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	 На	 основу	 члана	 82.	 Закона	 о	 буџет- 
ском	 систему	 («Службени	 гласник	 РС»,	
број	 54/09,	 73/2010,	 101/2010,	 101/2011),	
Правилника	о	заједничким	критеријумима	за	
организовање	и	стандардима	и	методолошким	
упутствима	 за	 уступање	 и	 извештавање	
интерне	 ревизије	 у	 јавном	 сектору	 («Сл.
гласник	 РС»,	 број	 99/2011)	 и	 члана	 58.	
став	 1.	 тачка	 4.	 Статута	 града	 Лознице	
(«Службени	лист	града	Лознице»,	број	19/08),	
градоначелник	града	Лознице,	донео	је

О Д Л У К У
о оснивању Службе интерне ревизије 

града Лознице

I     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

	 Овом	 Одлуком	 у	 оквиру	 права	 и	
дужности	 града,	 као	 јединице	 локалне	
самоуправе,	 утврђује	 се	 надлежност,	
организација	 и	 начин	 рада	 Службе	 интерне	
ревизије	 града	 Лознице	 (у	 даљем	 тексту:	
Служба).

Члан 2.

	 Служба	 обавља	 послове	 из	 свог	
делокруга	 у	 складу	 са	 Уставом,	 законом	 и	
Статутом	града.

Члан 3.

	 У	 Служби	 је	 забрањено	 оснивање	
политичких	 странака	 и	 других	 политичких	

организација	 или	 појединих	 њихових	
административних	облика.
	 Запослени	у	Служби	дужни	су	да	своје	
послове	 обављају	 савесно	 и	 непристрасно	
при	 чему	 се	 не	 могу	 руковидити	 својим	
политичким	и	идеолошким	убеђењем.

Члан 4.

	 Запослени	 у	 Служби	 су	 обавезни	 да	
послове	 на	 остваривању	 и	 обезбеђивању	
Уставом	и	законом	утврђених	права	и	интереса	
грађана,	 правних	 лица	 и	 других	 субјеката	
обављају	 одговорно,	 савесно	 и	 ефикасно	 у	
складу	са	Уставом,	 законом,	Статутом,	овом	
Одлуком	и	правилима	струке.

Члан 5.

	 Рад	 Службе	 је	 доступан	 јавности	 и	
подложан	 контроли	 и	 критици	 грађана,	 у	
складу	са	законом	и	Статутом	града.

Члан 6.

	 Интерни	 ревизор	 има	 неограничен	
приступ	 руководиоцима,	 запосленима	 и	
средствима	 субјекта	 ревизије	 који	 су	 у	
вези	 са	 спровођењем	 ревизије,	 као	 и	 право	
приступа	свим	информацијама,	укључујући	и	
поверљиве.

Члан 7.

	 Служба	 је	 функционално	 и	
организационо	независна	од	других	законом	
дефинисаних	 субјеката	 интерне	 ревизије:	
директних	 и	 индиректних	 корисника	
средстава,	 јавних	 предузећа	 и	 других	
корисника	средстава	буџета.
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Члан 8.

	 Стратешки	 план	 одобрава	 руководи-
лац	 корисника	 јавних	 срдстава	 односно	
градоначелник.

Члан 9.

	 Годишњи	план	интерне	ревизије	усва-
ја	градоначелник	на	предлог	службе.

Члан 10.

	 Руководилац	 интерне	 ревизије	
доставља	годишњи	извештај	о	раду	интерне	
ревизије	градоначелнику	до	15.	марта	текуће	
године	за	претходну	годину.

II УСПОСТАВЉАЊЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ

Члан 11.

Интерна	 ревизија	 града	 Лознице	
успоставља	 се	 као	 посебна	 функционално	
независна	организациона	јединица	за	интерну	
ревизују	 у	 оквиру	 Града,	 која	 непосредно	
извештава	 руководиоца	 корисника	 јавних	
средстава,	односно	градоначелника.

Члан 12.

Интерна	 ревизија	 помаже	 кориснику	
јавних	средстава	у	постизању	његових	циљева	
примењујући	систематичан	и	дисциплинован	
приступ	у	оцењивању	система	финансијског	
управљања	и	контроле	у	односу:

идентификовањем	 ризика,	 процену	1.	
ризика	 и	 управљање	 ризиком	 од	
стране	руководиоца	корисника	јавних	
средстава;

2.	 усклађеност	 пословања	 са	 законима,	
интерним	актима	и	уговорима;

3.			поузданост	и	потпуност	финансијских	
и	других	информација;

4.	 ефикасност,	 ефективност	 и	 еконо-
мичност	пословања;

5.	 заштиту	информација;
6.	 извршавање	 задатака	 и	 постизање	

циљева.

Руководилац службе интерне 
ревизије 

Члан 13.

