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На основу члана 82. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.), 
члана 6. став 1. Правилника о заједничким 
критеријумима за организовање и стандардима и 
методолошким упутствима за поступање и 
извештавање интерне ревизије у јавном сектору 
(''Службени гласник РС'', број 99/11) и члана 45. 
тачка 7. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 26/13-пречишћен 
текст), Градоначелник града Зрењанина, дана 10. 
септембра 2013. године, донео је  

 

О Д Л У К У   
О ОСНИВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ 

РЕВИЗИЈУ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком оснива се Јединица за 
интерну ревизију (у даљем тексту: Јединица), 
уређују се њен рад и овлашћења, као и друга 
питања од значаја за рад Јединице. 
 

Члан 2. 
 

Јединица се успоставља као 
организационо и функционално независна од 
законом одређених субјеката интерне ревизије. 

Функционална независност Јединице 
обезбеђује се самосталним одлучивањем о: 
- подручју ревизије на основу процене ризика, 
- начину обављања ревизије и 
- извештавању о обављању ревизије. 

 

Члан 3. 
 

 Јединица пружа саветодавне услуге које 
се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи 
или других услуга у циљу повећања вредности и 
побољшања процеса управљања код субјеката 
интерне ревизије, управљања ризицима и 
контроле. 

Члан 4. 
 

 Јединица помаже субјекту интерне 
ревизије у постизању његових циљева 
примењујући систематичан и дисциплинован 

приступ у оцењивању система финансијског 
управљања и контроле у односу на: 
1. идентификовање ризика, процену 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 економичност 
пословања, 

5. заштиту информација, 
6. извршење задатака и постизање циљева. 

 

Члан 5. 
 

 Интерна ревизија обавља се према: 
1. стратешком плану за трогодишњи период, 
2. годишњем плану, 
3. плану појединачне ревизије. 

 Стратешки план доноси се до краја 
текуће године за следећи трогодишњи период, а 
годишњи план доноси се до краја године за 
наредну годину. 

Члан 6. 
 

Интерну ревизију обављају интерни 
ревизори. 

Интерни ревизори у вршењу функције, 
примењују међународне стандарде интерне 
ревизије, етички кодекс интерне ревизије и 
принципе објективности, компетентности и 
интегритета. 

Интерни ревизори су обавезни да чувају 
тајност службених и пословних података. 

Интерни ревизори су дужни да своје 
послове обављају савесно и непристрасно, не 
руководећи се својим политичким убеђењима, 
нити их у обављању послова могу изражавати и 
заступати. 

Члан 7. 
 

 Права, обавезе и одговорности из радног 
односа, интерни ревизори остварују у Градској 
управи града Зрењанина. 
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Члан 8. 
 

 Правилник о систематизацији радних 
места у Јединици доноси Градоначелник. 
 

Члан 9. 
 

 Радом Јединице руководи руководилац 
Јединице. 
 Руководилац Јединице, за свој рад и за 
благовремено и законито извршавање послова из 
надлежности Јединице, одговара Градоначел-
нику. 
 Интерни ревизори за свој рад одговарају 
руководиоцу Јединице и Градоначелнику. 
 

Члан 10. 
 

 Административне и техничке послове за 
потребе Јединице обављају надлежне 
организационе јединице у Градској управи града 
Зрењанина. 

Члан 11. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 016-7/13-38-II 
Дана: 10. септембра 2013. године  
З Р Е Њ А Н И Н 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Мр Иван Бошњак, с.р. 
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На основу чл. 48. и 107. став 3. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 26/13 - пречишћен текст), 
Градско веће града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 11.09.2013. године донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I. УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о условима и начину држања 
домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду 
Зоохигијенске службе (у даљем тексту: Одлука). 
II. Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу. 
III. Јавна расправа ће трајати пет дана од дана 
објављивања овог закључка у Међуопштинском 
листу ''Зрењанин''. 
IV. Сва заинтересована лица могу извршити 
увид у нацрт Одлуке у року одређеном у тачки 
III. овог закључка у просторијама секретара 
Градског већа, канцеларија број 84, сваког 
радног дана у времену од 8 до 13h. 

