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  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), члана 110. став 1. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст, 

18/19, 32/19 и 2/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19) 

Градско веће града Зрењанина је дана 11.06.2020. године утврдило Предлог Одлуке о 

ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 

града Зрењанина за 2019. годину, на исти нема примедби и упућује га Скупштини 

града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Еуђенија Бесу.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Чедомир Јањић 

 

 

 

ЈХ/ 



  На основу члана 92. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13,  142/14, 68/15 - др.закон 

,103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 36. Статута града Зрењанина 

(“Службени лист града Зрењанина”, бр. 7/19, 18/19 и 29/19) Скупштина града 

Зрењанина, по претходно прибављеној сагласности Државне ревизорске институције, 

број: 400-489/2020-04, од дана 21.02.2020. године,  на седници одржаној дана 

_____.2020 године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

1. Даје се сагласност да град Зрењанин ангажује ревизора за обављање екстерне 

ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2019. годину.  

 

2. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2019. годину, 

обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Поступак 

јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2019. 

годину, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном 

листу града Зрењанина”. 

 

4. ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: 

- Одељењу за финансије и 

- А р х и в и. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Законом о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13,  142/14, 68/15 - др.закон ,103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018, 31/2019 и 72/2019), у члану 92. став 2. регулисано је да екстерној ревизији 

подлежу и завршни рачуни локалних власти. Одредбом члана 92. став 4. наведеног 

закона регулисано је да екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност 

Државне равизорске институције, на основу Одлуке Скупштине локалних власти, да 

обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 На основу наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 

Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 

града Зрењанина за 2019. годину. 

 Одлуком о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна града Зрењанина за 2019. годину утврђено је раније ступање на снагу исте, 

односно њено ступање на снагу наредног дана од дана објављивања, из разлога што је 

неопходно у што краћем року покренути поступак јавне набавке услуге ревизије 

завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2019. годину.  

 Наведено је у складу са чланом 131. Статута града Зрењанина, које утврђује да 

одлуке и општи акти Скупштине града ступају на снагу најраније осмог дана од дана 

објављивања, осим ако се из оправданих разлога, утврђених при њиховом доношењу, 

не предвиди да раније ступају на снагу. 

  

 

 

Обрадила:  

 

                        ШЕФ  

            РАЧУНОВОДСТВА 

                   Борка Ковач 

 

 

              НАЧЕЛНИК 

ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

              Дарко Вукић 

                                                                                 

                                                                           

 

                                                                                       НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                    Јасмина Малинић 

 

 

 

 

 

 

 