 Руководилац	 интерне	 ревизије	 	 је	
одговоран	 за	 активности	 јединице	 интерне	
ревизије	укључујући:	

-		 припрему	и	подношење	на	одобравање	
градоначелнику	 Нацрта	 повеље	
интерне	 ревизије	 стратешки	 и	
годишњи	план	интерне	ревизије;

-		 организовање,	 координацију	 и	
расподелу	 радних	 задатака	 интерним	
ревизорима	у	сагласности	са	њиховим	
знањем	и	вештинама;

-	 одобравањем	 планова	 обављања	
појединачне	ревизије;

-	 надлегадње	 спровођења	 годишњег	
плана	 интерне	 ревизије	 и	 примену	
методологије	 интерне	 ревизије	 у	
јавном	 сектору	 од	 стране	 јединице	
којом	управља;

-	 припрему	 и	 подношење	 на	
одобрење	 градоначелнику	 План	
за	 професионалну	 обуку	 и	
професионални	 развој	 интерних	
ревизора;

-		 развој	посебне	методологије	где	је	то	
потребно	 за	 активности	 јединице	 за	
интерну	ревизију;

-	 процену	 система	 за	 финансијско	
управљање	и	контролних	система.

Број извршилаца:		1
 Стручна спрема:	економски	факултет,	

положен	испит	за	овлашћеног	интерног	
ревизора	у	јавном	сектору	

 Радно искуство: 7	 година	 на	
пословима	 ревизије,	 финансијске	
контроле	 или	 рачуноводствено-
финансијским	пословима
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Интерни ревизор

Члан 14.

	 Интерни	 ревизор	 обавља	 послове	
провере	 примене	 закона	 и	 поштовања	
правила	 интерне	 контроле;	 врши	 оцену	
система	интерних	контрола	у	погледу	њихове	
адекватности,	успешности	и	потпуности;	даје	
савете	кад	се	уводе	нови	системи,	процедуре	
или	задаци;	врши	ревизију	начина	рада	који	
представља	 оцену	 пословања	 и	 процеса,	
укључујући	 и	 нефинансијске	 операције,	 у	
циљу	 оцене	 економичности,	 ефикасности	
и	 успешности;	 успоставља	 сарадњу	 са	
екстерном	ревизијом;	врши	и	остале	задатке	
неопходне	 да	 би	 се	 остварила	 сигурност	 у	
погледу	 функционисања	 система	 интерне	
ревизије,	 уз	 обавезу	 чувања	 тајности	
службених	 и	 пословних	 података;	 доставља	
годишњи	 извештај	 о	 раду	 Централној	
јединици	 за	 хармонизацију;	 успоставља	
сарадњу	 са	 другим	 органима	 и	 обавља	 и	
друге	послове	у	складу	са	законом,	Статутом	
и	другим	прописима.
	 Интерни	 ревизори	 су	 дужни	 да	 се	
у	 свом	 раду	 придржавају	 повеље	 интерне	
ревизије,	Етичког	кодекса,	приручника	којим	
се	прописују	медотологија	рада	и	упуства	и	
инструкције	које,	у	складу	са	законом,	доноси	
министар	финансија.	

Број извршилаца:		2
 Стручна спрема:	економски	факултет,	

положен	 испит	 за	 овлашћеног		
интерног	ревизора	у	јавном	сектору	

 Радно искуство: 3	 године	 на	
пословима	 ревизије,	 финансијске	
контроле	 или	 рачуноводствено-
финансијским	пословима

III ОДНОС СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ ПРЕМА ГРАДО-
НАЧЕЛНИКУ И ГРАДСКОМ 
ВЕЋУ

Члан 15.
  
	 Служба	 доставља	 градоначелнику	
годишњи	извештај	 о	 раду	интерне	 ревизије;	
извештај	 о	 резултатима	 сваке	 појединачне	
ревизије	 и	 свим	 важним	 налазима,	 датим	
препорукама	 и	 предузетим	 радњама	 за	
побољшање	 пословања	 субјекта	 ревизије;	
периодичне	 извештаје	 о	 напретку	 и	 спрово-
ђењу	 годишњег	 плана	 интерне	 ревизије;	
извештаје	 о	 адекватности	 ресурса	 за	
обављање	 интерне	 ревизије;	 извештаје	 о	
свим	 случајевима	 у	 којима	 су	 активности	
руководиоца	 интерне	 ревизије	 и	 интерних	
ревизора	наишле	на	ограничења.	

Члан 16.

	 У	 вршењу	 функције,	 запослени	
у	 Служби	 су	 обавезни	 да	 чувају	 тајност	
службених	и	пословних	података.

IV ПРАВНИ АКТИ СЛУЖБЕ 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 17.

	 Служба	доноси	правне	акте	на	основу	
закона	и	других	прописа.
	 Правним	актом	Службе	не	могу	се	за	
субјекте	ревизије	утврђивати	права	и	обавезе	
које	нису	засноване	на	закону.

Члан 18.

	 Служба	 доноси	 следеће	 правне	 акте:	
правилнике,	упутства.
	 Правилником	 се	 разрађују	 поједине	
одредбе	закона	и	других	прописа.
	 Уптуством	 се	 прописује	 начин	 рада	
и	 вршење	 појединих	 послова	 Службе	 као	 и	
субјеката	 интерне	 ревизије	 и	 инспекцијске	
контроле.

Члан 19.

	 Јавност	 рада	 Служба	 обезбеђује	
давањем	 информација	 средствима	 јавног	
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информисања,	 издавањем	 службених	
публикација	 и	 другим	 облицима	 јавног	
информисања.
	 Служба	 ће	 ускратити	 давање	
информација	ако	њена	садржина	представља	
службену	или	пословну	тајну.
	 О	 давању,	 односно	 ускраћивању	
давања	информација	о	раду	Службе	одлучује	
интерни	 ревизор	 и	 градоначелник,	 у	 складу	
са	законом.

