати почевши од 1. новембра 2021. године. 

 

VI 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење бр. 02-326/2014-I/D од 20. 8. 2014. године.  

 

VII 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

  Председник општине  

                      Роберт Фејстамер с.р. 

 

Решење доставити:  

− руководиоцу и свим члановима Радне групе  

− Одељењу за финансије и буџет  

− Одељењу за општу управу и заједничке послове  

− архиви 
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166  

Одговорни уредник: Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа 

Припрема: Одељење за послове органа општине 

 
 


