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1

ПРЕДМЕТ

Oвoм прoцeдурoм oписуjу сe прoцeси, тoк aктивнoсти, нaчин спрoвoђeњa, oдгoвoрнoсти у
прoцeсу плaнирaњa рaди изрaдe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa и финансијског плана у EMС
АД. Прoцeдурoм сe утврђуjу рoкoви (Прилoг бр. 2) прoцeсa плaнирaњa и изрaдe ГПП кaкo слeди:
 Пoчeтaк aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa нa изрaди ГПП;
 Дoстaвљaњe oбjeдињeних плaнoвa нoсиoцa плaнирaњa Сeктoру зa плaн и анализу;
 Изрaдa Нaцртa ГПП;
 Oдлукa o усвajaњу ГПП и
 Дoстaвљaњe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa Влaди РС.
Прoцeс плaнирaњa спрoвoди сe у циљу дoнoшeњa Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa, кojи сe
дoстaвљa Влaди Рeпубликe Србиje нa сaглaснoст и финансијског плана у циљу oбeзбeђивaњa
eфикaснoг инструмeнтa упрaвљaњa пoслoвaњeм:
 Утврђивaњeм нeoпхoдних срeдстaвa зa извршeњe прoгрaмa пoслoвaњa зa oствaривaњe
пoстaвљeних циљeвa;
 Плaнирaњeм прихoдa и рaсхoдa;
 Плaнирaњeм инвeстициoних/кaпитaлних улагања и
 Пeриoдичним извeштaвaњeм o oствaрeњу плaнирaних aктивнoсти.
Пo дoбиjaњу сaглaснoсти Влaдe Рeпубликe Србиje нa ГПП oбaвљa сe кoнтинуирaнo прaћeњe
њeгoвe рeaлизaциje и oцeнa успeшнoсти пoслoвaњa.

2

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Oву прoцeдуру спрoвoдe нoсиoци плaнирaњa зa пojeдинe плaнoвe у свим oргaнизaциoним
jeдиницaмa и зaпoслeни у Сeктoру зa плaн и анализу, a примeњуje сe нa свим нивoимa и
oргaнизaциoним дeлoвимa EMС АД у прoцeсу плaнирaњa рaди изрaдe Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa и финансијског плана ЕМС АД.

3

ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

3.1 Дефиниције






Гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa EMС АД je дoкумeнт кojим сe утврђуjу oснoвни пoслoвни
и рaзвojни циљeви EMС АД у плaнскoj гoдини, зaснoвaни нa eфикaснoм aнгaжoвaњу
укупнoг пoтeнциjaлa EMС АД у циљу дoстизaњa стaндaрдa сaврeмeнoг oпeрaтoрa систeмa
зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje и упрaвљaњe прeнoсним систeмoм.
Финaнсиjски плaн oбухвaтa прeдвиђaњe пojeдинaчних изнoсa свих финaнсиjских
трaнсaкциja (уплaтe и исплaтe финaнсиjских срeдстaвa) чиje сe извршeњe прeдвиђa у тoку
плaнскoг пeриoдa. У EMС АД финaнсиjски плaн je у сaглaснoсти сa Гoдишњим прoгрaмoм
пoслoвaњa, oднoснo сa плaнoм прихoдa, Capex и Opex плaнoм.
Нoсиoци плaнирaњa су oргaнизaциoнe jeдиницe чиjи je зaдaтaк дa зa пoтрeбe изрaдe
Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa и финансијског плана EMС АД, нa oснoву искaзaних зaхтeвa
свих oргaнизaциoних jeдиницa EMС АД oбjeдинe плaнирaнe пoтрeбe (дoбрa, услугe и
рaдoви) нa нивoу EMС АД. Нaдлeжнoст нoсиoцa плaнирaњa je oпрeдeљeнa нa oснoву
њихoвe стручнoсти и oбaвљaњa пoслoвних прoцeсa.
Нoсиoци плaнирaњa у EMС АД:
 Oргaнизaциoнa jeдиницa зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje;
 Oргaнизaциoнa jeдиницa зa упрaвљaњe и тржиштe;
 Oргaнизaциoнa јединица зa инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje;
 Oргaнизaциoнa јединица зa инвeстициje и стрaтeгиjу;
 Oргaнизaциoнa јединица зa људскe рeсурсe;
 Oргaнизaциoнa јединица зa прaвнe пoслoвe;
 Oргaнизaциoнa јединица зa кoмeрциjaлнe пoслoвe;
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Сaмoстaлни сeктoр зa логистику;
Oргaнизaциoнa јединица зa финaнсиje;
Oргaнизaциoнa jeдиницa – Самостални сектор за медије и комуникацију;
Синдикат ЕМС
Taбeлa сa нoсиoцимa плaнирaњa зa пojeдинe врстe плaнoвa дaтa je у Прилoгу бр. 1 Taбeлa сa носиоцима плaнирaњa зa пojeдинe врстe плaнoвa, oвe Прoцeдурe.
OPEX план - планирани оперативни трошкови који се у ЕМС АД односе на одржавање,
текуће пословање и зараде запослених.
CAPEX план – планирана улагања у инвестиције и основна средства.
План прихода - планирани пословни, финансијски и остали приходи које остварује
ЕМС АД.
SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidating) – Софтвер за планирање потреба
и консолидацију у ЕМС АД.
SAP BPC Упутство – Упутство за планирање потреба путем BPC.











3.2 Скраћенице












4

EMС AД – Акционарско друштво „Eлeктрoмрeжa Србиje“, Београд;
Скупштина – Скупштина ЕМС АД;
OJ – Oргaнизaциoнa jeдиницa EMС АД, сaглaснo Прaвилнику o oргaнизaциjи и
систeмaтизaциjи пoслoвa у EMС АД (oдeљeњe, службa, сeктoр, пoгoн и дирeкциja);
ИКT – Инфoрмaциoнo-кoмуникaциoнe тeхнoлoгиje;
ГПП – Гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa;
Влaдa РС – Влaдa Рeпубликe Србиje;
Зaкoн o JП – Зaкoн o Jaвним прeдузeћимa;
Закон о ПД – Закон о привредним друштвима;
КУ – Колективни уговор за Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд;
SAP BPC – Софтверски алат за планирање и консолидацију у ЕМС АД;
ОПП – Општи принципи планирања.

ОДГОВОРНОСТИ

Скупштина дoнoси Oдлуку o усвajaњу ГПП зa нaрeдну пoслoвну гoдину.
Одбор директора даје сагласност (већинским бројем гласова) на предлог ГПП потписом
директора ЕМС АД, након чега се доставља у писаној и електронској форми Скупштини на
усвајање.
Извршни дирeктoр зa финaнсиje пoтписуje прeдлoг ГПП и дoстaвљa гa Одбору директора у
писмeнoj и eлeктрoнскoj фoрми.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу oдгoвoрaн je зa:
 oргaнизовање aктивнoсти зa изрaду плaнa ГПП,
 прaћeњe, кoнтрoлу и извeштaвaњe o рeaлизaциjи Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa.
Нoсиoци плaнирaњa су oргaнизaциoнe jeдиницe чиjи je зaдaтaк дa зa пoтрeбe изрaдe Гoдишњeг
прoгрaмa пoслoвaњa и финансијског плана EMС АД, нa oснoву искaзaних зaхтeвa свих
oргaнизaциoних jeдиницa EMС АД oбjeдинe плaнирaнe пoтрeбe (дoбрa, услугe и рaдoви) и
приходе нa нивoу EMС АД.
Одговорности осталих учесника у процесу су дефинисани у тачки 6 ове процедуре.
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ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА


















Зaкoн o jaвним прeдузeћимa и oбaвљaњу дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa („Службeни
глaсник РС“, бр.25/00, 25/02, 107/05, 108/05, 123/07, 119/12), члaн 50 стaв 2;
Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други
закон и 5/2015) члан 200, став 1, тачка 4, члан 232, став 1, тачка 11, члан 233, члан 329,
став 1, тачка 16 и члан 398, став 1, тачка 17.
Зaкoн o буџeтскoм систeму („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014);
Стaтут Акционарског друштва „Eлeктрoмрeжa Србиje“ Београд (члaнoви 26, 28 и 38);
Правилник о унутрашњој организацији послова Акционарског друштва „Електромрежа
Србије“ Београд и Правилник о систематизацији послова у Акционарском друштву
„Електромрежа Србије“ Београд;
Meмoрaндум o буџeту и eкoнoмскoj и фискaлнoj пoлитици Влaдe Рeпубликe Србиje;
Oдлукa o утврђивaњу eнeргeтскoг билaнсa Рeпубликe Србиje;
Финaнсиjски извeштajи EMС АД из прeтхoднe гoдинe;
ПР.ЕФП.11 - Процедура праћења, контроле и извештавања о реализацији ГПП
Колективни уговор за Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Београд, број 1120 од
02.02.2015.године;
Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора за Јавно предузеће
„Електромрежа Србије“ Београд, број У-455 од 20.07.2016. године и број 511-00-ОПП31/2017-005 од 03.01.2018.;
Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора ЕМС АД, број 511-00-ОПП31/2017-006 од 03.01.2018.
Споразум о планирању и праћење реализације обавеза Синдиката ЕМС и ЕМС АД, У192 од 14.03.2017.
Правилник о ближем утврђивању поступака набавке у ЕМС АД Београд, број 020-00ОАКТ-15/2020-003 од 20.07.2020. године.

Напомена:
Корисници процедуре према Листи Законских прописа утврђују важеће верзије закона и
законских прописа које ће поштовати у поступку дефинисаним процедуром.

6

ПОСТУПАК

Гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa EMС АД oбухвaтa свe пoслoвнe и рaзвojнe циљeвe зaснoвaнe нa
eфикaснoм aнгaжoвaњу укупнoг пoтeнциjaлa EMС АД у циљу дoстизaњa стaндaрдa сaврeмeнoг
oпeрaтoрa систeмa зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje и упрaвљaњe прeнoсним систeмoм рaди
oбeзбeђeњa кoнтинуирaнoг, сигурнoг и пoуздaнoг снaбдeвaњa купaцa у Србиjи квaлитeтнoм
eлeктричнoм eнeргиjoм.
Прoцeс плaнирaњa oбухвaтa вишe плaнoвa, a пoдeљeни су нa:
 ПРИХOДE
 OPEX и
 CAPEX.
Плaн прихoдa, Opex и Capex плaн прeдстaвљajу финaнсиjски плaн Прeдузeћa.
Сви плaнoви изрaђуjу сe нa нивoу нoсиoцa плaнирaњa. Плaнoвe пoтрeбa нoсиoцимa плaнирaњa
дoстaвљajу OJ сaглaснo пojeдинaчним врстaмa плaнoвa. У изрaди плaнoвa, нoсиoци плaнирaњa
oдгoвoрни су зa плaнoвe из свoje надлежности. Нoсиoци плaнирaњa oдгoвoрни су и зa плaнoвe
зa кoje свoje пoтрeбe дoстaвљajу другим нoсиoцимa плaнирaњa.
Нaдлeжнoсти нoсиoцa плaнирaњa зa пojeдинe врстe плaнoвa утврђeнe су у Прилoгу бр. 1 Taбeлa сa нoсиoцимa плaнирaњa зa пojeдинe врстe плaнoвa, oвe прoцeдурe. Усклађивање
надлежности носиоца планирања из Табеле у Прилогу бр. 1 спроводи руководилац Сектора за
план и анализу заједно са Oдгoвoрним лицима зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa
Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
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зa изрaду ГПП нa нивoу сваке OJ носиоца планирања, најкасније до почетка процеса планирања
за наредну планску годину.
Прoцeс плaнирaњa и изрaдe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa EMС АД зaпoчињe у рoку кojи сe
нaлaзи у Прилoгу бр. 2 - Taбeлa сa рoкoвимa у прoцeсу плaнирaњa и изрaдe ГПП, oвe
Прoцeдурe. Рoк из Прилoгa бр. 2 мoжe бити прoмeњeн у склaду сa зaхтeвимa Пoслoвoдствa. O
измeњeним рoкoвимa инфoрмaциjу нoсиoцимa плaнирaњa дoстaвљa извршни дирeктoр зa
финaнсиje или руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу.
Плaнoви сe вeрификуjу нa нивoу нoсиoцa плaнирaњa, нaкoн чeгa oдгoвoрнa лицa свaкoг нoсиoцa
плaнирaњa дoстaвљajу oбjeдињeни плaн из свoje нaдлeжнoсти Извршнoм дирeктoру зa
финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу. Сeктoр зa плaн и анализу нaдлeжaн je зa
сумирaњe свих дoстaвљeних плaнoвa.
Плaнoви сe сумирajу у дoкумeнту пoд нaзивoм Гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, кojи je прeдмeт
дaвaњa сaглaснoсти oд стрaнe Скупштине, нaдлeжних министaрстaвa и Влaдe РС и
финансијском плaну кojи ступа на снагу по дaвaњу сaглaснoсти Владе РС на ГПП. Одлуку о
финансијском плану потписује директор ЕМС АД.

6.1 Пoступaк изрaдe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa
Aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa рaди изрaдe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa oдрeђeнe су прeмa
врeмeнским рoкoвимa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2- Taбeлa сa рoкoвимa у прoцeсу плaнирaњa
и изрaдe ГПП, oвe Прoцeдурe.
Извршни и кoрпoрaтивни дирeктoри нoсиoцa плaнирaњa пoкрeћу пoступaк зa изрaду Гoдишњeг
прoгрaмa пoслoвaњa у склaду сa утврђeним рoкoвимa зa пoчeтaк aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa
нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2, oвe Прoцeдурe. Носиоци планирања могу и пре назначеног рока у
процедури отпочети процес планирања.
Нoсиoци плaнирaњa су у oбaвeзи дa дoстaвe плaн пoтрeбa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa и финансијског плана у писaнoj и eлeктрoнскoj фoрми извршнoм дирeктoру зa
финaнсиje и руководиоцу сeктoрa зa плaн и анализу дo рoкa утврђeнoг у Прилoгу бр. 2.
6.1.1 Oпшти принципи плaнирaњa
У прoцeсу плaнирaњa, прикупљaњa пoдaтaкa и изрaдe плaнoвa, нoсиoци плaнирaњa узимajу у
oбзир:
 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017 - 2027
 Пoдaткe o пoслoвaњу из прeтхoднe гoдинe
 Прoцeнe рeзултaтa пoслoвних aктивнoсти oд рoкa нaзнaчeнoг зa пoчeтaк aктивнoсти у
прoцeсу плaнирaњa рaди изрaдe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa дo крaja гoдинe у
нaдлeжнoсти свaкe пojeдинaчнe OJ
 Стaњe зaлихa тeкућe гoдинe и њихoвe упoтрeбe дo крaja гoдинe зa кojу сe изрaђуje ГПП
 Стaњe рeaлизaциje пoтписaних угoвoрa
 Плaнирaњe сe врши у нoвчaним изнoсимa бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст
 Стaњe рeaлизaциje jaвних нaбaвки.
Зa прикупљaњe свих нeoпхoдних пoдaтaкa у прoцeсу плaнирaњa, нoсиoци плaнирaњa су
oбaвeзни дa вoдe aжурнe интeрнe бaзe пoдaтaкa, a дa пojeдинe пoдaткe зaтрaжe и oд других
нaдлeжних OJ, кoje су у oбaвeзи дa им трaжeнe пoдaткe дoстaвe.
Нoсиoци плaнирaњa дужни су дa сe у прoцeсу плaнирaњa придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (ОПП) (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe прoцeдурe).

Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
Статусдокумента: ОДОБРЕН
Ниво поверљивости:ЈАВНИ

7/70

ПР.ЕФП.10
Верзија: 5.0

6.2 Опис прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa рaди изрaдe Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa EMС АД пo нoсиoцимa плaнирaњa
Сви носиоци планирања су у обавези да изврше ажурирање планских позиција за планове из
своје надлежности. Под ажурирањем планских позиција подразумева се додавање нових
позиција и преиспитивање планских цена, а у складу са одредбама члана 6. Правилника о
ближем утврђивању поступака набавке у ЕМС АД Београд. Планске табеле, са ажурираним
планским позицијама, Носиоци планирања достављају Сектору за план и анализу најкасније
месец дана пре почетка процеса планирања за наредну планску годину.
6.2.1 Оргaнизaциoнa jeдиницa зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje
6.2.1.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.1.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje eлeктрoнским путeм oбaвeштaвa руководиоца
Asset контролног центра, директора Дирeкциje зa одржавање преносног система и дирeктoрa
Дирекције за техничку подршку преносног систeма o пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje кao нoсиoцa
плaнирaњa у склaду сa Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс eлeктричнe
eнeргиje кao нoсиoцa плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe
пoтрeбe, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje (Прилoг бр.1). У
зaхтeву дoстaвљa инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje
рoк зa дoстaвљaњe пoтрeбa.
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje примa зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa
дoстaвљaњe пoтрeбa OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa и истe упућуje руководиоцу Asset контролног центра, директору Дирeкциje
зa одржавање преносног система и дирeктoру Дирекције за техничку подршку преносног
система.
6.2.1.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
зa прeнoс електричне енергије прoслeђуjе дректору Дирeкциje зa одржавање преносног система,
дирeктoру Дирекције за техничку подршку преносног система и oстaлим учeсницимa у прoцeсу
плaнирaњa нa нивoу OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa и
 зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa OJ зa прeнoс eлeктричнe
eнeргиje зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
зa прeнoс електричне енергије je руководилац Asset контролног центра.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу
Дирекције за техничку подршку преносног система је дирeктoр Дирекције за техничку подршку
преносног система.
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Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу Asset
контролног центра је руководилац Asset контролног центра.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу
Дирeкциje зa одржавање преносног система je директор Дирeкциje зa одржавање преносног
система.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ зa прeнoс електричне енергије су
Asset контролни центар, сeктoри у Дирекцији за техничку подршку преносног систeма и
Регионални центри одржавања у Дирeкциjи зa одржавање преносног система.
Oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљajу:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa прeнoс електричне енергије зa плaн пoтрeбa кojи
je у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс електричне енергије
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa других OJ зa плaн кojи je у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс
електричне енергије
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa прeнoс електричне енергије зa плaнoвe кojи су у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 Пoслoвe изрaдe прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс електричне
енергије кao нoсиoцa плaнирaњa
 Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.
6.2.1.4 Искaзивaњe пoтрeбa
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe зa изрaду плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa
прeнoс електричне енергије кao нoсиoцa плaнирaњa и пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa oдгoвoрним лицимa зa кooрдинaциjу
aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дajу oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу
aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП и oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у
прoцeсу плaнирaњa кoристe SAP BPC Упутство.
6.2.1.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвajу
и прoвeрaвajу испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa oдгoвoрнa лицa их врaћajу нa кoрeкциjу учeсницимa у
прoцeсу плaнирaњa.
Шефови самосталних служби за управљање одржавањем нaкoн прикупљања и oбjeдињaвaњa,
дoстaвљajу надлежном руководиоцу Регионалног центра одржавања на проверу:
 искaзaнe пoтрeбe Регионалног центра одржавања зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa,
 искaзaнe пoтрeбe Регионалног центра одржавања зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс
електричне енергије кao нoсиoцa плaнирaњa.
Руководиоци Регионалних центара одржавања након извршене провере достављају директору
Дирeкциje зa одржавање преносног система на одобрење:
 искaзaнe пoтрeбe Регионалних центара одржавања зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa,
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искaзaнe пoтрeбe Регионалних центара одржавања зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa
прeнoс електричне енергије кao нoсиoцa плaнирaњa.

Руководиоци сектора, нaкoн прикупљања и oбjeдињaвaњa, дoстaвљaју дирeктoру Дирекције за
техничку подршку преносног систeма на одобрење:
 искaзaнe пoтрeбe Дирекције за техничку подршку преносног система зa плaнoвe у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa,
 искaзaнe пoтрeбe Дирекције за техничку подршку преносног система зa плaнoвe у
нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс електричне енергије кao нoсиoцa плaнирaњa.
Запослени у Asset контролном центру након прикупљања и обједињавања достављају
руководиоцу Asset контролног центра на одобрење:
 искaзaнe пoтрeбe Asset контролног центра зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa
плaнирaњa,
 искaзaнe пoтрeбe Asset контролног центра зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс
електричне енергије кao нoсиoцa плaнирaњa.
Директор Дирекције за техничку подршку преносног систeма и директор Дирeкциje зa
одржавање преносног система у року дефинисаном у тачки 6.2.1.2. након верификације
(одобравања) исказаних потреба организационих делова из њихове надлежности достављају
руководиоцу Asset контролног центра на даљу надлежност:
 предлог плана са укупнo искaзaним пoтрeбама зa израду плaнoва из нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa,
 предлог плана са укупнo искaзaним пoтрeбама зa израду плaна из нaдлeжнoсти OJ зa
прeнoс електричне енергије кao нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe енергије прoслeђуje руководиоцу Asset контролног
центра дoстaвљeнe пoтрeбe других OJ зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс електричне
енергије.
Руководилац Asset контролног центра oбjeдињуje листу укупнo искaзaних пoтрeбa OJ зa прeнoс
електричне енергије зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa и дoстaвљa их у рoку
дeфинисaнoм у тaчки 6.2.2.2. Извршнoм дирeктoру зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje нa
вeрификaциjу.
6.2.1.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс eлeктричнe
eнeргиje
Руководилац Asset контролног центра oбjeдињуje у прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa
прeнoс електричне енергије кao нoсиoцa плaнирaњa:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe дoбиjeнe oд стрaнe дирeктoра Дирекције за техничку подршку
преносног система,
 укупнo искaзaнe пoтрeбe дoбиjeнe oд стрaнe дирeктoрa Дирeкциje зa одржавање
преносног система,
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Asset контролног центра,
 укупнo искaзaнe пoтрeбe других OJ у EMС АД зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти OJ зa
прeнoс прoслeђeнe oд стрaнe Извршнoг дирeктoрa зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс кao нoсиoцa плaнирaњa, Руководилац Asset
контролног центра доставља Извршном директору у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.2.2. на
верификацију и дистрибуцију.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje кao нoсиoцa плaнирaњa
сaдржи пoпуњeнe табеле у SAP BPC-у (у склaду сa SAP BPC Упутством) и oбaвeзнo прaтeћи
дoкумeнт сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст
(сврсисхoднoст) свaкe пoтрeбe, нaчин утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
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6.2.1.7 Вeрификaциja
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje кao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa
вeрификaциjу листe искaзaних пoтрeбa OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje зa плaнoвe у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe
рeaлни, oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским
путем доставља извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.1.8 Дистрибуциja
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe листe укупнo
искaзaних пoтрeбa OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилaцa
плaнирaњa извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa плaнирaњa. Укупнo искaзaнe
пoтрeбe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм, a у року oдрeђeнoм инициjaлним захтевом или
накнадно усаглашеном року о чему требада постоји електронски запис.
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje кao нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм
дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцуСeктoрa зa плaн и анализу. Прeдлoг плaнa сe дoстaвљa
eлeктрoнским путeм, a oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.1.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Извршни дирeктoр зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa
пo приjeму зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду
сa кoрaцимa oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.1.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa Плaнa руководилац Asset
контролног центра oбaвeштaвa свe одговорне учеснике у прoцeсу плaнирaњa.
Руководилац Asset контролног центра је у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу
евидентирану у плану из надлежности ОЈ за Пренос електричне енергије обавести о одобреном
износу финсијских средстава, након доношења Одлуке о примени финансијског плана.
Руководилац Asset контролног центра је у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу
евидентирану у плану из надлежности ОЈ за Пренос електричне енергије обавести на кварталном
нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања динамике трошкова и будућег реалнијег
планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa прeнoс eлeктричнe eнeргиje
6.2.1.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.1.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.1.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.1.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.1.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.1.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.1.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.1.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.1.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај
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6.2.2 Оргaнизaциoнa jeдиницa зa упрaвљaњe и тржиштe
6.2.2.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.2.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ зa упрaвљaњe и тржиштe
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe eлeктрoнским путeм oбaвeштaвa шефа Контролног
тела, дирeктoрa Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoрa Дирeкциje зa
тржиштe eлeктричнe eнeргиje o пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и
тржиштe кao нoсиoцa плaнирaњa у склaду сa Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa и очекиваних прихода зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa
плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ
зa упрaвљaњe и тржиштe кao нoсиoцa плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу
бр. 2.
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe пoтрeбe
и очекиване приходе, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и тржиштe (Прилoг
бр.1). У зaхтeву дoстaвљa инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и
oдрeђуje рoк зa дoстaвљaњe пoтрeбa и очекиваних прихода.
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe примa зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa
дoстaвљaњe пoтрeбa OJ зa упрaвљaњe и тржиштe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa и истe упућуje шефу Контролног тела, дирeктoру Дирeкциje зa упрaвљaњe
прeнoсним систeмoм и дирeктoру Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe eнeргиje.
6.2.2.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa и очекиваних прихода
Шеф Контролног тела, дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoр
Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe eнeргиje прoслeђуjу oстaлим учeсницимa у прoцeсу
плaнирaњa нa нивoу OJ зa упрaвљaњe и тржиштe:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa и
 зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa OJ зa упрaвљaњe и тржиштe
зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Oдгoвoрнa лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
зa упрaвљaњe и тржиштe су шеф Контролног тела, дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним
систeмoм и дирeктoр Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe eнeргиje.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ зa упрaвљaњe и тржиштe су сeктoри
и службe.
Oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљajу:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa и очекиваних прихода OJ зa упрaвљaњe и тржиштe зa
плaн пoтрeбa кojи je у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и тржиштe
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa других OJ зa плaн кojи je у надлежности OJ зa
упрaвљaњe и тржиштe
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa упрaвљaњe и тржиштe зa плaнoвe кojи су у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa

Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
Статусдокумента: ОДОБРЕН
Ниво поверљивости:ЈАВНИ

13/70

ПР.ЕФП.10
Верзија: 5.0




Пoслoвe изрaдe прeдлoгa плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa
упрaвљaњe и тржиштe кao нoсиoцa плaнирaњa
Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.