V  РАДНИ ОДНОС У СЛУЖБИ 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 20.

У	 погледу	 права,	 обавеза	 и	
одговорности	 запослених	 лица	 у	 Служби,	
примењују	се	одредбе	закона	и	подзаконских	
аката	који	се	односе	на	запослене	у	локалној	
самоуправи.

Звања	 запослених,	 законски	 услов	 за	
њихово	стицање,	коефицијент	за	утврђивање	
плата,	 као	 и	 распоређивање	 запослених	
утврђују	 се	 посебним	 актима,	 у	 складу	 са	
прописима	који	ово	регулишу.

VI  СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Члан 21.

 Средства	 за	 финансирање	 послова	
Службе	 обезбеђују	 се	 у	 буџету	 Града	 са	
позиција	 раздела	 извршни	 орган	 града	 –	
градоначелник.
	 Градоначелник	града	Лознице	се	стара	
о	 законитом	 коришћењу	 средстава	 за	 плате	
и	 накнаде	 интерног	 ревизора,	 материјалне	
трошкове	 Службе,	 набавку	 и	 одржавање	
опреме	и	средстава	потребних	за	извршавање	
обавеза	према	запосленима	у	Служби.

	 Налоге	 и	 друге	 акте	 за	 исплату	 и	
коришћење	средстава	из	става	1.	овог	члана	
потписује	 градоначеник	 или	 лице	 које	 он	
овласти.

Члан 22.

Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 «Службеном	 листу	
града	Лознице».

Број: 33/2012-I     
Датум: 04.01.2012.год.
Л о з н и ц а                                                      

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

2
На	основу	члана	82.	Закона	о	буџетском	

систему	(«Службени	гласник	РС»,	број	54/09,	
73/2010,	 101/2010	 и	 101/2011),	 Правилника	
о	 заједничким	 критеријумима	 за	 организо- 
вање	 и	 стандардима	 и	 методолошким	
упутствима	 за	 поступање	 и	 извештавање	
интерне	ревизије	у	јавном	сектору	(„Службе-
ни	 гласник	 РС“,	 број	 99/2011)	 и	 члана	 58.	
став	 1.	 тачка	 4.	 Статута	 града	 Лознице	
(«Службени	лист	града	Лознице»,	број	19/08),	
градоначелник	града	Лознице,	донео	је

П Р А В И Л Н И К
О РАДУ И ОВЛАШЋЕЊИМА ИНТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ
ПРИ КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I    УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

	 Овим	Правилником	 се	 уређује	 начин	
рада,	 овлашћења	 интерне	 ревизије,	 као	 и	
правна	заштита	у	поступку	ревизије,	која	се	
остварује	у	складу	са	овим	Правилником.
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Члан 2.

	 Ревизија	 представља	 накнадно	
проверавање	 обављених	 послова,	 догађаја	
које	 се	 врши	 на	 основу	 постојећих	
докумената,	 у	 циљу	 сагледавања	 да	 ли	 они	
објективно	и	истинито	приказују	пословање	
субјеката	ревизије.	Успех	ревизије	у	великој	
мери	зависи	од	постојања	и	функционисања	
механизма	интерне	контроле,		због	чега	се	она	
назива	 «накнадна	 контрола»	 или	 «контрола	
контроле».	

II  РАД И ОВЛАШЋЕЊА ИНТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ 

Члан 3.

	 Интерна	ревизија	је	део	свеобухватног	
система	 интерне	 финансијске	 контроле	 у	
јавном	сектору.
	 Интерна	 ревизија	 је	 независна	 и	
објективна	 активност	 давања	 стручног	
мишљења	 и	 давање	 препорука	 руководству	
и	службама	субјекта	ревизије	по	управљању	
ризицима	 и	 интерним	 контролама	 на	 начин	
да	мери	и	процењује	 ефикасност	постизања	
циљева	 дефинисаних	 законима	 и	 другим	
прописима,	односно	утврђеним	политикама	и	
процедурама.

Члан 4.

	 Делокруг	 рада	 Службе	 интерне	
ревизије	 произилази	 из	 одредби	 Закона,	
Правилника,	 Међународних	 стандарда	
интерне	 ревизије,	 методологије	 и	 других	
правила	којима	је	уређено	обављање	интерне	
ревизије.

Члан 5.

	 Интерна	 ревизија	 има	 овлашћења	 да	
ревизију	обавља		ревизијом	система,	ревизи-
јом	усаглашености,	финансијском	ревизијом,	
ревизијом	 информационих	 технологија	 и	
анализом.

	 Интерни	 ревизор	 при	 обављању	
интерне	 ревизије,	 има	 потпуно	 слободно	 и	
неограничено	право	приступа	руководиоцима,	
запосленима,	 средствима,	 свим	 информаци-
јама,	 укључујући	 и	 поверљиве	 као	 и	
целокупној	 документацији,	 подацима,	
прегледима,	 мишљењима,	 евиденцијама	
потребним	за	спровођење	ревизије.

Члан 6.