V. Нацрт Одлуке налазиће се и на интернет 
презентацији града Зрењанина: 
www.zrenjanin.rs 
VI. Примедбе и предлози са јавне расправе 
достављају се у писаној форми секретару 
Градског већа града Зрењанина у року 
одређеном у тачки III. овог закључка. 
VII. Секретар Градског већа доставиће 
материјал из тачке VI. овог закључка надлежном 
Одељењу. 
VIII. О спровођењу овог закључка стараће се 
секретар Градског већа. 
IX.  Овај закључак објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина'' и Међуопштинском листу 
''Зрењанин''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-166-25/13-III 
Дана: 11.09.2013. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Мр Иван Бошњак, с.р. 
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На основу члана 52. став 3. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр.26/13-пречишћен текст), 
Комисија за прописе на седници одржаној дана 
11.09.2013. године, утврдила је пречишћен текст 
Одлуке о платама, додацима, накнадама и 
осталим примањима изабраних и постављених 
лица у органима града Зрењанина, која обухвата: 
1. Одлуку о платама, додацима, накнадама и 

осталим примањима изабраних, 
постављених и именованих лица у органима 
општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 19/04) из које је 
изостављен члан 30. којим је утврђено када 
престаје да важи Одлука о примањима лица 
која бира односно поставља Скупштина 
општине Зрењанин и одборника у 
Скупштини општине и члан 31. којим је 
утврђено када та одлука ступа на снагу и 
почетак њене примене; 

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
платама, додацима, накнадама и осталим 
примањима изабраних, постављених и 
именованих лица у органима општине 
Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 8/05) из које је изостављен 
члан 9. којим је утврђено када та одлука 
ступа на снагу; 

3. Одлуку о измени Одлуке о платама, 
додацима, накнадама и осталим примањима 
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изабраних, постављених и именованих лица 
у органима општине Зрењанин (''Службени 
лист општине Зрењанин'', број 11/05) из које 
је изостављен члан 2. којим је утврђено када 
та одлука ступа на снагу; 

4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
платама, додацима, накнадама и осталим 
примањима изабраних, постављених и 
именованих лица у органима општине 
Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 17/05) из које је изостављен 
члан 6. којим је утврђено када та одлука 
ступа на снагу; 

5. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
платама, додацима, накнадама и осталим 
примањима изабраних, постављених и 
именованих лица у органима општине 
Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 14/07) из које је изостављен 
члан 7. којим је утврђено када та одлука 
ступа на снагу; 

6. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
платама, додацима, накнадама и осталим 
примањима изабраних, постављених и 
именованих лица у органима општине 
Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 23/12) из које је 
изостављен члан 13. којим је утврђено када 
та одлука ступа на снагу; 

7. Одлуку о допуни Одлуке о платама, 
додацима, накнадама и осталим примањима 
изабраних и постављених лица у органима 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 32/12) из које је 
изостављен члан 2. којим је утврђено када 
та одлука ступа на снагу; 

8. Одлуку о измени Одлуке о платама, 
додацима, накнадама и осталим примањима 
изабраних и постављених лица у органима 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/13) из које је 
изостављен члан 2. којим је утврђено када 
та одлука ступа на снагу. 

 

О Д Л У К А 
О ПЛАТАМА, ДОДАЦИМА, НАКНАДАМА 
И ОСТАЛИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ 
И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
(пречишћен текст) 

 

 I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређује се начин 
утврђивања плата, додатака, накнада и осталих 

примања изабраних и постављених лица у 
органима града Зрењанина. 
 

Члан 2.  
 

Право на плату, додатак, накнаду и остала 
примања у складу са овом одлуком имају 
изабрана и постављена лица у органима града 
Зрењанина, и то: 
1. Изабрана лица: 
− Градоначелник 
− Заменик Градоначелника 
− Председник Скупштине града 
− Заменик председника Скупштине града 
− Заштитник грађана 
− Заменик заштитника грађана 
− Члан Градског већа 

2. Постављена лица: 
− Начелник Градске управе 
− Помоћник Градоначелника 
− Помоћник председника Скупштине града 
− Јавни правобранилац 
− Заменик начелника Градске управе 
− Заменик јавног правобраниоца 
− Секретар Скупштине града 
− Заменик секретара Скупштине града. 