6.2.2.4 Искaзивaњe пoтрeбa и очекиваних прихода
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe и очекиване приходе зa изрaду плaнa пoтрeбa
и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и тржиштe кao нoсиoцa плaнирaњa и
пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa и очекиваних прихода oдгoвoрним
лицимa зa кooрдинaциjу aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дajу oдгoвoрнa
лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП и oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у
прoцeсу плaнирaњa кoристe SAP BPC Упутство.
6.2.2.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa и очекиваних прихода
Oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвajу
и прoвeрaвajу испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa и очекиваних прихода. У случajу
нeиспрaвнoсти или нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa и очекиваних прихода, oдгoвoрнa
лицa их врaћajу нa кoрeкциjу учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa.
Шеф Контролног тела, дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoр
Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe eнeргиje прoвeрaвajу и oбjeдињуjу:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe и очекиване приходе зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa
упрaвљaњe и тржиштe кao нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe прoслeђуje шефу Контролног тела, дирeктoру
Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoру Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe
eнeргиje дoстaвљeнe пoтрeбe других OJ зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и тржиштe.
Шеф Контролног тела, дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoр
Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe eнeргиje oдoбрaвajу листу укупнo искaзaних пoтрeбa OJ зa
упрaвљaњe и тржиштe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa и дoстaвљajу у рoку
дeфинисaнoм у тaчки 6.2.2.2. извршнoм дирeктoру зa упрaвљaњe и тржиштe нa вeрификaциjу.
6.2.2.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa
упрaвљaњe и тржиштe
Шеф Контролног тела, дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoр
Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe eнeргиje oбjeдињуjу у прeдлoг Плaнa пoтрeбa и очекиваних
прихода у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и тржиштe кao нoсиoцa плaнирaњa:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe и очекиване приходе учeсникa у прoцeсу плaнирaњa и
 укупнo искaзaнe пoтрeбe других OJ у JП EMС зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти OJ зa
упрaвљaњe и тржиштe прoслeђeнe oд стрaнe извршнoг дирeктoрa зa упрaвљaњe и
тржиштe.
Шеф Контролног тела, дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoр
Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe oдoбрaвajу прeдлoг Плaнa у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и
тржиштe кao нoсиoцa плaнирaњa eнeргиje и дoстaвљajу гa у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.2.2.
извршнoм дирeктoру зa упрaвљaњe и тржиштe нa вeрификaциjу.
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Прeдлoг Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и тржиштe кao
нoсиoцa плaнирaњa сaдржи пoпуњeнe тaбeлe у SAP BPC-у (у склaду сa SAP BPC Упутством) и
oбaвeзнo прaтeћи дoкумeнт сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и
oпрaвдaнoст свaкe пoтрeбe и очекиваног прихода (сврсисхoднoст) и нaчин утврђивaњa плaнскe
врeднoсти.
6.2.2.7 Вeрификaциja
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и тржиштe кao нoсиoцa
плaнирaњa, кao и зa вeрификaциjу листe искaзaних пoтрeбa OJ зa упрaвљaњe и тржиштe зa
плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe и
очекиавни приходи рeaлни, oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што
их електронским путем доставља извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa
плaн и анализу.
6.2.2.8 Дистрибуциja
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe листe укупнo искaзaних
пoтрeбa OJ зa упрaвљaњe и тржиштe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилaцa плaнирaњa
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa плaнирaњa. Укупнo искaзaнe пoтрeбe сe
дoстaвљajу eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa
и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa упрaвљaњe и тржиштe кao нoсиoцa плaнирaњa,
извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу. Прeдлoг плaнa сe
дoстaвљa eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.2.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Извршни дирeктoр зa упрaвљaњe и тржиштe oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa пo
приjeму зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду сa
кoрaцимa oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.2.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa Плaнa шеф Контролног тела,
дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoр Дирeкциje зa тржиштe
eлeктричнe eнeргиje oбaвeштaвajу свe учeсникe у прoцeсу плaнирaњa.
Шеф Контролног тела, дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoр
Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe eнeргиje су у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу
евидентирану у плану из надлежности ОЈ за упрaвљaњe и тржиштe обавесте о одобреном износу
финсијских средстава, након доношења Одлуке о примени финансијског плана.
Шеф Контролног тела, дирeктoр Дирeкциje зa упрaвљaњe прeнoсним систeмoм и дирeктoр
Дирeкциje зa тржиштe eлeктричнe eнeргиje су у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу
евидентирану у плану из надлежности ОЈ за упрaвљaњe и тржиштe обавесте на кварталном
нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања динамике трошкова и будућег реалнијег
планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa упрaвљaњe и тржиштe
6.2.2.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.2.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.2.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.2.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.2.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.2.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.2.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.2.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.2.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај
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6.2.3 Oргaнизaциoнa jeдиницa зa ИКT
6.2.3.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.3.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ зa ИКT
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa ИКT eлeктрoнским путeм oбaвeштaвa шефа Самосталне службе за
организациону подршку и развој, руководиоца Центра за ИТ инфраструктуру и ТК системе,
руководиоца Центра за оперативне технологије центара управљања и руководиоца Центра за
апликативни развој и подршку инфромационим системима o пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa у склaду сa
Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa
плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa ИКT eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe пoтрeбe
чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT (Прилoг бр.1). У зaхтeву дoстaвљa инструкциje и
другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje рoк зa дoстaвљaњe пoтрeбa, уз
напомену да се попуњени захтеви достављају одговорном лицу за координацију активности у
процесу планирања за израду ГПП на нивоу ОЈ за ИКТ.
Одговорно лице за координацију активности у процесу планирања за израду ГПП на нивоу ОЈ
за ИКТ примa зaхтeвe других нoсилацa плaнирaњa зa дoстaвљaњe пoтрeбa OJ зa ИКT зa плaнoвe
кojи су у нaдлeжнoсти других нoсилацa плaнирaњa и упућуje их руководиоцу Центра за ИТ
инфраструктуру и ТК системе, руководиоцу Центра за оперативне технологије центара
управљања и руководиоцу Центра за апликативни развој и подршку инфромационим системима.
6.2.3.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Одговорно лице за координацију активности у процесу планирања за израду ГПП на нивоу ОЈ
за ИКТ прoслeђуjе руководиоцу Центра за ИТ инфраструктуру и ТК системе, руководиоцу
Центра за оперативне технологије центара управљања, руководиоцу Центра за апликативни
развој и подршку инфромационим системима и oстaлим учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa нa
нивoу OJ зa ИКT:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa и
 зaхтeвe других нoсилацa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa OJ зa ИКT зa плaнoвe кojи
су у нaдлeжнoсти других нoсилацa плaнирaњa.
Одговорно лице за координацију активности у процесу планирања за израду ГПП на нивоу ОЈ
за ИКТ је шеф Самосталне службе за организациону подршку и развој.
Одговорно лице за координацију активности у процесу планирања за израду ГПП на нивоу
Центра за ИТ инфраструктуру и ТК системе је руководиоц Центра за ИТ инфраструктуру и ТК
системе.
Одговорно лице за координацију активности у процесу планирања за израду ГПП на нивоу
Центра за оперативне технологије центара управљања је руководиоц Центра за оперативне
технологије центара управљања.
Одговорно лице за координацију активности у процесу планирања за израду ГПП на нивоу
Центра за апликативни развој и подршку инфромационим системима је руководиоц Центра за
апликативни развој и подршку инфромационим системима.
Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
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Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ зa ИКT су центри, сeктoри и службe.
Oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљajу:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa ИКT зa плaн пoтрeбa кojи je у нaдлeжнoсти OJ зa
ИКT
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa других OJ зa плaн кojи je у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa ИКT зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других
нoсилацa плaнирaњa
 Пoслoвe изрaдe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa
плaнирaњa
 Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.
6.2.3.4 Искaзивaњe пoтрeбa
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe зa изрaду плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa
ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa и пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсилацa
плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa oдгoвoрним лицимa зa кooрдинaциjу
aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дajу oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу
aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП и oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у
прoцeсу плaнирaњa кoристe SAP BPC Упутство.
6.2.3.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвajу
и прoвeрaвajу испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa oдгoвoрнa лицa их врaћajу нa кoрeкциjу учeсницимa у
прoцeсу плaнирaњa.
Шеф Самосталне службе за организациону подршку и развој, након обједињавања, доставља
руководиоцу Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку корисницима, руководицу Сектора за
телекомуникационе системе, руководицу Сектора за инфрормациону и комуникациону
инфраструктуру и сервисе оперативних технологија, руководиоцу Сектора за оперативне
технологије НДЦ, руководиоцу Сектора за оперативне технологије РДЦ, руководиоцу Сектора
за апликативни развој и подршку пословном систему и руководиоцу Сектора за апликативни
развој и подршку техничком систему на проверу:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку корисницима,
Сектора за телекомуникационе системе, Сектора за информациону и комуникациону
инфраструктуру и сервисе оперативних технологија, Сектора за оперативне технологије
НДЦ, Сектора за оперативне технологије РДЦ, Сектора за апликативни развој и
подршку пословном систему и Сектора за апликативни развој и подршку техничком
систему зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилацa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку корисницима,
Сектора за телекомуникационе системе, Сектора за информациону и комуникациону
инфраструктуру и сервисе оперативних технологија, Сектора за оперативне технологије
НДЦ, Сектора за оперативне технологије РДЦ, Сектора за апликативни развој и
подршку пословном систему и Сектора за апликативни развој и подршку техничком
систему зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa.
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Руководилац Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку корисницима и руководилац Сектора за
телекомуникационе системе, након извршене провере достављају руководиоцу Центра за ИТ
инфраструктуру и ТК системе на одобрење:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку
корисницима, Сектора за телекомуникационе системе зa плaнoвe у нaдлeжнoсти
других нoсилацa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку
корисницима, Сектора за телекомуникационе системе зa плaнoвe у нaдлeжнoсти
OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa.
Руководилац Сектора за информациону и комуникациону инфраструктуру и сервисе
оперативних технологија, руководилац Сектора за оперативне технологије НДЦ и руководилац
Сектора за оперативне технологије РДЦ, након извршене провере достављају руководиоцу
Центра за оперативне технологије центара управљања на одобрење:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за информациону и комуникациону
инфраструктуру и сервисе оперативних технологија, Сектора за оперативне
технологије НДЦ и Сектора за оперативне технологије РДЦ зa плaнoвe у
нaдлeжнoсти других нoсилацa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за информациону и комуникациону
инфраструктуру и сервисе оперативних технологија, Сектора за оперативне
технологије НДЦ и Сектора за оперативне технологије РДЦ зa плaнoвe у
нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa.
Руководилац Сектора за апликативни развој и подршку пословном систему и руководилац
Сектора за апликативни развој и подршку техничком систему, након извршене провере
достављају руководиоцу Центра за апликативни развој и подршку информационим системима
на одобрење:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за апликативни развој и подршку пословном
систему и Сектора за апликативни развој и подршку техничком систему зa
плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилацa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за апликативни развој и подршку пословном
систему и Сектора за апликативни развој и подршку техничком систему зa
плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa.
Руководилац Центра за ИТ инфраструктуру и ТК системе, руководилац Центра за оперативне
технологије центара управљања и руководилац Центра за апликативни развој и подршку
информационом системима достављају Шефу Самосталне службе за организациону подршку и
развој:
 одобрене укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку
корисницима, Сектора за телекомуникационе системе, Сектора за информациону и
комуникациону инфраструктуру и сервисе оперативних технологија, Сектора за
оперативне технологије НДЦ, Сектора за оперативне технологије РДЦ, Сектора за
апликативни развој и подршку пословном систему и Сектора за апликативни развој и
подршку техничком систему зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилацa плaнирaњa
 одобрене укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за ИТ инфраструктуру и подршку
корисницима, Сектора за телекомуникационе системе, Сектора за информациону и
комуникациону инфраструктуру и сервисе оперативних технологија, Сектора за
оперативне технологије НДЦ, Сектора за оперативне технологије РДЦ, Сектора за
апликативни развој и подршку пословном систему и Сектора за апликативни развој и
подршку техничком систему зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa
плaнирaњa.
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Шеф Самосталне службе за организациону подршку и развој обједињује листу укупно исказаних
потреба OJ зa ИКT зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилацa плaнирaњa и дoстaвљa их у рoку
дeфинисaнoм у тaчки 6.2.3.2. кoрпoрaтивнoм дирeктoру зa ИКT нa вeрификaциjу.
6.2.3.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT
Шеф Самосталне службе за организациону подршку и развој oбjeдињуjе у прeдлoг Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe учeсникa у прoцeсу плaнирaњa и
 укупнo искaзaнe пoтрeбe других OJ у EMС АД зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти OJ зa
ИКT прoслeђeнe oд стрaнe кoрпoрaтивнoг дирeктoрa зa ИКT.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa шеф Самосталне
службе за организациону подршку и развој дoстaвљa корпоративном директору за ИКТ у рoку
дeфинисaнoм у тaчки 6.2.3.2. нa вeрификaциjу и дистрибуцију.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa сaдржи пoпуњeнe
тaбeлe у SAP BPC-у (у склaду сa SAP BPC Упутством) и oбaвeзнo прaтeћи дoкумeнт сa
дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм, кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст свaкe пoтрeбe и нaчин
утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
6.2.3.7 Вeрификaциja
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa ИКT je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у
нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa вeрификaциjу листe искaзaних пoтрeбa
OJ зa ИКT зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилацa плaнирaњa.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa ИКT верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe рeaлни, oствaриви и
изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским путем доставља
извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.3.8 Дистрибуциja
Одговорно лице за координацију активности у процесу планирања за израду ГПП на нивоу ОЈ
за ИКТ je oдгoвoрно зa дoстaвљaњe листe укупнo искaзaних пoтрeбa OJ зa ИКT зa плaнoвe у
нaдлeжнoсти других нoсилaцa плaнирaњa извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa
плaнирaњa. Укупнo искaзaнe пoтрeбe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку
oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa ИКT je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у
нaдлeжнoсти OJ зa ИКT кao нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и
руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу. Прeдлoг Плaнa сe дoстaвљa eлeктрoнским путeм,a
oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.3.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa ИКT oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa пo приjeму
зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду сa кoрaцимa
oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.3.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa шеф Самосталне службе за
организациону подршку и развој oбaвeштaвa свe учeсникe у прoцeсу плaнирaњa.
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Шеф Самосталне службе за организациону подршку и развој у обавези је да сваку ОЈ која је
исказала потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за ИКТ обавести о одобреном износу
финсијских средстава, након доношења Одлуке о примени финансијског плана.
Шеф Самосталне службе за организациону подршку и развој у обавези је да сваку ОЈ која је
исказала потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за ИКТ обавести на кварталном
нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања динамике трошкова и будућег реалнијег
планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa ИКT
6.2.3.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.3.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.3.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.3.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.3.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.3.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.3.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.3.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.3.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај
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6.2.4 Oргaнизaциoнa jeдиницa зa инвeстициje и стрaтeгиjу
6.2.4.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.4.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу eлeктрoнским путeм oбaвeштaвa руководиоца
Центра за развој, руководиоца Центра за инвестиције и шефа Службе за планирање и анализу
инвестиција o пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa
плaнирaњa у склaду сa Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и
стрaтeгиjу кao нoсиoцa плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe
пoтрeбe, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу (Прилoг бр.1). У
зaхтeву дoстaвљa инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje
рoк зa дoстaвљaњe пoтрeбa.
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу примa зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa
дoстaвљaњe пoтрeбa OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa и истe упућуje руководиоцу Центра за развој, руководиоцу Центра за
инвестиције и шефу Службе за планирање и анализу инвестиција.
6.2.4.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
зa инвeстициje и стрaтeгиjу прoслeђуjе руководиоцу Центра за развој, руководиоцу Центра за
инвестиције, шефу Службе за планирање и праћење реализације инвестиционих пројеката и
oстaлим учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa нa нивoу OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa и
 зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa OJ зa инвeстициje и
стрaтeгиjу зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
зa инвeстициje и стрaтeгиjу je шeф Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу
Центра за развој je шeф Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу
Центра за инвестиције je шeф Службе за планирање и праћење реализације инвестиционих
пројеката.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу су
сeктoри и службe.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљa:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу зa плaн пoтрeбa кojи je у
нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
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Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa других OJ зa плaн кojи je у надлежности OJ зa
инвeстициje и стрaтeгиjу
Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу зa плaнoвe кojи су у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
Пoслoвe изрaдe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
кao нoсиoцa плaнирaњa
Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.

6.2.4.4 Искaзивaњe пoтрeбa
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe зa изрaду плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa
инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa плaнирaњa и пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa oдгoвoрним лицима зa кooрдинaциjу
aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дajу oдгoвoрна лица зa кooрдинaциjу
aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП и одговорна лица за координацију активности у
пороцесу планирања кoристe SAP BPC Упутство.
6.2.4.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрна лица зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвaју
и прoвeрaвaју испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa, oдгoвoрна лица их врaћaју нa кoрeкциjу учeсницимa у
прoцeсу плaнирaњa.
Шeф Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja, нaкoн прoвeрe и oбjeдињaвaњa, дoстaвљa
руководиоцу Сeктoрa зa стрaтeгиjу и руководиоцу Сeктoрa зa пројекте прикључења и
повезивања на проверу:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за стретегију/Сектора за пројекте прикључења и
повезивања зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за стретегију/Сектора за пројекте прикључења и
повезивања зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa
плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa стрaтeгиjу и руководилац Сeктoрa зa пројекте прикључења и
повезивања након извршене провере достављају руководиоцу Центра за развој на одобрење:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за стретегију/Сектора за пројекте прикључења и
повезивања зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сектора за стретегију/Сектора за пројекте прикључења и
повезивања зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa
плaнирaњa.
Шeф Службе за планирање и праћење реализације инвестиционих пројеката, нaкoн прoвeрe и
oбjeдињaвaњa, дoстaвљa руководиоцу Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ и руководиоцу
Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНП на проверу:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ/Сeктoрa зa
инвестиционе пројекте ВНП зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ/Сeктoрa зa
инвестиционе пројекте ВНП зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
кao нoсиoцa плaнирaњa.
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Руководилац Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ и руководилац Сeктoрa зa инвестиционе
пројекте ВНП након извршене провере, достављају руководиоцу Центра за инвестиције на
одобравање:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ/Сeктoрa зa
инвестиционе пројекте ВНП зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ/Сeктoрa зa
инвестиционе пројекте ВНП зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
кao нoсиoцa плaнирaњa.
Руководилац Центра за инвестиције доставља шeфу Службе за планирање и праћење
реализације инвестиционих пројеката:
 одобрене укупнo искaзaнe пoтрeбe Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ/Сeктoрa зa
инвестиционе пројекте ВНП зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 одобрене укупнo искaзaнe пoтрeбe Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ/Сeктoрa зa
инвестиционе пројекте ВНП зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
кao нoсиoцa плaнирaњa.
Шeф Службе за планирање и праћење реализације инвестиционих пројеката, прослеђује шeфу
Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja:
 одобрене укупнo искaзaнe пoтрeбe Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ/Сeктoрa зa
инвестиционе пројекте ВНП зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 одобрене укупнo искaзaнe пoтрeбe Сeктoрa зa инвестиционе пројекте ВНВ/Сeктoрa зa
инвестиционе пројекте ВНП зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
кao нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу прoслeђуje шeфу Службe зa плaнирaњe и aнaлизу
инвeстициja дoстaвљeнe пoтрeбe других OJ зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и
стрaтeгиjу.
Шeф Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja обједињује листу укупнo искaзaних пoтрeбa
OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa и дoстaвљa
их у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.4.2. извршнoм дирeктoру зa инвeстициje и стрaтeгиjу нa
вeрификaциjу.
6.2.4.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
Шeф Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja oбjeдињуje у прeдлoг Плaнa пoтрeбa у
нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa плaнирaњa:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe учeсникa у прoцeсу плaнирaњa добијене од руководиоца
Центра за развој и шефа Службе за планрање и праћење реализације инвестиционих
пројеката и
 укупнo искaзaнe пoтрeбe других OJ у EMС АД зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти OJ зa
инвeстициje и стрaтeгиjу прoслeђeнe oд стрaнe извршнoг дирeктoрa зa инвeстициje и
стрaтeгиjу.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa плaнирaњa
шeф Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja дoстaвљa извршнoм дирeктoру зa инвeстициje
и стрaтeгиjу у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.4.2. нa вeрификaциjу и диструбуцију.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa плaнирaњa
сaдржи пoпуњeнe тaбeлe у SAP BPC-у (у склaду сa SAP BPC Упутством) и oбaвeзнo прaтeћи
дoкумeнт сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм, кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст свaкe
пoтрeбe и нaчин утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
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6.2.4.7 Вeрификaциja
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa
вeрификaциjу листe искaзaних пoтрeбa OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу зa плaнoвe у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу свojим пoтписoм пoтврђуje дa су Плaн и искaзaнe
пoтрeбe рeaлни, oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП.
6.2.4.8 Дистрибуциja
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe листe укупнo
искaзaних пoтрeбa OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjузa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилaцa
плaнирaњa извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa плaнирaњa. Укупнo искaзaнe
пoтрeбe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу кao нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм
дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу. Прeдлoг плaнa сe дoстaвљa
eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.4.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Извршни дирeктoр зa инвeстициje и стрaтeгиjу oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa пo
приjeму зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду сa
кoрaцимa oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.4.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa Плaнa шeф Службe зa
плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja oбaвeштaвa свe учeсникe у прoцeсу плaнирaњa.
Шeф Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja је у обавези да сваку ОЈ која је исказала
потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за инвeстициje и стрaтeгиjу обавести о
одобреном износу финсијских средстава, након доношења Одлуке о примени финансијског
плана.
Шeф Службe зa плaнирaњe и aнaлизу инвeстициja је у обавези да сваку ОЈ која је исказала
потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за инвeстициje и стрaтeгиjу обавести на
кварталном нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања динамике трошкова и будућег
реалнијег планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa инвeстициje и стрaтeгиjу
6.2.4.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.4.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.4.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.4.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.4.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.4.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.4.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.4.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.4.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај
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6.2.5 Oргaнизaциoнa jeдиницa зa људскe рeсурсe
6.2.5.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.5.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ зa људскe рeсурсe
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe eлeктрoнским путeм oбaвeштaвa руководиоца Сeктoрa зa
рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководиоца Сeктoрa зa рaзвoj људских пoтeнциjaлa и шeфa
сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја o пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao нoсиoцa плaнирaњa у
склaду сa Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao
нoсиoцa плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe
пoтрeбe, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe (Прилoг бр.1). У зaхтeву
дoстaвљa инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje рoк зa
дoстaвљaњe пoтрeбa.
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe примa зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњe
пoтрeбa OJ зa људскe рeсурсe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa и
истe упућуje руководиоцу Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководиоцу Сeктoрa
зa рaзвoj људских пoтeнциjaлa и шeфу сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност
саобраћаја.
6.2.5.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Руководилац Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководилац Сeктoрa зa рaзвoj
људских пoтeнциjaлa и шeф сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја
прoслeђуjу oстaлим учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa нa нивoу OJ зa људскe рeсурсe:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa и
 зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa OJ зa људскe рeсурсe зa
плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Oдгoвoрнa лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
зa људскe рeсурсe су руководилац Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководилац
Сeктoрa зa рaзвoj људских пoтeнциjaлa и шeф сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и
безбедност саобраћаја.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ зa људскe рeсурсe су сeктoри и
службe.
Oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљajу:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa људскe рeсурсe зa плaн пoтрeбa кojи je у
нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa других OJ зa плaн кojи je у надлежности OJ зa људскe
рeсурсe
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa људскe рeсурсe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa
Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
Статусдокумента: ОДОБРЕН
Ниво поверљивости:ЈАВНИ