	 Интерни	ревизор	има	обавезу	да	чува	
тајност	 података	 и	 информација	 које	 су	 му	
стављене	 на	 располагање	 током	 обављања	
интерне	ревизије,	поштујући	њихов	одобрени	
ниво	поверљивости.

Члан 7.

 Запослени	у	Служби	интерне	ревизије	
обавезни	су	да	сарађују	са:

	 -	 централном	 јединицом	 за	
хармонизацију	 Министарства	 финансија	
како	 би	 добили	 све	 потребне	 смернице,	
методолошка	 упутства	 и	 како	 би	 следили	
заједничке	 критеријуме	 за	 организацију	
и	 поступање	 интерне	 ревизије	 у	 јавном	
сектору;
	 -	државном	ревизорском	инсистуцијом	
ради	 обезбеђења	 података	 и	 пуне	
кооперативности	при	њеном	вршењу	ревизије	
система	интерних	контрола,	интерне	ревизије	
као	 и	 рачуноводствених	 и	 финансијских	
поступака.

Члан 8.

	 Интерна	ревизија	у	субјекту	ревизије	
спроводи	се	плански,	у	складу	са	стратешким,	
годишњим	и	планом	појединачне	ревизије.
	 Стратешки	план	одобрава	руководилац	
корисника	 јавних	 средстава,	 односно	
градоначелник.

Члан 9.

	 Годишњи	 план	 интерне	 ревизије	
припрема	се	сваке	године	на	основу	стратеш-
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ког	плана	који	усваја	руководилац	корисника	
јавних	средстава.	односно		градоначелник	на	
предлог	службе.

Члан 10.

	 План	 појединачне	 ревизије	 кога	
припрема	 интерни	 ревизор,	 а	 одобрава	
руководилац	организационог	дела	за	интерну	
ревизију	 детаљно	 описује	 ревизорске	
поступке	за	сваку	појединачну	ревизију.
	 Свака	појединачна	ревизија	обавља	се	
на	основу	припремљеног	плана	и	овлашћења,	
које	 интерном	 ревизору	 пре	 почетка	
спровођења	 поступка	 интерне	 ревизије	 даје	
руководилац	интерне	ревизије.

Члан 11.

	 Пре	 почетка	 спровођења	 поступка	
ревизије	 потребно	 је	 доставити	 обавештење	
субјекту	ревизије	са	подацима	из	овлашћења.

Одговорно	 лице	 и	 запослени	
код	 субјекта	 ревизије	 након	 примљеног	
обавештења	 о	 ревизији,	 у	 обавези	 су	 да	
припреме	 сву	 потренбу	 документацију	 што	
делотворнијег	и	бржег	обављања	ревизије.
	 Интерни	 ревизор	 започиње	 ревизију	
уводним	 састанком	 са	 руководством	
субјекта	 ревизије	 а	 обавља	 се	 утврђивањем,	
анализирањем,	 процењивањем	 и	
документовањем	 података	 довољних	 за	
давање	 стручног	 мишљења	 о	 постављеним	
циљевима	ревизије.

Члан 12.

	 По	 завршетку	 свих	 планираних	
провера	 интерни	 ревизор	 саставља	 нацрт	
извештаја	и	доставља	га	субјекту	ревизије.
	 Нацрт	 извештаја	 може	 садржати	
препоруке	 којима	 се	 предлаже	 унапређење	
постојећег	 начина	 рада	 и	 пословања	
субјекта	 ревизије,	 односно	 отклањањем	
неправилности,	грешака	или	недостатака	који	
су	уочени	у	поступку	ревизије.

Члан 13.

	 Руководилац	 организационог	 дела	 за	
интерну	 ревизију	 доставља	 нацрт	 извештаја	
руководиоцу	субјекта	ревизије.
	 Руководилац	 субјекта	 ревизије	 може	
да	 упути	 одговор	 на	 нацрт	 извештаја	 који	
садржи	 примедбе	 са	 доказима,	 сугестије	 и	
друга	запажања	у	вези	са	нацртом	ревизорског	
извештаја,	у	року	који	не	може	да	буде	дужи	
од	8	дана	од	дана	пријема	нацрта	извештаја.
	 Уз	 одговор	 на	 нацрт	 извештаја	
субјекат	ревизије	доставља	план	активности	
за	извршење	датих	препорука.

Члан 14.
 
	 У	року	од	15	дана,	по	истеку	рока	за	
достављање	 одговора	 на	 нацрт	 извештаја,	
ревизорски	 тим	 припрема	 коначни	 извештај	
ревизије.	 У	 коначном	 извештају	 ревизорски	
тим	може	 да	 измени	 своје	 налазе,	 закључке	
или	препоруке	уколико	оцени	да	су	чињенице	
на	које	се	указује	у	одговору	субјекта	ревизије	
оправдане	 и	 прослеђује	 га	 руководиоцу	
субјекта	 	 ревизије	и	 руководиоцу	корисника	
јавних	средстава,	односно	градоначелнику.
	 Руководилац	субјекта	ревизије	дужан	
је	 да	 ревизорском	 тиму	 достави	 извештај	 о	
извршењу	 плана	 активности	 у	 року	 који	 је	
одређен	у	ревизорском	извештају.
	 У	 случају	 да	 субјект	 ревизије	 не	
спроводи	 препоруке	 и	 не	 предузима	 мере	
за	 отклањање	 недостатака	 у	 одређеним	
роковима,	интерни	ревизор	је	у	обавези	да	о	
томе	обавести	руководиоца	корисника	јавних	
средстава,	односно	градоначелника.
 