Лица из става 1. овог члана остварују и 
друга права из радног односа у складу за 
законом и овом одлуком. 

 

Члан 3. 
 

 Одборници у Скупштини града за свој 
рад имају право на накнаду и друга примања. 
 Одборници имају право на примања из 
става 1. овог члана када присуствују седницама 
Скупштине града и њених радних тела. 
 

II  НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПЛАТА 
 

Члан 4. 
 

 Изабрано и постављено лице за свој рад 
прима плату, која се исплаћује по истеку месеца 
на који се односи. 

 

Члан 5. 
 

 Плате изабраних и постављених лица из 
члана 2. ове Одлуке утврђује се на основу: 
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: 
основица); 

2. коефицијента који се множи основицом (у 
даљем тексту: коефицијент); 

3. додатка на плату и  
4. обавеза које запослени плаћа по основу 
пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање из плате, у складу са законом. 
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Члан 6. 
 

 Основицу за обрачун и исплату плата 
утврђује Влада Републике Србије. 
 

Члан 7. 
 

 Коефицијент изражава сложеност 
послова, одговорност, услове рада и стручну 
спрему. 
 Коефицијент садржи и додатак на име 
накнаде за исхрану у току рада и регреса за 
коришћење годишњег одмора. 
 

Члан 8. 
 

 Коефицијенти за обрачун и исплату 
плата изабраних и постављених лица одређују се 
Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата изабраних и постављених лица и 
запослених у органима града Зрењанина. 
 

Члан 9. 
 

 Додатак на плату утврђује се и исплаћује 
у складу са Законом. 
 Изабрано и постављено лице има право 
на додатак на плату по основу времена 
проведеног на раду за сваку пуну годину рада 
остварену у радном односу - 0,4% од основице. 
 

Члан 10. 
 

 Изабраним и постављеним лицима у 
органима Града припада додатак на плату, по 
радном часу за следеће случајеве: 
1. за рад на дан празника који је нерадни дан - 

110% од основице, 
2. за рад ноћу између 22,00 и 6,00 часова 

наредног дана и за рад у сменама, ако такав 
рад није вреднован при утврђивању основне 
плате - 26% од основице 

3. за прековремени рад - 26% од основице 
4. дневну накнаду за повећане трошкове рада 

и боравка на терену (теренски додатак). 
Ако су се истовремено стекли услови по 

више основа утврђених у ставу 1. овог члана, 
проценат увећане плате не може бити нижи од 
збира процената по сваком основу увећања. 
 

Члан 11. 
 

Председник Скупштине града и заменик 
председника Скупштине града могу бити на 
сталном раду. 

Изабрана лица која нису на сталном раду су 
чланови Градског већа. 
 Изабрано и постављено лице које није на 
сталном раду, а примања остварује по другом 
основу у предузећу, односно установи у којој је 
запослено, има право на накнаду плате у висини 

50% од плате изабраног и постављеног лица које 
је на сталном раду.  
 

III  НАКНАДЕ ПЛАТА И ДРУГА ПРИМАЊА 
 

Члан 12. 
 

Изабрано и постављено лице има право на 
плату за време коришћења годишњег одмора и 
за дане празника за које је законом прописано да 
се не ради.  

Изабрано и постављено лице има право на 
накнаду плате за време одсуствовања са рада 
због боловања, плаћеног одсуства, стручног 
оспособљавања и усавршавања, војне вежбе и 
одазивања на позив државног органа. 
  Изабрано и постављено лице има право 
на друге накнаде у складу са законом и другим 
прописима. 

Члан 13. 
 

 Изабраном и постављеном лицу које 
одлази у пензију исплаћује се отпремнина у 
висини једне и по плате коју би остварило за 
месец који претходи месецу у коме се исплаћује 
отпремнина, с тим што она не може бити нижа 
од три просечне зараде у Републици Србији, 
према последњем коначном објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике на дан исплате. 
 

Члан 14. 
 