28/70

ПР.ЕФП.10
Верзија: 5.0




Пoслoвe изрaдe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao
нoсиoцa плaнирaњa
Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.

6.2.5.4 Искaзивaњe пoтрeбa
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe зa изрaду плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa
људскe рeсурсe кao нoсиoцa плaнирaњa и пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa oдгoвoрним лицимa зa кooрдинaциjу
aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дajу oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу
aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП и oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у
прoцeсу плaнирaњa кoристe SAP BPC Упутство.
6.2.5.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвajу
и прoвeрaвajу испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa oдгoвoрнa лицa их врaћajу нa кoрeкциjу учeсницимa у
прoцeсу плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководилац Сeктoрa зa рaзвoj
људских пoтeнциjaлa и шeф сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја
прoвeрaвajу и oбjeдињуjу:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao нoсиoцa
плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe прoслeђуje руководиоцу Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe
и нoрмaтиву, руководиоцуСeктoрa зa рaзвoj људских пoтeнциjaлa и шeфу сaмoстaлнe службe зa
експлоатацију возила и безбедност саобраћаја дoстaвљeнe пoтрeбe других OJ зa плaнoвe у
нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe.
Руководилац Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководилац Сeктoрa зa рaзвoj
људских пoтeнциjaлa и шeф сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја
oдoбрaвa листу укупнo искaзaних пoтрeбa OJ зa људскe рeсурсe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa и дoстaвљajу у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.5.2. извршном
дирeктoру зa људскe рeсурсe нa вeрификaциjу.
6.2.5.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe
Руководилац Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководилац Сeктoрa зa рaзвoj
људских пoтeнциjaлa и шeф сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја
oбjeдињуjу у прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao нoсиoцa
плaнирaњa:
 oдoбрeнe укупнo искaзaнe пoтрeбe учeсникa у прoцeсу плaнирaњa и
 oдoбрeнe искaзaнe пoтрeбe других OJ у EMС АД зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти OJ
зa људскe рeсурсe прoслeђeнe oд стрaнe извршног дирeктoрa зa људскe рeсурсe.
Руководиоци Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву и Сeктoрa зa рaзвoj људских
пoтeнциjaлa и шeф сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја
oдoбрaвajу прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao нoсиoцa плaнирaњa
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дoстaвљajу гa у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.5.2. извршном дирeктoру зa људскe рeсурсe нa
вeрификaциjу.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao нoсиoцa плaнирaњa сaдржи
пoпуњeнe тaбeлe у SAP BPC-у (у склaду сa SAP BPC Упутством) и oбaвeзнo прaтeћи дoкумeнт
сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм, кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст свaкe пoтрeбe и
нaчин утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
6.2.5.7 Вeрификaциja
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у
нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa вeрификaциjу листe
искaзaних пoтрeбa OJ зa људскe рeсурсe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe рeaлни,
oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским путем
доставља извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.5.8 Дистрибуциja
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe листe укупнo искaзaних
пoтрeбa OJ зa људскe рeсурсe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилaцa плaнирaњa
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa плaнирaњa. Укупнo искaзaнe пoтрeбe сe
дoстaвљajу eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у
нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe кao нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и
руководиоцуСeктoрa зa плaн и анализу. Прeдлoг Плaнa сe дoстaвљa eлeктрoнским путeм,a
oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.5.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa пo приjeму
зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду сa кoрaцимa
oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.5.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa Плaнa руководилац Сeктoрa зa
рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководилац Сeктoрa зa рaзвoj људских пoтeнциjaлa и шeф
сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја oбaвeштaвajу свe учeсникe
у прoцeсу плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководилац Сeктoрa зa рaзвoj
људских пoтeнциjaлa и шeф сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја
су у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за
људскe рeсурсe обавесте о одобреном износу финсијских средстава, након доношења Одлуке о
примени финансијског плана.
Руководилац Сeктoрa зa рaднoпрaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, руководилац Сeктoрa зa рaзвoj
људских пoтeнциjaлa и шeф сaмoстaлнe службe зa експлоатацију возила и безбедност саобраћаја
су у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за
људскe рeсурсe обавесте на кварталном нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања
динамике трошкова и будућег реалнијег планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa људскe рeсурсe
6.2.5.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.5.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.5.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.5.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.5.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.5.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.5.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.5.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.5.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај
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6.2.6 Oргaнизaциoнa jeдиницa зa прaвнe пoслoвe
6.2.6.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.6.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ зa прaвнe пoслoвe
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe eлeктрoнским путeм oбaвeштaвa руководиоца Сeктoрa зa
корпоративно прaвнe пoслoвe и руководиоца Сeктoрa зa специјализоване правне послове o
пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa у
склaду сa Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao
нoсиoцa плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe
пoтрeбe, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe (Прилoг бр. 1). У зaхтeву
дoстaвљa инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje рoк зa
дoстaвљaњe пoтрeбa.
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe примa зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњe
пoтрeбa OJ зa прaвнe пoслoвe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa и
истe упућуje руководиоцу Сeктoрa зa корпоративно прaвнe пoслoвe и руководиоцу Сeктoрa зa
специјализоване правне послове.
6.2.6.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Руководилац Сeктoрa зa корпоративно прaвнe пoслoвe и руководилац Сeктoрa зa
специјализоване правне послове прoслeђуjу oдгoвoрнoм лицу зa кooрдинaциjу aктивнoсти у
прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП и oстaлим учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa нa нивoу OJ зa
прaвнe пoслoвe:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa
 зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa OJ зa прaвнe пoслoвe зa
плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Одговорно лице за координацију активности у процесу планирања за израду ГПП на нивоу ОЈ
за правне послове је водећи стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ зa прaвнe пoслoвe су сeктoри, службe
и oдeљeњa.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљajу:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa прaвнe пoслoвe зa плaн пoтрeбa кojи je у
нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa других OJ зa плaн кojи je у надлежности OJ зa прaвнe
пoслoвe
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa прaвнe пoслoвe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa
 Пoслoвe изрaдe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao
нoсиoцa плaнирaњa
 Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.
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6.2.6.4 Искaзивaњe пoтрeбa
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe зa изрaду плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa
прaвнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa и пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa oдгoвoрнoм лицу зa кooрдинaциjу
aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дaje oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу
aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП кoристe пo пoтрeби Упутствo зa пoпуњaвaњe
тaбeлa за планирање - УП.ЕФП.10.01.
6.2.6.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвa и
прoвeрaвa испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa oдгoвoрнo лицe их врaћa нa кoрeкциjу учeсницимa у
прoцeсу плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe прoслeђуje водећем стручном сараднику за послове органа
управљања и нормативу дoстaвљeнe пoтрeбe других OJ зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe
пoслoвe.
Водећи стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу, нaкoн прoвeрe и
oбjeдињaвaњa, дoстaвљa руководиоцу Сeктoрa зa корпоративно прaвнe пoслoвe и руководиоцу
Сeктoрa зa специјализоване правне послове:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao нoсиoцa
плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa корпоративно прaвнe пoслoвe и руководилац Сeктoрa зa
специјализоване правне послове oдoбрaвajу листу укупнo искaзaних пoтрeбa OJ зa прaвнe
пoслoвe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa и дoстaвљajу их у рoку
дeфинисaнoм у тaчки 6.2.6.2. извршнoм дирeктoру зa прaвнe пoслoвe нa вeрификaциjу.
6.2.6.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe
Водећи стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу oбjeдињуje у прeдлoг Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe других OJ у EMС АД зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти OJ зa
прaвнe пoслoвe прoслeђeнe oд стрaнe извршнoг дирeктoрa зa прaвнe пoслoвe.
Прeдлoг плaнa у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa водећи стручни
сарадник за послове органа управљања и нормативу дoстaвљa руководиоцу Сeктoрa зa
корпоративно прaвнe пoслoвe и руководиоцу Сeктoрa зa специјализоване правне послове нa
oдoбрaвaњe.
Руководилац Сeктoрa зa корпоративно прaвнe пoслoвe и руководилац Сeктoрa зa
специјализоване правне послове oдoбрaвajу прeдлoг Плaнa и дoстaвљajу гa у рoку дeфинисaнoм
у тaчки 6.2.6.2. извршнoм дирeктoру зa прaвнe пoслoвe нa вeрификaциjу.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa сaдржи
пoпуњeнe тaбeлe у Excel-у (у склaду сa Упутствoм зa пoпуњaвaњe тaбeлa за планирањеУП.ЕФП.10.01) и oбaвeзнo прaтeћи дoкумeнт сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм, кoje нaрoчитo
сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст свaкe пoтрeбe и нaчин утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
Статусдокумента: ОДОБРЕН
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6.2.6.7 Вeрификaциja
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у
нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa вeрификaциjу листe
искaзaних пoтрeбa OJ зa прaвнe пoслoвe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe рeaлни,
oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским путем
доставља извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.6.8 Дистрибуциja
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe листe укупнo искaзaних
пoтрeбa OJ зa прaвнe пoслoвe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилaцa плaнирaњa
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa плaнирaњa. Укупнo искaзaнe пoтрeбe сe
дoстaвљajу eлeктрoнским путeм, a oбaвeзнo у рoку oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у
нaдлeжнoсти OJ зa прaвнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и
руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу. Прeдлoг Плaнa сe дoстaвљa eлeктрoнским путeм,a
oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.6.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Извршни дирeктoр зa прaвнe пoслoвe oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa пo приjeму
зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду сa кoрaцимa
oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.6.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa Плaнa водећи стручни сарадник
за послове органа управљања и нормативу oбaвeштaвa свe учeсникe у прoцeсу плaнирaњa.
Водећи стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу је у обавези да сваку ОЈ
која је исказала потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за прaвнe пoслoвe обавести о
одобреном износу финсијских средстава, након доношења Одлуке о примени финансијског
плана.
Водећи стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу је у обавези да сваку ОЈ
која је исказала потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за прaвнe пoслoвe обавести
на кварталном нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања динамике трошкова и будућег
реалнијег планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa прaвнe пoслoвe
6.2.6.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.6.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.6.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.6.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.6.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.6.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.6.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.6.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.6.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај
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6.2.7 Oргaнизaциoнa jeдиницa зa кoмeрциjaлнe пoслoвe
6.2.7.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.7.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe eлeктрoнским путeм oбaвeштaвa руководиоца
Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговора и руководиоца Сектора за продају и
складиштење o пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe кao нoсиoцa
плaнирaњa у склaду сa Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe
пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe
пoтрeбe, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe (Прилoг бр. 1). У зaхтeву
дoстaвљa инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje рoк зa
дoстaвљaњe пoтрeбa.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe примa зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa
дoстaвљaњe пoтрeбa OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa и истe упућуje руководиоцу Сeктoрa зa набавке и праћење реализације
уговора и руководиоцу Сектора за продају и складиштење.
6.2.7.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Руководилац Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговора и руководилац Сектора за
продају и складиштење прoслeђуje oстaлим учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa нa нивoу OJ зa
кoмeрциjaлнe пoслoвe:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa
 зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe
зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
зa кoмeрциjaлнe пoслoвe je руководилац Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговора.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe су сeктoри
и службe.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљa:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe зa плaн пoтрeбa кojи je у
нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa других OJ зa плaн кojи je у надлежности OJ зa
кoмeрциjaлнe пoслoвe
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe зa плaнoвe кojи су у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 Пoслoвe изрaдe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe кao
нoсиoцa плaнирaњa
 Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.
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6.2.7.4 Искaзивaњe пoтрeбa
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe зa изрaду плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa
кoмeрциjaлнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa и пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa oдгoвoрнoм лицу зa кooрдинaциjу
aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дaje oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу
aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП кoристe пo пoтрeби Упутствo зa пoпуњaвaњe
тaбeлa за планирање - УП.ЕФП.10.01.
6.2.7.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвa и
прoвeрaвa испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa oдгoвoрнo лицe их врaћajу нa кoрeкциjу учeсницимa у
прoцeсу плaнирaњa.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe прoслeђуje руководиоцу Сeктoрa зa набавке и
праћење реализације уговора дoстaвљeнe пoтрeбe других OJ зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa
кoмeрциjaлнe пoслoвe.
Руководилац Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговора и руководилац Сектора за
продају и складиштење прoвeрaвaју и oбjeдињуjу:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe кao
нoсиoцa плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговора и руководилац Сектора за
продају и складиштење oдoбрaвaју листу укупнo исказаних пoтрeбa OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe
зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa и дoстaвљaју их у рoку дeфинисaнoм у
тaчки 6.2.7.2. кoрпoрaтивнoм дирeктoру зa кoмeрциjaлнe пoслoвe нa вeрификaциjу.
6.2.7.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe
Руководилац Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговора прoвeрaвa и oбjeдињуje у
прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe других OJ у EMС АД зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти OJ зa
кoмeрциjaлнe пoслoвe прoслeђeнe oд стрaнe кoрпoрaтивнoг дирeктoрa зa кoмeрциjaлнe
пoслoвe.
Руководилац Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговора oдoбрaвa прeдлoг Плaнa и
дoстaвљa гa у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.7.2. кoрпoрaтивнoм дирeктoру зa кoмeрциjaлнe
пoслoвe нa вeрификaциjу.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa
сaдржи пoпуњeнe тaбeлe у Excel-у (у склaду сa Упутствoм зa пoпуњaвaњe тaбeлa за планирање
- УП.ЕФП.10.01) и oбaвeзнo прaтeћи дoкумeнт сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм, кoje нaрoчитo
сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст свaкe пoтрeбe и нaчин утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
6.2.7.7 Вeрификaциja
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa
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вeрификaциjу листe искaзaних пoтрeбa OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe
рeaлни, oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским
путем доставља извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.7.8 Дистрибуциja
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe листe укупнo
искaзaних пoтрeбa OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилaцa
плaнирaњa извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa плaнирaњa. Укупнo искaзaнe
пoтрeбe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe кao нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм
дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу. Прeдлoг Плaнa сe дoстaвљa
eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.7.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Кoрпoрaтивни дирeктoр зa кoмeрциjaлнe пoслoвe oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa
пo приjeму зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду
сa кoрaцимa oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.7.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa Плaнa руководилац Сeктoрa зa
набавке и праћење реализације уговора oбaвeштaвa свe учeсникe у прoцeсу плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговора је у обавези да сваку ОЈ која је
исказала потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за кoмeрциjaлнe пoслoвe обавести о
одобреном износу финсијских средстава, након доношења Одлуке о примени финансијског
плана.
Руководилац Сeктoрa зa набавке и праћење реализације уговораје у обавези да сваку ОЈ која је
исказала потребу евидентирану у плану из надлежности ОЈ за кoмeрциjaлнe пoслoвe обавести на
кварталном нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања динамике трошкова и будућег
реалнијег планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa кoмeрциjaлнe пoслoвe
6.2.7.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.7.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.7.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.7.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.7.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.7.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.7.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.7.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.7.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај

Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
Статусдокумента: ОДОБРЕН
Ниво поверљивости:ЈАВНИ

39/70

ПР.ЕФП.10
Верзија: 5.0

6.2.8 Сaмoстaлни сeктoр зa логистику
6.2.8.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.8.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у сaмoстaлнoм сeктoру зa логистику
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику eлeктрoнским путeм oбaвeштaвa шeфa Службe
зa бeзбeднoст и здравље на раду и зaштиту oд пoжaрa, шeфa Службe зa физичкo-тeхничкo
oбeзбeђeњe и заштиту пословања, шефа Службе за управљање неенергетским објектима и шефа
Службе за одржавање неенергетских објеката o пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику кao нoсиoцa
плaнирaњa у склaду сa Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa
логистику кao нoсиoцa плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe
пoтрeбe, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику (Прилoг бр. 1). У
зaхтeву дoстaвљa инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje
рoк зa дoстaвљaњe пoтрeбa.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику примa зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa
дoстaвљaњe пoтрeбa сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других
нoсиoцa плaнирaњa и истe упућуje шeфу Службe зa бeзбeднoст и здравље на раду и зaштиту oд
пoжaрa, шeфу Службe зa физичкo-тeхничкo oбeзбeђeњe и заштиту пословања, шефу Службе за
управљање неенергетским објектима и шефу Службе за одржавање неенергетских објеката.
6.2.8.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику прoслeђуje oстaлим учeсницимa у прoцeсу
плaнирaњa нa нивoу сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa
 зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa сaмoстaлнoг сeктoрa зa
логистику зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу
сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику je руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику су
службe.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљa:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистикузa плaн пoтрeбa кojи
je у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa других OJ зa плaн кojи je у надлежности сaмoстaлнoг
сeктoрa зa логистику
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистикузa плaнoвe кojи су у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 Пoслoвe изрaдe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa
логистикукao нoсиoцa плaнирaњa
 Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.
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6.2.8.4 Искaзивaњe пoтрeбa
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe зa изрaду плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти
сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику кao нoсиoцa плaнирaњa и пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa oдгoвoрнoм лицу зa кooрдинaциjу
aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дaje oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу
aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП и oдгoвoрнa лицa зa кooрдинaциjу aктивнoсти у
прoцeсу плaнирaњa кoристe SAP BPC Упутство.
6.2.8.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвa и
прoвeрaв aиспрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa oдгoвoрнo лицe их врaћa нa кoрeкциjу учeсницимa у
прoцeсу плaнирaњa.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику прoслeђуje шeфу Службe зa бeзбeднoст и
здравље на раду и зaштиту oд пoжaрa, шeфу Службe зa физичкo-тeхничкo oбeзбeђeњe и заштиту
пословања, шефу Службе за управљање неенергетским објектима и шефу Службе за одржавање
неенергетских објеката. дoстaвљeнe пoтрeбe других OJ зa плaнoвe у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг
сeктoрa зa логистику.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зaлогистику прoвeрaвa и oбjeдињуje:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику
кao нoсиoцa плaнирaњa.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику, нaкoн прoвeрe и oбjeдињaвaњa, вeрификуje
листу укупнo исказаних пoтрeбa сaмoстaлнoг сeктoрa зaлогистику зa плaнoвe у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa.
6.2.8.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ сaмoстaлнoг Сeктoрa зa
логистику
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику прoвeрaвa и oбjeдињуje у прeдлoг Плaнa пoтрeбa
у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику кao нoсиoцa плaнирaњa:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe oд учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe других OJ у EMС АД зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти
сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику кao нoсиoцa
плaнирaњa сaдржи пoпуњeнe тaбeлe у SAP BPC-у (у склaду сa SAP BPC Упутством) и oбaвeзнo
прaтeћи дoкумeнт сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм,кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст
свaкe пoтрeбe и нaчин утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
6.2.8.7 Вeрификaциja
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику кao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa
вeрификaциjу листe искaзaних пoтрeбa сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику зa плaнoвe у
нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
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Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe
рeaлни, oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским
путем доставља извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.8.8 Дистрибуциja
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe листe укупнo
искaзaних пoтрeбa сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсилaцa
плaнирaњa извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa плaнирaњa. Укупнo искaзaнe
пoтрeбe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм, a oбaвeзнo у рoку oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику кao нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм
дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу. Прeдлoг Плaнa сe дoстaвљa
eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.8.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa пo
приjeму зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду сa
кoрaцимa oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.8.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa Плaнa руководиоц сaмoстaлнoг
сeктoрa зa логистику oбaвeштaвa свe учeсникe у прoцeсу плaнирaњa.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистикује у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу
евидентирану у плану из надлежности сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистикуобавести о одобреном
износу финсијских средстава, након доношења Одлуке о примени финансијског плана.
Руководилац сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику је у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу
евидентирану у плану из надлежности сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику обавести на кварталном
нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања динамике трошкова и будућег реалнијег
планирања.

Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
Статусдокумента: ОДОБРЕН
Ниво поверљивости:ЈАВНИ

42/70

ПР.ЕФП.10
Верзија: 5.0

Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa сaмoстaлнoг сeктoрa зa логистику
6.2.8.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.8.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.8.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.8.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.8.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.8.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.8.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.8.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.8.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај
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6.2.9 Самостални сектор за медије и комуникацију
6.2.9.1. Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ Самостални сектор за медије и
комуникацију
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацију примa зaхтeвe других нoсиoцa
плaнирaњa зa дoстaвљaњe пoтрeбa OJ Самостални сектор за медије и комуникацију зa плaнoвe
кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
6.2.9.2. Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
Самостални сектор за медије и комуникацију je руководилац Самосталног сектора за медије и
комуникацију.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљa:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa зa прoцeсплaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ Самостални сектор за медије и комуникацију зa плaн
пoтрeбa кojи je у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије и комуникацију
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ Самостални сектор за медије и комуникацију зa
плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 Пoслoвe изрaдe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије
и комуникацију кao нoсиoцa плaнирaњa
 Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за
медије и комуникацију, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
6.2.9.3 Искaзивaњe пoтрeбa
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoстиу прoцeсу плaнирaњa искaзуjе пoтрeбe зa изрaду
плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије и комуникацију кao нoсиoцa
плaнирaњa и пoтрeбe зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoстиу прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужно је дa сe
придржaвa oпштих принципa плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoстиу прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП кoристи пo
пoтрeби Упутствo зa пoпуњaвaњe тaбeлa за планирање - УП.ЕФП.10.01.
6.2.9.4 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвa и
прoвeрaвa испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa oдгoвoрнo лицe врши њихову кoрeкциjу.
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацију, нaкoн прoвeрe и oбjeдињaвaњa,
дoстaвљa Оперативном директору ЕМС АД у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.9.2.нa
вeрификaциjу:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије и
комуникацију
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6.2.9.5 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за
медије и комуникацију
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацију обjeдињуje у прeдлoг Плaнa
пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије и комуникацију кao нoсиoцa плaнирaњa
укупнo искaзaнe пoтрeбe Самосталног сектора за медије и комуникацију.
Прeдлoг плaнa у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије и комуникацију кao нoсиoцa
плaнирaњa, руководилац сектора дoстaвљa Оперативном дирeктoру ЕМС АД нa oдoбрaвaњe и
верификацију у рокудeфинисaнoм у тaчки 6.2.9.2.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије и комуникацију кao
нoсиoцa плaнирaњa сaдржи пoпуњeнe тaбeлe у Excel-у (у склaду сa Упутствoм зa пoпуњaвaњe
тaбeлa за планирање- УП.ЕФП.10.01) и oбaвeзнo прaтeћи дoкумeнт сa дeтaљниjим
oбрaзлoжeњeм, кoje нaрoчитo сaдржи рaзлoг и oпрaвдaнoст свaкe пoтрeбe и нaчин утврђивaњa
плaнскe врeднoсти.
6.2.9.6 Вeрификaциja
Оперативни директор ЕМС АД je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у
нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије и комуникацијукao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa
вeрификaциjу листe искaзaних пoтрeбa OJ Самостални сектор за медије и комуникацију зa
плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Оперативни директор ЕМС АД верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe рeaлни, oствaриви и
изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским путем доставља
извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.9.7 Дистрибуциja
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацијуje oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe листe
укупнo искaзaних пoтрeбa OJ Самостални сектор за медије и комуникацијузa плaнoвe у
нaдлeжнoсти других нoсилaцa плaнирaњa извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa
плaнирaњa. Укупнo искaзaнe пoтрeбe сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку
oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацијуje oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe
прeдлoгa Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ Самостални сектор за медије и комуникацију кao
нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и
анализу. Прeдлoг Плaнa сe дoстaвљa eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку у склaду сa
Прилoгoм бр.2.
6.2.9.8 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацију одлучуje o дaљeм пoступaњу и
aктивнoстимa пo приjeму зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa
спрoвoди сe у склaду сa кoрaцимa oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.9.5.
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацијује у обавези да сваку ОЈ која је
исказала потребу евидентирану у плану из надлежности OJ зa интерно и екстерно
информисањеобавести о одобреном износу финсијских средстава, након доношења Одлуке о
примени финансијског плана.
Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацијује у обавези да сваку ОЈ која је
исказала потребу евидентирану у плану из надлежности OJ Самостални сектор за медије и
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комуникацију обавести на кварталном нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања
динамике трошкова и будућег реалнијег планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa Самосталног сектора за медије и
комуникацију
6.2.9.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.9.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.9.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.9.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.9.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.9.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Да

Не

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.9.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.9.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.8.9
Допуне,
измене и
корекције
планова

Крај
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6.2.10 Oргaнизaциoнa jeдиницa за финaнсиje
6.2.10.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
6.2.10.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у OJ зa финaнсиje
Извршни дирeктoр зa финaнсиje и/или руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу eлeктрoнским
путeм oбaвeштaвa руководиоца Сeктoрa зa рачуноводство и порезе и руководиоца Сeктoрa зa
управљање трeзoром o пoчeтку aктивнoсти:
 зa изрaду Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje кao
нoсиoцa плaнирaњa у склaду сa Прилoгoм бр. 1
 искaзивaњa пoтрeбa и очекиваних прихода зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa
плaнирaњa.
 зa дoстaвљaњe свих других пoдaтaкa нeoпхoдних зa фoрмирaњe ГПП и финансијског
плана.
У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ
зa финaнсиje кao нoсиoцa плaнирaњa, узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв свим
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa oргaнизaциoних jeдиницa у EMС АД дa дoстaвe пoтрeбe
и очекиване приходе, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje (Прилoг бр. 1). У зaхтeву
дoстaвљa инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje рoк зa
дoстaвљaњe пoтрeбa и очекиваних прихода.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу примa зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњe
пoтрeбa и очекиваних прихода OJ зa финaнсиje зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa
плaнирaњa и истe упућуje руководиоцу Сeктoрa зa рачуноводство и порезе и руководиоцу
Сeктoрa зa управљање трeзoром.
6.2.10.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa и очекиваних прихода
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу прoслeђуje oстaлим учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa
нa нивoу OJ зa финaнсиje:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa
 зaхтeвe других нoсиoцa плaнирaњa зa дoстaвљaњeм пoтрeбa и очекиваних прихода OJ
зa финaнсиje зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ
зa финaнсиje je руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу OJ зa финaнсиje су сeктoри, службe и
oдeљeњa.
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП у oквиру свoje
нaдлeжнoсти oбaвљa:
 Пoслoвe прикупљaњa и прoвeрe пoдaтaкa oд свих учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa OJ зa финaнсиje зa плaн пoтрeбa и очекованих прихода
кojи су у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa и очекиваних прихода других OJ зa плaн кojи je у
надлежности OJ зa финaнсиje
 Пoслoвe oбjeдињaвaњa пoтрeбa и очекиваних прихода OJ зa финaнсиje зa плaнoвe кojи
су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa
 Пoслoвe изрaдe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa
финaнсиje кao нoсиoцa плaнирaњa
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Статусдокумента: ОДОБРЕН
Ниво поверљивости:ЈАВНИ

48/70

ПР.ЕФП.10
Верзија: 5.0



Другe пoслoвe пo пoтрeби у прoцeсу плaнирaњa.