III   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

 Овај	Правилник	ступа	на	снагу	осмог	
дана	 од	 дана	 објављивања	 у	 «Службеном	
листу	града	Лознице».



Број	328.	02.	2012. СЛУЖБЕНИ	ЛИСТ	ГРАДА	ЛОЗНИЦЕ

Страна	7

Број: 34/2012-I     
Датум: 04.01.2012.год.
Л о з н и ц а      

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

3
На	основу	члана	85.	Закона	о	буџетском	

систему	 («Службени	 гласник	 РС»,	 број		
54/09,	73/2010,	101/2010	и	101/2011),	Уредбе	
о	 раду	 и	 овлашћењима	 буџетске	 инспекције	
и	ревизије	и	обележјима	буџетске	инспекције	
(«Службени	 гласник	 РС»,	 број	 84/2007)	
и	 члана	 58.	 став	 1.	 тачка	 4.	 Статута	 града	
Лознице	 («Службени	 лист	 града	 Лознице»,	
број	 19/08),	 градоначелник	 града	 Лознице,	
донео	је

О Д Л У К У
о оснивању Службе буџетске инспекције 

града Лознице

I     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

	 Овом	 Одлуком	 у	 оквиру	 права	 и	
дужности	 града,	 као	 јединице	 локалне	
самоуправе,	 утврђује	 се	 надлежност,	
организација	и	начин	рада	Службе	буџетске	
инспекције	 града	 Лознице	 (у	 даљем	 тексту:	
Служба).

Члан 2.

	 Служба	 обавља	 послове	 из	 свог	
делокруга	 у	 складу	 са	 Уставом,	 законом	 и	
Статутом	града.

Члан 3.

	 У	 Служби	 је	 забрањено	 оснивање	
политичких	 странака	 и	 других	 политичких	

организација	 или	 појединих	 њихових	
административних	облика.
	 Запослени	у	Служби	дужни	су	да	своје	
послове	 обављају	 савесно	 и	 непристрасно	
при	 чему	 се	 не	 могу	 руководити	 својим	
политичким	и	идеолошким	убеђењем.

Члан 4.

	 Запослени	 у	 Служби	 су	 обавезни	 да	
послове	 на	 остваривању	 и	 обезбеђивању	
Уставом	и	законом	утврђених	права	и	интереса	
грађана,	 правних	 лица	 и	 других	 субјеката	
обављају	 одговорно,	 савесно	 и	 ефикасно	 у	
складу	са	Уставом,	 законом,	Статутом,	овом	
Одлуком	и	правилима	струке.

Члан 5.

	 Рад	 Службе	 је	 доступан	 јавности	 и	
подложан	 контроли	 и	 критици	 грађана,	 у	
складу	са	законом	и	Статутом	града.

Члан 6.

	 Служба	 је	 функционално	 и	 орга-
низационо	независна	од	других	законом	дефи-
нисаних	субјеката:	директних	и	индиректних	
корисника	 средстава,	 јавних	 предузећа	 и	
других	корисника	средстава	буџета.
	 Рад	 Службе	 усмерава,	 контролише	
и	 руководи	 њом,	 у	 складу	 са	 законом,	
градоначелник,	као	извршни	орган	града.

Члан 7.

	 Годишњи	 план	 рада	 усваја	
градоначелник	на	предлог	Службе.

Члан 8.

	 Извештај	 о	 свом	 раду	 Служба	
периодично,	 а	 најмање	 једном	 годишње	
доставља	 градоначелнику,	 Градском	 већу	 и	
Скупштини	града	у	складу	са	законом.
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II ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
СЛУЖБЕ

 
 Буџетски инспектор

Члан 9.

 Буџетски	 инспектор	 обавља	 послове	
спровођења	 инспекције	 над:	 директним	 и	
индиректним	корисницима	 средстава	буџета	
Града,	јавним	предузећима,	правним	лицима	
над	 којима	 локална	 власт	 има	 директну	
или	 индиректну	 контролу	 над	 више	 од	 50%	
капитала	или	више	од	50%	гласова	у	Управном	
одбору,	као	и	над	другим	правним	лицима	у	
којима	локална	 јавна	средства	чине	више	од	
50%	укупног	прихода.
	 Функција	 буџетске	 инспекције	
је	 контрола	 примене	 закона	 у	 области	
материјално-финансијског	 пословања	 и	
наменског	и	законитог	коришћења	средстава	
корисника	буџетских	средстава,	организација,	
предузећа	и	осталих	правних	лица.

 Број извршилаца:		2
 Стручна спрема:	економски	факултет,	

положен	 стручни	 испит	 за	 рад	 у	
органима	државне	управе.

 Радно искуство: 3	 године	 на	
пословима	финансијске	контроле	или	
на	 рачуноводствено-финансијским	
пословима.

III ОДНОС СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ЛОЗНИЦE 
ПРЕМА СУБЈЕКТИМА 
КОНТРОЛЕ

Члан 10.

