
 

ГОДИНА LI БРОЈ 20 
ЧАЧАК  28. октобар 

2017. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

344. 

На основу члана 82. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 

103/15 и 99/16), Правилника о заједничким 

критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за 

поступање и извештавање интерне ревизије у 

јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 

99/11 и 106/13), члана 120. тачка 4а Статута 

града Чачка („Службени лист града Чачка", бр. 

3/08, 8/13, 22/13, 15/15 и 26/16), 

Градоначелник града Чачка, дана 20. октобра 

2017. године,  донео је 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ       

О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ  ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Службе интерне 

ревизије (''Службени лист града Чачка'', број 

11/2013), члан 2. мења се и гласи: 

 „Служба је функционално и 

организационо независна од делатности коју 

ревидира, није део ниједног пословног 

процеса, односно организационог дела 

организације, а у свом раду је одговорна 

непосредно градоначелнику“.  

Члан 2. 

 Члан 11. се мења и гласи: 

 „Радом Службе руководи начелник 

Службе за интерну ревизију, као службеник 

на положају. 

 За свој рад и рад Службе одговара 

градоначелнику.  

 Начелника Службе поставља и 

разрешава градоначелник.  

 Начелник Службе поставља се на 

период од пет година. 

 Начелник Службе, поред услова 

прописаних законом и актом о 

систематизацији радних места, мора да има 

најмање седам година искуства на пословима 

ревизије, интерне контроле, финансијске 

контроле или на рачуноводствено-

финансијским пословима и положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном 

сектору“.  

Члан 3. 

 Члан 12. мења се и гласи:  

 „O правима и обавезама начелника 

Службе одлучује градоначелник. 

 Начелника Службе градоначелник 

поставља у складу са Правилником о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у кабинету градоначелника, 

градским управама, стручним службама и 

градском правобранилаштву града Чачка. 

 Правилник из става 2. усваја Градско 

веће града Чачка на предлог начелника 

Градске управе за опште и заједничке послове 

града Чачка“. 

Члан 4. 

 Члан 13. мења се и гласи: 

 „На запослене у Служби примењују се 

прописи, којима се уређују радни односи 

запослених у јединици локалне самоуправе.  

Послове интерног ревизора може да 

обавља лице које, поред услова прописаних 

законом и актом о систематизацији радних 

места, мора да има најмање три године 
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искуства на пословима ревизије, интерне 

контроле, финансијске контроле или на 

рачуноводствено - финансијским пословима и 

положен испит за овлашћеног интерног 

ревизора у јавном сектору.  

 О правима и обавезама запослених у 

Служби одлучује начелник службе“.  

Члан 5. 

 У члану 16. додају се ставови 2. и 3. 

који гласе 

 „За обрачун и исплату плате начелника 

Службе, примењују се одредбе правилника 

којима се уређују плате изабраних, 

именованих и постављених лица у органима 

града Чачка. 

За обрачун и исплату плата интерних 

ревизора примењују се одредбе правилника 

којима се уређују плате запослених у 

градским управама Града Чачка“.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 

 Функцију начелника Службе за 

интерну ревизију наставиће да обавља лице 

које је на предметно место распоређено 

Решењем градоначелника о избору и 

распоређивању на радно место начелника 

Службе, број 112-157/13-II od 20. јуна 2013. 

године. 

 Градоначелник ће у року од 8 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке, лице из 

става 1. поставити за начелника Службе за 

интерну ревизију. 

 Постављено лице из става 2. ће 

функцију начелника обављати до истека 

временског периода од 5 година који се 

рачуна почев од дана његовог распоређивања 

на радно мето начелника Службе за интерну 

ревизију корисника буџетских средстава, на 

основу Решења из става 1. 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка". 
 

 

 

 

 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 400-8/2017-II 

20. октобар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДА ЧАЧКА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

345. 

На основу члана 82. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 

исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 

103/15 и 99/16), Правилника о заједничким 

критеријумима за организовање и 

стандардима и методолошким упутствима за 

поступање и извештавање интерне ревизије у 

јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 

99/11 и 106/13), члана 120. тачка 4а Статута 

града Чачка („Службени лист града Чачка", бр. 

3/08, 8/13, 22/13, 15/15 и 26/16), 

Градоначелник града Чачка, дана 20. октобра 

2017. године,  донео је 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 

ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ  ЗА БУЏЕТСКУ 

ИНСПЕКЦИЈУ 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Службе за 

буџетску инспекцију (''Службени лист града 

Чачка'', брoj 11/2013) у члану 4. став 1. иза 

речи: „Рад Службе доступан је јавности“ 

додају се речи: „у складу са законом којим се 

уређује слободан приступ информацијама од 

јавног значаја“.  

 У члану 4. додаје се став 3. који гласи:  

 „Буџетски инспектор је дужан да у 

свом раду и приликом обавештавања јавности 

обезбеди заштиту података о личности, у 

складу са законом“.  

Члан 2. 

 У члану 6. додаје се став 3. који гласи: 

 „У обављању послова Служба је 

обавезна да чува тајност службених и 

пословних података у складу са законом, овом 

одлуком и другим прописима“.  
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Члан 3. 

 У члану 9. став 3. се брише. 

Члан 4. 

 Члан 11. мења се и гласи: 

 „Права, обавезе и одговорности из рада 

и по основу рада запослених у Служби уређују 

се у складу са законским и подзаконским 

актима који се примењују на запослене у 

органима локалне самоуправе“.  

Члан 5. 

 Члан 13. мења се и гласи:  

 „Службом руководи начелник Службе 

за буџетску инспекцију, као службеник на 

положају. 

 Начелника Службе поставља 

Градоначелник, у складу са актом о 

систематизацији.  

 Начелник Службе поставља се на 

период од пет година. 

 За рад Службе и свој рад начелник 

одговара Градоначелнику и Градском већу.  

 Начелник Службе распоређује 

буџетске инспекторе у складу са актом о 

систематизацији. 

 Акт о систематизацији из става 2. и 4. 

усваја Градско веће града Чачка на предлог 

начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове града Чачка“. 

Члан 6. 

 У члану 17. став 2. реч „шеф“ замењује 

се речју: „начелник''. 

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

 Функцију начелника Службе за 

буџетску инспекцију наставиће да обавља 

лице које је на предметно место распоређено 

Решењем градоначелника о избору и 

распоређивању на радно место начелника 

Службе, број 06-108/2013- III од 20. јуна 2013. 

године. 

 Градоначелник ће у року од 8 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке, лице из 

става 1. поставити за начелника Службе за 

буџетску инспекцију. 

 Постављено лице из става 2. ће 

функцију начелника обављати до истека 

временског периода од 5 година који се 

рачуна почев од дана његовог распоређивања 

на радно мето начелника Службе за буџетску 

инспекцију, на основу Решења из става 1. 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка". 
ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 400-9/2017-II 

20. октобар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДА ЧАЧКА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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