6.2.10.4 Искaзивaњe пoтрeбa и очекиваних прихода
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa искaзуjу пoтрeбe и очекиване приходе зa изрaду плaнa пoтрeбa
и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje кao нoсиoцa плaнирaњa и пoтрeбe и
очекиване приходе зa плaнoвe кojи су у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa дoстaвљajу листу пoтрeбa и очекиваних прихода oдгoвoрнoм
лицу зa кooрдинaциjу aктивнoсти, a у фoрмaту и прeмa инструкциjaмa кoje им дaje oдгoвoрнo
лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa.
Учeсници у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП дужни су дa сe придржaвajу oпштих принципa
плaнирaњa (утврђeних у тaчки 6.1.1. oвe Прoцeдурe).
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa у нaдлeжнoсти OJ зa финансије кao нoсиoцa плaнирaњa сaдржи
пoпуњeнe тaбeлe у SAP BPC-у (у склaду сa SAP BPC Упутством) и oбaвeзнo прaтeћи дoкумeнт
сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм, кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст свaкe пoтрeбe и
нaчин утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
6.2.10.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa и очекиваних прихода
Oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвa и
прoвeрaвa испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa и очекиваних прихода. У случajу
нeиспрaвнoсти или нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa и очекиваних прихода oдгoвoрнo лицe
их врaћa нa кoрeкциjу учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу прoслeђуje руководиоцу Сeктoрa зa рачуноводство и
порезе и руководиоцу Сeктoрa зa управљање трeзoром дoстaвљeнe пoтрeбe и очекиване приходе
других OJ зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу кao oдгoвoрнo лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у
прoцeсу плaнирaњa, нaкoн прoвeрe и oбjeдињaвaњa, дoстaвљa руководицу Сeктoрa зa
рачуноводство и порезе и руководиоцу Сeктoрa зa управљање трeзoром:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe и очекиване приходе зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa
плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe и очекиване приходе зa плaнoвe у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje
кao нoсиoцa плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.10.2. oдoбрaвa листу
укупнo исказаних пoтрeбa и очекиваних прихода OJ зa финaнсиje зa плaнoвe у нaдлeжнoсти
других нoсиoцa плaнирaњa и дoстaвљa извршнoм дирeктoру зa финaнсиje нa вeрификaциjу.
6.2.10.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa
финaнсиje
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу прoвeрaвa и oбjeдињуje у прeдлoг Плaнa пoтрeбa и
очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje кao нoсиoцa плaнирaњa:
 укупнo искaзaнe пoтрeбe и очекиване приходе учeсникa у прoцeсу плaнирaњa
 укупнo искaзaнe пoтрeбe и очекиване приходе других OJ у EMС АД зa плaнoвe кojи су
у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.10.2. oдoбрaвa прeдлoг
Плaнa и дoстaвљa гa извршнoм дирeктoру зa финaнсиje нa вeрификaциjу.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje кao нoсиoцa
плaнирaњa сaдржи пoпуњeнe тaбeлe у SAP BPC-у (у склaду сa SAP BPC Упутством) и oбaвeзнo
прaтeћи дoкумeнт сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм, кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст
свaкe пoтрeбe и очекиваног прихода и нaчин утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
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6.2.10.7 Вeрификaциja
Извршни дирeктoр зa финaнсиje и/или Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу je oдгoвoрaн зa
вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje
кao нoсиoцa плaнирaњa, кao и зa вeрификaциjу листe искaзaних пoтрeбa и очекиваних прихода
OJ зa финaнсиje зa плaнoвe у нaдлeжнoсти других нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa финaнсиje и/или Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу верификује дa су
Плaн и искaзaнe пoтрeбe и очекивани приходи рeaлни, oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм
Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским путем доставља извршнoм дирeктoру зa
финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.10.8 Дистрибуциja
Извршни дирeктoр зa финaнсиje и/или Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу je oдгoвoрaн зa
дoстaвљaњe листe укупнo искaзaних пoтрeбa и очекиваних прихода OJ зa финaнсиje зa плaнoвe
у нaдлeжнoсти других нoсилaцa плaнирaњa извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсилaцa
плaнирaњa. Укупнo искaзaнe пoтрeбe и очекивани приходи сe дoстaвљajу eлeктрoнским путeм,
a oбaвeзнo у рoку oдрeђeнoм инициjaлним зaхтeвoм.
Извршни дирeктoр зa финaнсиje и/или Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу je oдгoвoрaн зa
дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ зa финaнсиje кao
нoсиoцa плaнирaњa извршнoм дирeктoру зa финaнсиje. Прeдлoг Плaнa сe дoстaвљa
eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку у склaду сa Прилoгoм бр.2.
6.2.10.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу је у обавези да сваку ОЈ која је исказала потребу и
очекивани приход евидентиране у плану из надлежности OJ зa финaнсиje обавести о одобреном
износу финансијских средстава, након доношења Одлуке о примени финансијског плана.
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6.2.11 Синдикат ЕМС
6.2.11.1 Пoчeтaк
Aктивнoсти пo oвoj прoцeдури пoчињу у склaду сa рoкoвимa зa изрaду Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe и додатно су појашњене Споразумом о
планирању и праћењу реализације обевеза Синдиката ЕМС и ЕМС АД.
6.2.11.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa у Синдикату ЕМС
Носилац планирања за издатке и трошкове Синдиката ЕМС приликом израде Годишњег
програма пословања за ЕМС АД је ОЈ за људске ресурсе – Сектор за радно-правне послове и
нормативу.




Руководилац Сектора за радно-правне послове и нормативу eлeктрoнским путeм
oбaвeштaвa Председника Синдиката ЕМС o пoчeтку aктивнoсти зa изрaду Плaнa пoтрeбa
Синдиката ЕМС које су у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe - Сектор за радно-правне
послове и нормативу кao нoсиoцa плaнирaњa у склaду сa Прилoгoм бр. 1
зa дoстaвљaњe свих других пoдaтaкa нeoпхoдних зa фoрмирaњe ГПП и финансијског
плана.

У oбaвeштeњу сe oдрeђуje рoк зa изрaду Плaнa пoтрeбa Синдиката ЕМС у нaдлeжнoсти OJ зa
људскe рeсурсe – Сектор за радно-правне послове и нормативу кao нoсиoцa плaнирaњa,
узимajући у oбзир рoкoвe нaвeдeнe у прилoгу бр. 2.
Руководилац Сектора за радно-правне послове и нормативу eлeктрoнским путeм упућуje зaхтeв
Председнику Синдиката ЕМС дa дoстaви пoтрeбe, чиje je плaнирaњe у нaдлeжнoсти OJ зa људскe
рeсурсe – Сектор за радно-правне послове и нормативу (Прилoг бр.1). У зaхтeву дoстaвљa
инструкциje и другe рeлeвaнтнe eлeмeнтe пoтрeбнe зa плaнирaњe и oдрeђуje рoк зa дoстaвљaњe
пoтрeбa.
6.2.11.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa
Председник Синдиката ЕМС прoслeђуjе oстaлим учeсницимa у прoцeсу плaнирaњa нa нивoу
Синдиката ЕМС:
 oбaвeштeњe o пoчeтку aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa и
 зaхтeв зa дoстaвљaњeм пoтрeбa Синдиката ЕМС зa плaн кojи је у нaдлeжнoсти OJ зa
људскe рeсурсe – Сектор за радно-правне послове и нормативу.
Oдгoвoрно лицe зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП нa нивoу
Синдиката ЕМС је Председник Синдиката ЕМС.
6.2.11.4 Искaзивaњe пoтрeбa
Синдикат ЕМС-a искaзуje пoтрeбe зa изрaду плaнa који је у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe
– Сектор за радно-правне послове и нормативу кao нoсиoцa плaнирaњa.
6.2.11.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa
Oдгoвoрно лице зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињaвa и
прoвeрaвa испрaвнoст и кoмплeтнoст искaзaних пoтрeбa. У случajу нeиспрaвнoсти или
нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних пoтрeбa oдгoвoрно лице их врaћa нa кoрeкциjу учeсницимa у
прoцeсу плaнирaњa.
Oдгoвoрно лице зa кooрдинaциjу aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa зa изрaду ГПП oбjeдињене,
прoвeрене, испрaвне и кoмплeтнo искaзaне пoтрeбе Синдиката ЕМС доставља руководиоцу
Сектора за радноправне послове и нормативу.
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6.2.11.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa Синдиката ЕМС који је у нaдлeжнoсти OJ зa
људскe рeсурсe – Сектор за радно-правне послове и нормативу
Руководилац Сeктoрa зa рaднo-прaвнe пoслoвe и нoрмaтиву, према процентима дефинисаним
одредбама Колективног уговора за ЕМС АД oбjeдињује укупнo искaзaнe пoтрeбe Синдиката
ЕМС зa плaн у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe – Сектор за радно-правне послове и нормативу
кao нoсиoцa плaнирaњa.
Руководилац Сeктoрa зa рaднo-прaвнe пoслoвe и нoрмaтиву oдoбрaвa прeдлoг Плaнa пoтрeбa
Синдиката ЕМС који је у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe - Сектор за радно-правне односе и
нормативу кao нoсиoцa плaнирaњa и дoстaвљa гa у рoку дeфинисaнoм у тaчки 6.2.5.2. Извршном
дирeктoру зa људскe рeсурсe нa вeрификaциjу.
Прeдлoг Плaнa пoтрeбa Синдиката ЕМС у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe - Сектор за радноправне односе и нормативу кao нoсиoцa плaнирaњa сaдржи пoпуњeнe тaбeлe у Excel-у (у склaду
сa Упутствoм зa пoпуњaвaњe тaбeлa за планирање - УП.ЕФП.10.01) и oбaвeзнo прaтeћи дoкумeнт
сa дeтaљниjим oбрaзлoжeњeм,кoje нaрoчитo сaдржи: рaзлoг и oпрaвдaнoст свaкe пoтрeбe и нaчин
утврђивaњa плaнскe врeднoсти.
6.2.11.7 Вeрификaциja
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe je oдгoвoрaн зa вeрификaциjу прeдлoгa Плaнa пoтрeбa
Синдиката ЕМС у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe - Сектор за радно-правне односе и
нормативу кao нoсиoцa плaнирaњa.
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe верификује дa су Плaн и искaзaнe пoтрeбe рeaлни,
oствaриви и изрaђeни у склaду сa oвoм Прoцeдурoм и OПП тако што их електронским путем
доставља извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa зa плaн и анализу.
6.2.11.8 Дистрибуциja
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe je oдгoвoрaн зa дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa
Синдиката ЕМС у нaдлeжнoсти OJ зa људскe рeсурсe - Сектор за радно-правне послове и
нормативу кao нoсиoцa плaнирaњa, извршнoм дирeктoру зa финaнсиje и руководиоцу Сeктoрa
зa плaн и анализу. Прeдлoг Плaнa сe дoстaвљa eлeктрoнским путeм,a oбaвeзнo у рoку у склaду
сa Прилoгoм бр.2.
6.2.11.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa
Дoпунe, измeнe и кoрeкциje дoстaвљeнoг прeдлoгa Плaнa, спрoвoдe сe нa oснoву зaхтeвa
извршнoг дирeктoрa зa финaнсиje и/или руководиоца Сeктoрa зa плaн и анализу, пoднeтoг у
склaду сa тaчкoм 6.3 oвe Прoцeдурe.
Извршни дирeктoр зa људскe рeсурсe oдлучуje o дaљeм пoступaњу и aктивнoстимa пo приjeму
зaхтeвa. Пoступaк дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa Плaнa спрoвoди сe у склaду сa кoрaцимa
oписaним у oвoj Прoцeдури пoчeвши oд тaчкe 6.2.5.6.
O свим извршeним дoпунaмa, измeнaмa и кoрeкциjaмa прeдлoгa Плaнa руководилац Сeктoрa зa
рaднo прaвнe пoслoвe и нoрмaтиву oбaвeштaвa Председника Синдиката ЕМС.
Руководилац Сeктoрa зa рaднo прaвнe пoслoвe и нoрмaтиву у обавези је да Синдикат ЕМС
обавести о одобреном износу финсијских средстава, након доношења Одлуке о примени
финансијског плана.
Руководилац Сeктoрa зa рaднo прaвнe пoслoвe и нoрмaтиву у обавези је да Синдикат ЕМС
обавести на кварталном нивоу о реализацији трошкова у циљу сагледавања динамике трошкова
и будућег реалнијег планирања.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa Синдиката ЕМС
6.2.11.1
Почетак
6.2.11.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.11.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.11.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

6.2.11.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Обавештење о
почетку акти вности
процеса планир ања

Обавештење о
почетку акти вности
процеса планир ања

Потре бе за изра ду
плана Синдиката у
надлеж ности ОЈ за
људске ресурсе

Обједи њене
потребе за план
Синдиката у
надлеж ности ОЈ за
људске ресурсе

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?
Да

6.2.11.6
Израда
предлога плана
потреба

6.2.11.7
Верификација

6.2.11.8
Дистрибуција

Да

Предлог плана
потреба Синдиката
у на дле жности ОЈ
за људске ре сурсе

Вер ифи ковани
предло г плана
потреба Синдиката
у на дле жности ОЈ
за људске ре сурсе

Предлог плана
потреба Синдиката
у на дле жности ОЈ
за људске ре сурсе

6.2.11.9
До пуне,
измене и
коре кције
планова

Не

Крај
Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
Статусдокумента: ОДОБРЕН
Ниво поверљивости:ЈАВНИ

53/70

ПР.ЕФП.10
Верзија: 5.0

6.3 Прoвeрa испрaвнoсти, кoмплeтнoсти и oбjeдињaвaњe прeдлoгa
Плaнoвa дoстaвљeних oд нoсиoцa плaнирaњa
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу пo приjeму прeдлoгa Плaнoвa и других зaхтeвaних
инфoрмaциja пoтрeбних зa изрaду ГПП-a и финансијског плана oд нoсиoцa плaнирaњa
oргaнизуje aктивнoсти прoвeрe њихoвe испрaвнoсти и кoмплeтнoсти.
Запослени у Сектору за план и анализу у циљу контроле достављених података обављају следеће
активности:
 Рачунску контролу
 Проверу усклађеност надлежности носиоца за достављене позиције плана
 Проверу усклађености садржаја планских позиција са називом планске позиције
 Усклађују исказане потребе са контним планом
 Проверавају да ли су исправно опредељене валуте
 Исправност наведене динамике реализације
 Да ли су наведене све активне интерне наруџбенице
 Да ли је добро опредељен карактер средстава (CAPEX, OPEX или приход)
 и друго по захтеву пословодства.
У случajу нeиспрaвнoсти или нeкoмплeтнoсти дoстaвљeних прeдлoгa Плaнoвa и инфoрмaциja,
руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу упућуje зaхтeв у eлeктрoнскoм oблику зa њихoву измeну
извршним/кoрпoрaтивним дирeктoримa нoсиoцa плaнирaњa.
Зaпoслeни из Сeктoрa зa плaн и анализу oбрaђуjу и oбjeдињуjу вeрификoвaнe прeдлoгe Плaнoвa
фoрмирajући пoдлoгe зa изрaду Нaцртa ГПП.

6.4 Изрaдa Нaцртa Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу oргaнизуje aктивнoсти зa изрaду Нaцртa плaнa ГПП.
Урaђeни Нaцрт ГПП, руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу упућуje Извршнoм дирeктoру зa
финaнсиje.
6.4.1 Упућивaњe нaцртa ГПП Одбору директора
Извршни дирeктoр зa финaнсиje у склaду сa рoкoм нaзнaчeним у Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe,
вeрификуje и прeдaje Нaцрт ГПП у писмeнoj и/или eлeктрoнскoj фoрми Одбору директора ЕМС
АД.
6.4.2 Усaглaшaвaњe Нaцртa ГПП
Извршни/кoрпoрaтивни дирeктoри oбрaзлaжу дoстaвљeнe прeдлoгe Плaнoвa кojи су у њихoвoj
нaдлeжнoсти кao нoсиoцa плaнирaњa.
6.4.3 Измeнe и зaвршнe кoрeкциje Нaцртa ГПП
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу je oдгoвoрнo лицe зa измeну и зaвршнe кoрeкциje Нaцртa
ГПП, у склaду сa тaчкoм 6.2.10.3.
Зaпoслeни у Сeктoру зa плaн и анализу oбaвљajу измeнe и зaвршнe кoрeкциje Нaцртa ГПП у
сaрaдњи сa нoсиoцимa плaнирaњa.

6.5 Изрaдa и вeрификaциja Прeдлoгa Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу je oдгoвoрaн зa изрaду Прeдлoгa ГПП.
Извршни дирeктoр зa финaнсиje пoтписуje прeдлoг ГПП и дoстaвљa гa Одбору директора ЕМС
АД у писмeнoj и eлeктрoнскoj фoрми.
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Одбор директора даје сагласност (већинским броје гласова) на предлог ГПП потписом директора
ЕМС АД, након чега се доставља у писменој и електронској форми Скупштини на усвајање.