	 Сви	 законом	 дефинисани	 субјкети	
контроле:	директни	и	индиректни	корисници	
буџетских	средстава,	јавна	предузећа	основана	
од	стране	града	Лознице,	правна	лица	основана	
од	стране	директних,	индиректних	корисника	
и	јавних	предузећа,	односно	правна	лица	над	

којима	Град	има	више	од	50%	капитала	или	
више	 од	 50%	 гласова	 у	 Управном	 одбору,	
као	и	другим	правним	лицима	у	којима	јавна	
средства	чине	више	од	50%	укупних	прихода,	
обавезни	су	да	буџетском	инспектору	обезбеде	
неограничен	 приступ	 руководиоцима,	
запосленима,	имовини	и	средствима	и	пруже	
све	неопходне	информације	које	су	у	вези	са	
спровођењем	контроле.

IV ОДНОС СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
ПРЕМА СКУПШТИНИ ГРАДА, 
ГРАДОНАЧЕЛНИКУ 
И ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Члан 11.
  
	 Служба	 доставља	 градоначелнику	
Извештај	о	извршеној	инспекцији	са	налазима	
и	мерама.
	 Служба	 доставља	 Скупштини	 града	
Записник	о	спроведеној	инспекцији	корисника	
из	члана	10.	ове	одлуке	а	ради	упознавања	и	
предузимања	 одговарајућих	 мера	 из	 њене	
надлежности.	

Члан 12.

	 У	 вршењу	 функције,	 запослени	
у	 Служби	 су	 обавезни	 да	 чувају	 тајност	
службених	и	пословних	података.

V ПРАВНИ АКТИ СЛУЖБЕ 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Члан 13.

	 Служба	доноси	правне	акте	на	основу	
закона	и	других	прописа.
	 Правним	актом	Службе	не	могу	се	за	
субјекте	 инспекцијске	 контроле	 утврђивати	
права	 и	 обавезе	 које	 нису	 засноване	 на	
закону.
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Члан 14.

	 Служба	 доноси	 следеће	 правне	 акте:	
правилнике,	решења	и	закључке.
	 Правилником	 се	 разрађују	 поједине	
одредбе	закона	и	других	прописа.
	 Решењем	се	одлучује	о	појединачним	
контролама,	 налажу	 мере	 за	 отклањање	
неправилности	у	складу	са	законом	и	другим	
прописима.
	 Закључком	се,	у	складу	са	прописима,	
уређују	правила	о	начину	рада	и	поступања	
субјеката	контроле.

Члан 15.

	 О	 давању,	 односно	 ускраћивању	
давања	информација	о	раду	Службе	одлучује	
градоначелник,	у	складу	са	законом.

VI РАДНИ ОДНОС У СЛУЖБИ 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Члан 16.

У	 погледу	 права,	 обавеза	 и	
одговорности	 запослених	 лица	 у	 Служби,	
примењују	се	одредбе	закона	и	подзаконских	
аката	који	се	односе	на	запослене	у	локалној	
самоуправи.

Звања	 запослених,	 законски	 услов	 за	
њихово	стицање,	коефицијент	за	утврђивање	
плата,	 као	 и	 распоређивање	 запослених	
утврђују	 се	 посебним	 актима,	 у	 складу	 са	
прописима	који	ово	регулишу.

VII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Члан 17.

 Средства	 за	 финансирање	 послова	
Службе	 обезбеђују	 се	 у	 буџету	 Града	 са	
позиција	 раздела	 извршни	 орган	 града	 –	
градоначелник.

	 Градоначелник	града	Лознице	се	стара	
о	законитом	коришћењу	средстава	за	плате	и	
накнаде	 запослених,	 материјалне	 трошкове	
Службе,	 набавку	 и	 одржавање	 опреме	 и	
средстава	потребних	 за	 извршавање	обавеза	
према	запосленима	у	Служби.
	 Налоге	 и	 друге	 акте	 за	 исплату	 и	
коришћење	средстава	из	става	1.	овог	члана	
потписује	 градоначеник	 или	 лице	 које	 он	
овласти.

Члан 18.

Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	дана	
од	 дана	 објављивања	 у	 «Службеном	 листу	
града	Лознице»

Члан 19.

Ступањем	на	снагу	ове	Одлуке	ставља	
се	 ван	 снаге	 члан	 19.	 Одлуке	 о	 општинској	
управи	 општине	 Лозница	 о	 организовању	
локалне	 Службе	 за	 буџетску	 инспекцију	 и	
ревизију	 општине	Лозница	 «Службени	 лист	
општине	Лозница»,	број	2/05.

Број: 35/2012-I     
Датум: 04.01.2012.год.
Л о з н и ц а      

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.

4

На	основу	члана	85.	Закона	о	буџетском	
систему	(«Службени	гласник	РС»,	број	54/09,	
73/2010,	 101/2010	 и	 101/2011),	 Уредбе	 о	
раду	и	 овлашћењима	буџетске	инспекције	и	
ревизије	 и	 обележјима	 буџетске	 инспекције	
(«Службени	 гласник	 РС»,	 број	 84/2007)	
и	 члана	 58.	 став	 1.	 тачка	 4.	 Статута	 града	
Лознице	 («Службени	 лист	 града	 Лознице»,	
број	 19/08),	 градоначелник	 града	 Лознице,	
донео	је
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П Р А В И Л Н И К
О РАДУ И ОВЛАШЋЕЊИМА 
БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

ПРИ КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

I    УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

	 Овим	Правилником	 се	 уређује	 начин	
рада,	овлашћења	буџетске	инспекције,	као	и	
правна	 заштита	у	поступку	инспекције,	 која	
се	остварује	у	складу	са	овим	Правилником.