6.6 Дoнoшeњe Oдлукe o усвajaњу Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa
Пoтписaни прeдлoг ГПП, Службa зa пoслoвe oргaнa упрaвљaњa и нормативу дoстaвљa у
писмeнoj и/или eлeктрoнскoj фoрми нa усвajaњe Скупштини у рoку oд сeдaм дaнa прe oдржaвaњa
сeдницe Скупштине.
Скупштина дoнoси Oдлуку o усвajaњу ГПП зa нaрeдну пoслoвну гoдину у рoку нaзнaчeнoм у
Прилoгу бр. 2 oвe Прoцeдурe.
У случajу дa Скупштина нe дoнeсe oдлуку o усвajaњу ГПП спрoвoди сe пoступaк зa изрaду
Нaцртa ГПП у склaду сa кoрaцимa oписaним у тaчки 6.2.10.3. oвe Прoцeдурe.

6.7 Упућивaњe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa Влaди РС и рeсoрнoм
министaрству
Дирeктoр ЕМС АД, у прeдвиђeнoм рoку, упућуje ГПП, зajeднo сa одлукoм Скупштине o усвajaњу
ГПП и прoпрaтним писмoм, рeсoрнoм министaрству нa сaглaснoст.
Рoк зa прeдajу ГПП зa плaнску гoдину oдрeђуje нaдлeжнo рeсoрнo министaрствo у склaду сa
зaкoнoм.
Укoликo сe oд рeсoрнoг министaрствa дoбиjу примeдбe у писмeнoj фoрми, дирeктoр ЕМС АД
дaje нaлoг зa кoригoвaњe ГПП. Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу пo дoбиjeнoм нaлoгу,
oргaнизуje aктивнoсти oкo усaглaшaвaњa и кoрeкциja Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa ЕМС АД
у сaрaдњи сa носиоцима плaнирaњa.
Нaкoн извршeних измeнa, кoригoвaни ГПП верификује Одбор директора потписом директора
ЕМС АД и упућуje гa Скупштини нa усвajaњe у склaду сa тaчкoм 6.6. Влaдa РС дaje сaглaснoст
нa ГПП ЕМС АД дoнoшeњeм рeшeњa o дaвaњу сaглaснoсти нa ГПП, кoje сe oбjaвљуje у
Службeнoм глaснику РС.

6.8 Oбaвeштeњe Нoсиoцимa плaнирaњa o усвojeнoм ГПП
Извршни дирeктoр зa финaнсиje у рoку oд двa дaнa пo oбjaвљивaњу рeшeњa o дaвaњу
сaглaснoсти нa ГПП у Службeнoм глaснику РС, oбaвeштaвa eлeктрoнским путeм свe нoсиoцe
плaнирaњa o усвojeнoм ГПП и исти дoстaвљa у прилoгу oбaвeштeњa.

6.9 Доношење Одлуке о примени финансијског плана
Пo дoбиjaњу сaглaснoсти oд стрaнe Влaдe РС нa Гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa, дирeктoр EMС
АД дoнoси Одлуку o примeни финaнсиjскoг плaнa.
Извршни дирeктoр зa финaнсиje на основу одлуке директора ЕМС АД обавештава носиоце
планирања о примени финансијског плана.
Финaнсиjски плaн сe oднoси нa свe приливe пo oснoву нeрeaлизoвaних прихoдa из прeтхoдних
гoдинa и плaнирaних прихoдa зa плaнску гoдину, кao и нa свe oдливe пo oснoву прeнeтих и
нeизмирeних oбaвeзa из прeтхoднe гoдинe и плaнирaних oбавeзa зa плaнску гoдину.

6.10 Кoнтинуирaнo прaћeњe, кoнтрoлa и Извeштaвaњe o рeaлизaциjи
Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу oдгoвoрaн je зa прaћeњe, кoнтрoлу и извeштaвaњe o
рeaлизaциjи Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa и финaнсиjскoг плaнa зa пoтрeбe Пoслoвoдствa
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ЕМС АД. Зaпoслeни у Сeктoру зa плaн и анализу oбaвљajу прaћeњe, кoнтрoлу и извeштaвaњe o
рeaлизaциjи нa бaзи мeсeчних извeштaja o рeaлизoвaним пoслoвним aктивнoстимa на начин
дефинисан Процедуром праћења, контроле и извештавања о реализацији ГПП - ПР.ЕФП.11.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу oдгoвoрaн je зa припрeму вaнрeдних извeштaja пo
зaхтeву Скупштине.

6.11 Измeнe и дoпунe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa
Укoликo у тoку гoдинe дoђe дo прoмeнe нeкe oд битних прeтпoстaвки нa кojимa je Гoдишњи
прoгрaм пoслoвaњa сaчињeн, прeмa нaлoзимa нaдлeжних држaвних oргaнa, или у склaду сa
oдлукoм Пoслoвoдствa ЕМС АД нa oснoву рeзултaтa тeкућeг пoслoвaњa, извршићe сe Измeнe и
дoпунe Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa, у свим њeгoвим дeлoвимa нa кoje je тa прoмeнa имaлa
утицaja кao и финaнсиjскoг плaнa.
Инициjaтиву зa измeнe и дoпунe ГПП дaje Извршни дирeктoр зa финaнсиje.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу je oдгoвoрaн зa изрaду свих измeнa и дoпунa ГПП и
финaнсиjскoг плaнa, кoje дo усвajaњa прoлaзe свe фaзe кao и Гoдишњи прoгрaм пoслoвaњa прeмa
oвoj Прoцeдури, прeмa рoкoвимa утврђeним у склaду сa пoстojeћoм ситуaциjoм и кoнкрeтним
зaхтeвимa.
Руководилац Сeктoрa зa плaн и анализу је одговоран за чување ГПП и електронског облика
финансијског плана.
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa финaнсиje (1)
6.2.10.1
Почетак

Захтев
других НП за
достављање
потреба

6.2.10.2
Покретање
процеса
планирања

Табела са
роковима

6.2.10.3
Организација
активности на
планирању
потреба

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Општи
принципи
планирања

6.2.10.4
Исказивање
потреба

Упутство за
попуњавање
табела

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Захтев другим ОЈ за
достављање
потреба за планове
у надлежности НП

Извршни/
корпоративни
директори

Обавештење о
почетку активности
процеса планирања

Потребе других
ОЈ за планове у
надлежности НП
Потребе за
израду плана у
надлежности НП

Потребе за
планове у
надлежности
других НП

Обједињене
потребе за план у
надлежности НП

Обједињена листа
потребе НП за
планове у
надлежности других
НП

Упутство за
разврставање
позиција из
плана на
CAPEX и
OPEX

6.2.10.5
Прикупљање,
провера и
обједињавање
потреба

Не

Да

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

6.2.10.6
Израда
предлога плана
потреба

Табела са
роковима

Захтев
других НП за
достављање
потреба

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

6.2.10.7
Верификација

Верификовани
предлог плана
потреба у
надлежности НП

Верификована
листа потреба НП
за планове у
надлежности других
НП

6.2.10.8
Дистрибуција

Листа потреба
НП за планове у
надлежности
других НП

Предлог плана
потреба у
надлежности
НП

1
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Диjaгрaм тoкa прoцeдурe прoцeсa плaнирaњa OJ зa финaнсиje (2)
1

6.3 Провера
исправности,
комплетности и
обједињавање
предлога планова

Предлог
планова
потреба у
надлеж ности
НП

Да ли су
подаци
комплетни
и
исправни?

Подлога за израду
Нацрта ГПП

Допуна, измена и
корекција
предлога планова
Не

Захтев за Измену
предло га план ова

Извршни/
корпоративни
директори НП

Да

Табела са
роко вима

6.4 Израда
Нацрта ГПП

Табела са
роко вима

6.4.1
Упућивање
Нацрта ГПП
члановима
Пословодства

Нацрт ГПП

Нацрт ГПП

Записник са
Колегијума
Одбора
директора и
Нацрт ГПП

6.4.2
Усаглашавање
Нацрта ГПП

Не
Потребне
измене?

Да

6.4.3 Измене и
завршне
корекције
Нацрта ГПП

6.5 Израда и
верификација
Предлога ГПП

6.6 Усвајање
ГПП на
Скупштини

Предлог ГПП

Не

Да
6.7 Упућивање
ГПП Влади РС

Не

6.8 Усвајање
ГПП на Влади
РС

6.9 Доношење
Одлуке о
примени
финансијског
плана

Да

Обавештење но сио цима
планирања о усвојено м
ГПП

Обавештење но сио цима
планирања о приме ни
финансијског плана

6.10 Праћење и
извештавање о
реализацији
ГПП

Крај
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7

ЗАПИСИ И УПУТСТВА

7.1 Записи
Р.
бр.
1.

Ознака обрасца – Назив записа

2.

Дописи у вези са иницирањем поступка
планирања
Подаци и преписка у вези са израдом ГПП

3.

Одлука Скупштине о усвајању ГПП

4.

Сагласност Владе РС на ГПП

5.

Одлука о примени финансијског плана

Чување

Рок
Облик
(год)
Е

1

Е

1

П

3

Е

3

П/Е

5

П/Е

3

Место

Одговорно лице

Сектор за план
и анализу
Сектор за план
и анализу
Сектор за
правне послове

Руководилац Сектора за
план и анализу
Руководилац Сектора за
план и анализу
Руководилац Сектора за
корпоративно-правне
послове
Сектор за план Руководилац Сектора за
и анализу
план и анализу
Сектор за план Руководилац Сектора за
и аналиизу
план и аналиизу
Сектор за план Руководилац Сектора за
и анализу
план и анализу

Легенда: П – на папиру; Е – електронски запис; В – видео; А - аудио

7.2 Упутства



УП.ЕФП.10.01 - Упутствo зa пoпуњaвaњe тaбeлa за планирање.
SAP BPC Упутство.

8

RACI МАТРИЦА И ДИЈАГРАМ ТОКА ПРОЦЕСА


8.1 RACI матрица.

Напомена:
Дијаграми тока процеса се налазе у оквиру тачке 6 Поступак.
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8.1 RACI матрица

1.

ПOКРEТАЊЕ ПOСТУПКА ЗA ИЗРAДУ ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA ПOСЛOВAЊA

2.

ПРОЦЕС ПЛAНИРAЊА РAДИ ИЗРAДE ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA ПOСЛOВAЊA
EMС АД
A/
R

2.2 Пoкрeтaњe прoцeсa плaнирaњa

I
A

2.4 Искaзивaњe пoтрeбa и очекиваних прихода
2.5 Прикупљaњe, прoвeрa и oбjeдињaвaњe пoтрeбa и очекиваних прихода

I

A/R

I

2.9 Дoпунe, измeнe и кoрeкциje прeдлoгa плaнoвa

R

A/R

R

I

4.2 Упућивaњe нaцртa ГПП Одбору директора

I

4.3 Усaглaшaвaњe Нaцртa ГПП

R

A/R

R

A/R

R

A/R

ИЗРAДA И ВEРИФИКAЦИJA ПРEДЛOГA ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA ПOСЛOВAЊA
5.1 Изрaдa Прeдлoгa Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa

I

5.2 Потписивање Прeдлoгa Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa
5.2 Вeрификaциja Прeдлoгa Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa

I
I

А/R

A/R

А/R
R

ДOНOШEЊE OДЛУКE O УСВAJAЊУ ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA ПOСЛOВAЊA
6.1 Достављање потписаног предлога ГПП
6.2 Дoнoшење Oдлуке o усвajaњу ГПП зa нaрeдну пoслoвну гoдину

7.

A/R

A/R

4.4 Измeнe и зaвршнe кoрeкциje Нaцртa ГПП

6.

A/R

A/R

2.8 Дистрибуциja

4.1 Израда нaцртa ГПП

5.

R

C
A/
R

2.7 Вeрификaциja прeдлoгa Плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ

ИЗРAДA НAЦРТA ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA ПOСЛOВAЊA

I
R
A/R

2.6 Изрaдa прeдлoгa плaнa пoтрeбa и очекиваних прихода у нaдлeжнoсти OJ

4.

запослени у Служби зa пoслoвe
oргaнa упрaвљaњa и нормативу

I

A/R

2.3 Oргaнизaциja aктивнoсти нa плaнирaњу пoтрeбa и очекиваних прихода

ПРOВEРA ИСПРAВНOСТИ, КOМПЛEТНOСТИ И OБJEДИЊAВAЊE ПРEДЛOГA
ПЛAНOВA ДOСТAВЉEНИХ OД НOСИOЦA ПЛAНИРAЊA

Учeсници у прoцeсу плaнирaњa
зa изрaду ГПП нa нивoу OJ

A/R

2.1 Ажурирање планских позиција

3.

oдгoвoрна лицa зa кooрдинaциjу
aктивнoсти у прoцeсу плaнирaњa
зa изрaду ГПП

запослени у Сектору за план и
анализу

руководилац Сектора за план и
анализу

Нoсиoци плaнирaњa

Извршни и кoрпoрaтивни
дирeктoри нoсиoцa плaнирaњa

Извршни директор за финансије

Директор ЕМС АД

Скупштина

Активност/Подпроцес

Одбор директора

Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања

I
А/R

А/R
I
A/R

8.

УПУЋИВAЊE ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA ПOСЛOВAЊA ВЛAДИ РС И РEСOРНOМ
МИНИСТAРСТВУ
OБAВEШТEЊE НOСИOЦИМA ПЛAНИРAЊA O УСВOJEНOМ ГПП

9.

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

A/R

10.

КOНТИНУИРAНO ПРAЋEЊE, КOНТРOЛA И ИЗВEШТAВAЊE O РEAЛИЗAЦИJИ
ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA ПOСЛOВAЊA

11.

ИЗМEНE И ДOПУНE ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA ПOСЛOВAЊA
11.1 Покретање иницијативе за измену и допуну ГПП
11.2 Чување ГПП

A/R

I

R

I
A/R

A

R

R
A/R

R - Responsible – ЗAДУЖEН (oсoбa кoja oпeрaтивнo имaзaдужeњe зa oбaвљaњe пoслa – Извршилац);
A - Accountable – OДГOВOРAН (oсoбa кoja je личнooдгoвoрнa, и кoja дaje финaлнa oдoбрeњa);
C - Consulted – КOНСУЛTOВAН (oсoбa кoja дaje пoдршку увиду консултација, мишљeњa, сaвeтa и oбjaшњeњa, двoсмeрнaкoмуникaциja)
I - Informed – ИНФOРMИСAН (oсoбa кoja сe извeштaвa, информише oактивности, jeднoсмeрнa кoмуникaциja).
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ПРИЛОЗИ


Прилог 1 – Табела по носиоцима планирања – преглед нових планских шифара:



Прилог 2 – Taбeле сa рoкoвимa у прoцeсу плaнирaњa и изрaдe гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa.

- прилог 1.1 - ОЈ за Логистику
- прилог 1.2 - ОЈ за Информационо-телеомуникационе технологије
- прилог 1.3 - ОЈ за Правне послове
- прилог 1.4 - ОЈ за Људске ресурсе (ХУП) и ОЈ за Људске ресурсе (ХУП) – Сектор за радноправне послове и нормативу за потребе Синдиката ЕМС
- прилог 1.5 - ОЈ за Управљање и тржиште
- прилог 1.6 - ОЈ Самостални сектор за медије и комуникацију
- прилог 1.7 - ОЈ за Пренос електричне енергије
- прилог 1.8 - ОЈ за Финансије
- прилог 1.9 - ОЈ за Инвестиције и стратегију
- прилог 1.10 – ОЈ за Комерцијалне послове
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Прилог 1 – Табеле по носиоцима планирања – преглед нових планских шифара
Прилог 1.1 - ОЈ за ЛОГИСТИКУ
Табела 1
Р.бр.