Члн 2.

	 Буџетска	 инспекција	 при	 кабинету	
градоначелника	 града	 Лознице,	 обавља	
послове	буџетске	инспекције	код	диретних	и	
индиретних	 корисника	 буџетских	 средстава	
и	других	правних	лица	из	члана	85.	Закона	о	
буџетском	систему	(«Службени	гласник	РС»,	
број	54/09,	73/2010,	101/2010	и	101/2011).

II   РАД И ОВЛАШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ 

Члан 3.

	 Буџетска	 инспекција	 града	 Лознице	
врши	контролу	пословних	књига,	извештаја,	
евиденција	 и	 друге	 документације	 код	
корисника	 буџетских	 средстава,	 и	 других	
правних	лица	из	члана	85.	Закона	о	буџетском	
систему	(«Службени	гласник	РС»,	број	54/09,	
73/2010,	101/2010	и	101/2011)	у	даљем	тексту	
(органа	 и	 организација),	 са	 циљем	 да	 се	
утврди	да	ли	су	средства	наменски	и	законито	
коришћена.
	 Буџетска	 инспекција	 града	 Лознице	
има	право	увида	у	документацију	о	послу	који	
је	 предмет	 контроле	 и	 код	 других	 правних	
лица,	учесника	у	том	послу.

Члан 4.

	 Буџетска	 инспекција	 врши	 се	
у	 пословним	 просторијама	 органа	 или	
организација	или	на	другом	месту	које	одреди	
градоначелник	града	Лознице.
	 Одговорно	 лице	 у	 органу	 или	
организацији	 је	 дужно	 да	 када	 се	 контрола	
врши	 у	 његовим	 пословним	 просторијама,	
обезбеди	одговарајуће	место	за	рад	буџетског	
инспектора..

Члан 5.

Буџетска	 инспекција	 врши	 контролу		
пословних	 књига,	 извештаја,	 евиденција	 и	
друге	документације	код	корисника	буџетских	
средстава	града	Лознице,	јавним	предузећима,	
правним	лицима	на	којима	локална	власт	има	
директну	 и	 индиректну	 контролу	 над	 више	
од	50%	капитала	или	више	од	50%	гласова	у	
Управном	 одбору,	 као	 и	 на	 другим	 правним	
лицима	у	којима	локална	јавна	средства	чине	
више	од	50%	укупног	прихода,	са	циљем	да	се	
утврди	да	ли	су	средства	наменски	и	законито	
коришћена.

Члан 6.

 Послове	буџетске	контроле	у	складу	са	
овим	Правилником,	обавља	се	по	годишњем	
програму	 који	 доноси	 градоначелник	 града	
Лознице.
	 Изузетно	 од	 одредбе	 става	 1.	 овог	
члана,	 по	 захтеву	 градоначелника	 града	
Лознице	врши	се	ванредна	контрола	и	посебна	
испитивања.

Члан 7.

	 Рад	 буџетске	 инспекције	 града	
Лознице	 је	 независан	 а	 за	 свој	 рад	 одговара	
градоначелнику	града	Лознице.
	 Буџетска	 инспекција	 града	 Лознице	
има	 приступ	 свим	 подацима,	 документима,	
извештајима	и	информацијама	потребним	за	
обављање	функција	код	органа	и	организација	
над	којима	се	врши	инспекција.
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	 Буџетска	 инспекција	 града	 Лознице	
има	 на	 располагању	 одговарајуће	 ресурсе	
(особље,	простор	и	опрему),	који	обезбеђују	
вршење	њених	функција.
	 У	 вршењу	 функција	 буџетска	
инспекција	 обавезна	 је	 да	 чува	 тајност	
службених	и	пословних	података.

Члан 8.

	 Буџетска	инспекција	града	Лознице	у	
свом	раду	сарађује	са	другим	инспекцијским	
и	државним	органима.

Члан 9.

	 Послови	 контроле	 код	 органа	 и	
организација	 буџетски	 инспектори	 града	
Лознице	 врше	 на	 основу	 планова	 рада	 и	
налога	за	контролу	које	издаје	градоначелник	
града	Лознице.
	 Налогом	из	става	1.	овог	члана	нарочито	
се	одређује:	буџетски	инспектор	за	обављање	
контроле,	орган	или	организација	код	које	ће	
се	обавити	контрола,	предмет	контроле	и	рок	
у	коме	ће	се	контрола	обавити.
	 Налог	 за	 контролу	 из	 става	 1.	 овог	
члана	доставља	се	органу	и	организацији	пре	
почетка	обављања	контроле.

Члан 10.

	 Буџетски	 инспектор	 у	 поступку	
контроле	 својство	 службеног	 лица	 доказује	
службеном	 легитимацијом	 која	 је	 издата	 од	
стране	градоначелника	града	Лознице.

Члан 11.

	 Пре	 отпочињања	 контроле	 буџетски	
инспектор	 је	 дужан	 да	 најави	 контролу	
функционеру	 који	 руководи	 органом	 и	
организацијом	 код	 које	 ће	 се	 вршити	
контрола.	 Изузетно	од	става	1.	овог	члана	
контрола	неће	бити	најављена	ако	је	изричито	
наведено	у	налогу	за	контролу.
	 Одговорно	 лице	 у	 органу	 и	
организацији	дужно	је	да	на	захтев	буџетског	

инспектора	 сачини	 писмено	 објашњење	 у	
вези	са	предметом	контроле.

Члан 12.

	 Ако	се	у	поступку	контроле	органа	и	
организација	утврди	да	није	извршен	попис,	
да	 није	 исказано	 стање	 имовине,	 капитала,	
обавеза,	прихода	и	расхода	или	финансијског	
резултата,	 односно	 од	 књиговодствене	
евиденције	нису	потпуне,	уредне	или	ажурне,	
или	да	обрачуни	нису	урађени	на	прописани	
начин,	 услед	 чега	 није	 могуће	 обавити	
контролу,	 буџетски	инспектор	 ће	 закључком	
наложити	да	се	недостаци	отклоне.
	 Закључак	из	става	1.	овог	члана	издаје	
се	у	писаној	форми,	у	складу	са	законом	којим	
се	уређује	управни	поступак,
	 Буџетски	 инспектор	 одређује	 рок	 за	
извршење	закључка	који	не	може	бити	дужи	
од	30	дана	од	дана	достављања	закључка.
	 На	 закључак	 из	 става	 1.	 овог	 члана	
може	се	изјавити	приговор	у	року	од	три	дана	
од	дана	пријема	закључка.
	 Буџетски	 инспектор	 града	 Лознице	
одлучује	о	приговору	из	става	4.	овог	члана	у	
року	од	пет	дана	од	дана	пријема	приговора.
	 Орган	 или	 организација	 из	 става	 1.	
овог	члана	дужна	је	да	о	извршењу	закључка	
обавести	 буџетског	 инспектора,	 који	 после	
добијања	обавештења	о	извршењу	закључка,	
односно	 после	 истека	 рока	 из	 става	 3.	 овог	
члана,	наставља	започету	контролу.

Члан 13.

	 О	 извршеној	 контроли	 саставља	 се	
записник	у	складу	са	законом.
	 Буџетски	 инспектор	 пре	 достављања	
записника	са	налазом	упознаје	одговорна	лица	
у	органу	и	организацији	код	које	је	извршена	
контрола.
	 Ако	се	контролом	утврде	незаконито-
сти	или	неправилности	у	записнику	се	наводи	
у	чему	се	оне	састоје,	докази	на	основу	којих	
су	утврђене,	предлажу	мере	и	одређују	рокови	
за	њихово	отклањање.
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	 Орган	 и	 организација	 код	 које	 је	
вршена	 контрола	 може	 уложити	 примедбе	
на	налаз	из	записника	у	року	од	осам	дана	од	
дана	достављања	записника.
	 Ако	буџетски	инспектор	утврди	да	су	
примедбе	основане	сачиниће	допуну	записни-
ка	коју	доставља	органу	или	организацији	у	
року	од	15	дана	од	дана	пријема	примедаба.
	 Ако	су	примедбе	неосноване	буџетски	
инспектор	о	томе	писмено	обавештава	орган	
или	организацију.
	 Орган	 или	 организација	 су	 дужни	
да	 у	 року	 одређеном	 у	 записнику	 обавесте	
буџетског	 инспектора	 о	 поступању	 по	
предложеним	 мерама	 и	 приложе	 доказе	 о	
томе.
	 Буџетски	 инспектор	 по	 добијању	
обавештења	 из	 става	 7.	 овог	 члана	 врши	
проверу	извршења	предложених	мера,	о	чему	
сачињава	службену	белешку.

Члан 14.

	 Ако	 орган	 или	 организација	 о	 року	
не	 поступи	 по	 мерама	 из	 члана	 13.	 овог	
Правилника	 буџетски	 инспектор	 доноси	
решење	којим	налаже	мере	и	одређује	рок	за	
отклањање	утврђених	незаконистости.
	 Решење	из	става	1.	овог	члана	доноси	
се	у	року	од	15	дана	од	истека	рока	за	извршење	
мера	из	члана	13.	овог	Правилника.

	 Против	решења	из	става	1.	овог	члана	
може	се	изјавити	жалба	градоначелнику	града	
Лознице	 у	 року	 од	 8	 дана	 од	 дана	 пријема	
решења.
	 О	 жалби	 из	 става	 3.	 овог	 члана	
надлежни	орган	одлучује	у	року	од	30	дана	од	
дана	пријема	жалбе.
	 Одлука	из	става	4.	овог	члана	коначна	
је	у	управном	поступку.

Члан 15.

	 За	 све	 што	 није	 регулисано	 овим	
Правилником	важе	одредбе	Закона	о	општем	
управном	поступку.

III   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

 Овај	Правилник	ступа	на	снагу	осмог	
дана	 од	 дана	 објављивања	 у	 «Службеном	
листу	града	Лознице».

Број: 36/2012-I     
Датум: 04.01.2012.год.
Л о з н и ц а      

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Видоје Петровић, с.р.
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