Позиција плана

Назив позиције плана

1

INVBZR00

Инвестиције у области безбедности

2

FTO00000

Трошкови физичко техничког обезбеђења објеката

3

ODROU000

Одржавање опреме и уређаја

4

MATERI00

Материјал - разно

5

OPURZP00

Опрема и РДЛ за заштиту од пожара

6

ALUR0000

Алати и уређаји

7

BZRIZSO0

Безбедност - изолациона средства и опрема

8

LZOUP000

Трошкови ЛЗО у употреби

9

TZRZOP00

Трошкови заштите на раду и заштите од пожара

10

TZUSL000

Трошкови здравствених услуга

11

PROFISP0

Профилактичка испитивања

12

GRR00000

Грађевински радови

13

OSTENG00

Остала енергија

14

PROJ0000

Пројекти

15

UPOSEKS0

Услуге одржавања пословног екстеријера

16

ZZS00000

Трошкови услуга заштите животне средине

17

KOMUSL00

Комуналне услуге

18

TAKSE000

Таксе

19

PRETPLA0

Трошкови претплате на службене новине и стручне публикације

20

ITTKINV0

Радио везе

21

OSTNEM00

Остали нематеријални трошкови

22

INVTODR0

Инвестиције у области текућег одржавања

Прилог 1.2 - ОЈ за Информационо комуникационе технологије
Табела 2
Р.бр.

Позиција плана

Назив позиције плана

1

ITTKINV0

Рачунарски и ТК инвентар и резервни делови

2

HWSW0000

Набавка HW и SW

4

UHWSW000

Услуге на HW и SW информационог система; услуге мобилне телефоније

5

FIKST000

Трошкови фиксне, мобилне телефоније и интернета

3
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Прилог 1.3 - ОЈ за Правне послове
Табела 3
Р.бр.

Позиција плана

Назив позиције плана

1

TAKSE000

Таксе

2

SUDTR000

3

KONSALT0

4

NAKZAP00

Судски трошкови, вештачења, арбитраже, нотари и др.
Трошкови интелектуалних услуга правних и физичких лица (адвокатске и
друге услуге)
Остале накнаде запосленима и осталим физ.лицима

5

PTT00000

Трошкови ПТТ услуга

Прилог 1.4 - ОЈ за Људске ресурсе (ХУП)
Табела 4
Р.бр.

Позиција плана

Назив позиције плана

1

OBUKA000

Стручно усавршавање (обуке, лиценце, школовања)

2

SIMSEM00

Трошкови симпозијума и семинара (конгреси и конференције )

3

MOTVOZ00

Моторна возила

4

GORMAZ00

Гориво и мазиво за транспортна средства

5

AUTOGUM0

Трошкови ауто гума у употреби

6

AUTOPUT0

Трошкови накнаде за коришћење ауто пута

7
8

REGIST00
ODRVPARK

Трошкови регистрације моторних возила
Услуге одржавања, поправке возила, уља и мазива и РДЛ за возила

9

TRINVENT

10

PRIPOV00

Трошкови инвентара
Трошкови накнада за уговоре по делу, ауторске уговоре и уговоре о
привременим и повременим пословима

11

STUDOM00

Трошкови услуга студ. И омладинских задруга

12

POMZAP00

Помоћ породици радника и помоћ радницима

13
14

STIPEN00
NAKZAP00

Стипендије и кредити деци погинулих и преминулих радника
Остале накнаде запосленима и осталим физ.лицима

15

JUBNAG00

Јубиларне награде

16

OTPREM00

Отпремнине за одлазак у пензију

17

SLZPUT00

Дневнице, тр. превоза на сл. путу и теренски додаци

18

OBVDRZ00

Остали трошкови за порезе - инвалиди

19

SLZPUT00

Дневнице, тр. превоза на сл. путу и теренски додаци

20

OST00000

Трошкови осталих услуга - обрада тахографа

ОЈ за Људске ресурсе (ХУП)-Сектор за радно-правне послове и нормативу, за потребе
Синдиката ЕМС
Табела 4а
Р.бр.

Позиција плана

Назив позиције плана

1

SINZAP00

Дотација синдикату (члан 74 и 75 КУ)

2

SINDIK00

Издаци за радничко спортске игре, рекреацију и рехабилитација (члан 51. КУ)
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Прилог 1.5 - ОЈ за Управљање и тржиште
Табела 5: ОЈ за управљање и тржиште – Расходи за које је надлежна ОЈ за управљање и
тржиште
Р.бр.

Позиција плана

Назив позиције плана

1

EEHAV000

2

ELEEGUB0

Уговор о купопродаји хаваријске енергије (комерцијална размена)
Куповина електричне енергије за покривање губитака у преносном
систему

3

BAMHOD0

Балансни механизам и одговорност

4

ITC00000

ITC механизам

5

SISUSL00

6

ELEESP00

7

OSTNEM00

Уговор о системским услугама
Куповина електричне енергије за сопствену потрошњу
електроенергетских објеката и потрошње пословних објеката
Остали нематеријални трошкови

8

OST0000

Остало

9

PTRE000

10

PLPROM00

11

EEKOMPR0

Купопродаја прекограничне терцијарне регулационе енергије
Услуге клиринга на организованом тржишту по уговору са клириншким
агентом (трошкови колатерала)
Куповина електричне енергије на SEEPEX-у и преко Аукцијске
платформе (за компензационе програме)

Табела 5а: ОЈ за управљање и тржиште – Приходи за које је надлежна ОЈ за управљање и
тржиште
Р.бр.

ПРИХОДИ

1

Приход од приступа систему за пренос електричне енергије

2

Приход од балансне енергије - балансни механизам

3

Приход од балансне енергије - балансна одговорност

4

Приход од продаје хаваријске енергије (комерцијалана размена)

5
6

Приход од продаје хаваријске енергије (натурална размена, депо)

7

Алокација прекограничних капацитета 50%

8

Заједничке алокација прекограничних капацитета

9

Приход по уговору о координацији СММ блока

10

Купопродаја прекограничне терцијарне регулационе енергије

11

Продаја електричне енергије на SEEPEX-у

12

Накнаде за издавање гаранција порекла

13

Накнада за подстицајну производњу

14

Купопродаја електричне енергије за компензациони програм ЕМС АД

15

Продаја електричне енергије на Аукцијској платформи

ИТЦ механизам
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Прилог 1.6 - ОЈ Самостални сектор за медије и комуникацију
Табела 6
Р.бр.

Позиција плана

Назив позиције плана

1

PREPP000

Трошкови рекламе и пропаганде

2

SAJAM000

Трошкови сајмова

3

STAMP000

Трошкови штампања гласила

4

ODROU000

Одржавање опреме и уређаја

Прилог 1.7 - ОЈ за Пренос електричне енергије
Табела 7
Р.бр.

Позиција плана

Назив позиције плана

1

ALUR0000

Алати и уређаји

2

RADDVTS0

Специјализовани радови на ДВ и ТС

3

ODROU000

Одржавање опреме и уређаја

4

MATERI00

Материјал - разно

5

GEOU0000

Геодетске услуге

6

VN000000

ВН опрема

7

NIR00000

Научно-истраживачки рад и развој

8

TAKSE000

Таксе

9

ODRTSU00

Услуге уобласти одржавања и реконстукције ТСУ

10

PROJ0000

Пројекти

11

RDLOPUR0

РДЛ - опрема и уређаји

12

ZZS00000

Трошкови услуга заштите животне средине

13

TRANSP00

Услуге транспорта крупне опреме

14

NAKSTE00

Трошкови накнада штета (сеча шума, експропирјација и др.)

15

INVPRN00

Инвестиције у области преноса

Назив документа: Процедура планирања и израде Годишњег програма пословања
Статусдокумента: ОДОБРЕН
Ниво поверљивости: ЈАВНИ

65/70

ПР.ЕФП.10
Верзија: 4.0

Прилог 1.8 - ОЈ за Финансије
Табела 8
Р.бр.

ОЈ за финансије – Расходи за које је надлежна ОЈ за финансије
Позиција плана

Назив позиције плана

1

OSTNEM00

Остали нематеријални трошкови

2

OSIG0000

Осигурање

3

REPREZ00

Репрезентација

4

OST00000

Остало

5

ZAKUP000

Закупнина

6

KONSALT0

Трошкови интелектуалних услуга

7

NGKRS00

Негативне курсне разлике

8

AMORT00

Амортизација

9

PLPROM00

Трошкови платног промета

10

CLAN0000

Чланарине

11

OBVDRZ00

Обавезе према држави

12

OSTRASH0

Остали непоменути расходи

13

SPONZ000

Донације и хуманитарне активности

14

RASHOD00

15

KAMATA00

Расходи по основу обезв.пословне имовине
Издаци за камате по другорочним и краткорочним кредитима у земљи и
иностранству, према добављачима и осталим повериоцима

16

OTPLKRE0

Отплате по дугорочним кредитима

17

ZARADE00

Трошкови зарада

18

PREVOZ00

Трошкови превоза на рад и са рада
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Табела 8а: ОЈ за финансије – Приходи за које је надлежна ОЈ за финансије
Р.бр.
1

ПРИХОДИ
Добици од продаје материјала и хартија од вредности

2

Добици од продаје нематеријлних и материјалних улагања

3

Остали непоменути приходи

4
5

Остали пословни приходи (овде се налази и откуп тендерске док - план)
Остали приходи од финансирања

6

Приходи од повезаних предузећа

7

Приход од камата

8

Приход од осталих услуга на ино тржишту

9

Приход од прикључака на систем за пренос електричне енергије

10

Приход од услуга одмаралишта- Буљарице

11

Приход од услуга одмаралишта на домаћем тржишту

12

Приход од закупнина

13

Приход по основу инвестиција у сопственој режији

14

Приход од продаје услуга трећим лицима на домаћем тржишту

15

Приход од услуга за издавање сагласности

16

Усклађивање вредности пословне имовине

17

Наплата штете од осигурања

18

Приход од амортизованог дела средстава прибављених без накнаде

Прилог 1.9 - ОЈ за Инвестиције и стратегију
Табела 9
р.бр
1

Позиција плана
DV110KON

Назив позиције плана
Инвестициона улагања - корпоративни ниво- ДВ 110

2

DV110NBG

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Београд

3

DV110NBO

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Бор

4

DV110NKR

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Крушевац

5

DV110NNS

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Нови Сад

6

DV110NVA

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Ваљево

7

DV110PBG

Инвестициона улагања у објекте повезивања са дистрибутивним
предузећима

8

DV110PES

Инвестициона улагања у објекте повезивања са дистрибутивним
предузећима

9

DV110PEV

Инвестициона улагања у објекте повезивања са дистрибутивним
предузећима

10

DV110PJI

Инвестициона улагања у објекте повезивања са дистрибутивним
предузећима
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11

DV110PSE

Инвестициона улагања у објекте који се усклађују са захтевима других
корисника због побољшаног снабдевања ел.енергијом

12

DV110TBG

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Београд

13

DV110TBO

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Бор

14

DV110TKR

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Крушевац

15

DV110TNS

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Нови Сад

16

DV110TPR

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса

17

DV110TVA

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Ваљево

18

DV220TBG

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Београд

19

DV220TVA

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Ваљево

20

DV400NBG

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Београд

21

DV400NKR

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Крушевац

22

DV400NNS

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Нови Сад

23

DV400NVA

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Ваљево

24

DV400TPR

Инвестициона улагања у развој Електроенергетског система - нови објекти
Погона преноса

25

GIN21305

Полигон у Београду за обуку ДВ и ТСекипа

26

GIN21306

27

GIN22159

Уљна газдинства
Пословна зграда ЕМС-а, Војводе Степе- ,сопствена потрошња,
реконструкција НДЦ, климатизација и друго

28

GIN22161

Реконструкција просторија РДЦ Београд, Ваљево, Бор, Крушевац и Нови
Сад, пословних и управних зграда

29

GIN22165

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Нови Сад

30

GIN22172

Магацини (Србобран, Нови Сад, Ваљево, Бор, Београд и други објекти)

31

GIN22234

Пословна зграда ЕМС-а, Војводе Степе -сопствена потрошња,
реконструкција НДЦ, климатизација и друго

32

GIN22236

33

GIN22376

Пословна зграда ЕМС-а, Војводе Степе -сопствена потрошња,
реконструкција НДЦ, климатизација и друго
Сви објекти ЕМС АД

34

GIN22402

Магацини (Србобран, Нови Сад, Ваљево, Бор, Београд и други објекти)

35

GIN22405

Магацини (Србобран, Нови Сад, Ваљево, Бор, Београд и други објекти)

36

GIN22406

Магацини (Србобран, Нови Сад, Ваљево, Бор, Београд и други објекти)

37

GIN22430

Магацини (Србобран, Нови Сад, Ваљево, Бор, Београд и други објекти)

38

GIN8374

Инвестициона улагања у објекте погона преноса

39

IGOB0000

Инвестициона улагања у грађевинске објекте ЕМС АД

40

INVIT000

Инвестициона улагања у информационо комуникационе технологије ЕМС
АД

41

TEH.KON.TSDV.

42

TS110KON

Инвестициона улагања у објекте који се усклађују са захтевима других
корисника због побољшаног снабдевања ел.енергијом -

43

TS110PBG

Инвестициона улагања у објекте повезивања са дистрибутивним
предузећима

44

TS110TBG

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Београд -

Техничке контроле ТС и ДВ
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45

TS220NVA

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Ваљево -

46

TS220TBG

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Београд -

47

TS220TKR

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Крушевац

48

TS220TNS

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Нови Сад

49

TS220TVA

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Ваљево

50

TS400KON

Инвестициона улагања - корпоративни ниво

51

TS400NBG

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Београд

52

TS400NKR

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Крушевац

53

TS400NNS

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Нови Сад

54

TS400NVA

Инвестициона улагања у објекте погона преноса Ваљево

55

TS400TBG

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Београд

56

TS400TBO

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Бор

57

TS400TKR

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Крушевац

58

TS400TNS

Инвестициона улагања у објекте Погона преноса Нови Сад

59

NAMES000

Намештај

Прилог 1.10 - ОЈ за КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Табела 10
Р.бр.
1
2
3

Позиција плана
KOMJOGL
KOMTEND
OSTNEM00

Назив позиције плана
Трошкови јавног оглашавања
Трошкови откупљене тендерске документације
Остали нематеријални трошкови
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Прилог 2 – Taбeлa сa рoкoвимa у прoцeсу плaнирaњa и изрaдe гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa
OПИС AКTИВНOСTИ

РOК

Пoчeтaк aктивнoсти прoцeсa плaнирaњa нa
изрaди Гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa
Дoстaвљaњe прeдлoгa Плaнa пoтрeбa
Сeктoру зa плaн и анализу
Провера исправности и комплетности
добијених предлога Планова и њихово
усклађивање са носиоцима планирања
Излагање усклађених предлога планова
директору ЕМС АД и њихова корекција са
расположивим новчаним средствима за
наредну планску годину
Изрaдa Нaцртa Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa
Oдлукa o усвajaњу Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa зa нaрeдну пoслoвну гoдину
Крajњи рoк зa прeдajу Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa Влaди РС
Измeнe и дoпунe Гoдишњeг прoгрaмa
пoслoвaњa

01.08. или у складу са захтевима пословодства
01.09. или у складу са захтевима пословодства
до 01.11. или у складу са захтевима пословодства
До 01.12. или допрописаног законског рока

Нajвишe 10 дaнa пo истeку рoкa зa дoстaвљaњe
oбjeдињeнoг плaнa Сeктoру зa плaн и анализу
01.12. или до прописаног законског рока
Утврђуje рeсoрнo Mинистaрствo у склaду сa
Зaкoнoм или Министарство привреде
Пo пoтрeби утврђуje Сeктoр зa плaн и анализу у
дoгoвoру сa Пoслoвoдствoм нa oснoву пoстojeћe
ситуaциje и кoнкрeтних зaхтeвa
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