 Дневница за службени пут у земљи 
припада изабраном и постављеном лицу када 
обавља послове ван места рада. 
 

Члан 15. 
 

 Дневница за службени пут у земљи 
обрачунава се од часа поласка на службени пут 
до часа повратка са службеног пута. 
 Половина дневнице исплаћује се за 
време од 8 до 12 часова, а цела дневница за 
време од 12 до 24 часа проведених на службеном 
путу. 

Члан 16. 
 

 Изабраном и постављеном лицу 
накнађују се трошкови смештаја, исхране, 
превоза и остали трошкови у вези са службеним 
путовањем у земљи. 
 Лицу из става 1. овог члана трошкови 
исхране и градског превоза у месту у којем се 
врши службени посао накнађују се преко 
дневнице.  
 Трошкови смештаја накнађују се према 
приложеном хотелском рачуну за преноћиште и 
доручак, изузев за преноћиште и доручак у 
хотелу прве категорије (пет звездица). 
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 Изабраном и постављеном лицу коме су 
обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не 
накнађују се трошкови смештаја. 
 Дневница за службено путовање у земљи 
исплаћује се изабраном и постављеном лицу у 
висини 5% просечне месечне зараде по 
запосленом у привреди Републике Србије, према 
последњем коначном објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике на дан поласка на службено 
путовање.  
 Изабраном и постављеном лицу коме је 
обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за 
службено путовање у земљи умањује се за 80%. 
 

Члан 17. 
 

 Накнада трошкова службеног путовања у 
иностранство припада изабраном и постављеном 
лицу у складу са важећим прописима. 

 

Члан 18. 
 

Изабрано и постављено лице има право на 
накнаду трошкова погребних услуга у случају 
смрти члана уже породице, а чланови уже 
породице имају право на накнаду трошкова 
погребних услуга у случају смрти изабраног и 
постављеног лица. 
 Износ накнаде из става 1. овог члана 
утврђује се на основу последњег податка о 
просечним трошковима погребних услуга јавног 
предузећа чији је оснивач град Зрењанин. 
 Члановима уже породице сматрају се 
брачни друг и деца изабраног и постављеног 
лица. 

Члан 19. 
 

 Изабрано и постављено лице има право 
на накнаду трошкова погребних услуга у случају 
смрти родитеља у висини половине износа 
накнаде утврђене у члану 18. став 2. ове Одлуке. 
 

Члан 20. 
 

 Изабраном и постављеном лицу 
накнађују се трошкови превоза за долазак на рад 
и за одлазак с рада у висини цене месечне 
претплатне карте у градском, приградском, 
односно међуградском саобраћају. 
 За употребу сопственог моторног возила 
за службене потребе накнада трошкова припада 
у висини 10% од цене литра погонског горива по 
пређеном километру.  
 

Члан 21. 
 

За време коришћења годишњег одмора и за 
дане празника за које је законом прописано да се 
не ради изабрано и постављено лице прима 
плату као да ради. 

 Изабрано и постављено лице има право 
на накнаду плате у висини просечне плате у 
претходна три месеца за време плаћеног 
одсуства, одсуствовања са рада због стручног 
оспособљавања и усавршавања, војне вежбе и 
одазивања на позив државног органа. 

 

Члан 22. 
 

Изабрано и постављено лице има право на 
накнаду плате за време одсуствовања са рада 
због привремене спречености за рад до 30 дана и 
то:  

- у висини 65% просечне плате у претходна 
три месеца пре месеца у којем је наступила 
привремена спреченост за рад, с тим да не може 
бити нижа од минималне зараде утврђене 
законом, ако је спреченост за рад проузрокована 
болешћу или повредом ван рада, ако законом 
није друкчије одређено; 

- у висини 100% просечне плате у 
претходна три месеца пре месеца у којем је 
наступила привремена спреченост за рад, с тим 
да не може бити нижа од минималне зараде 
утврђене законом, ако је спреченост за рад 
проузрокована повредом на раду или 
професионалном болешћу, ако законом није 
друкчије одређено. 
 

Члан 23. 
 

 Лице из члана 2. ове одлуке имају право 
на годишњи одмор у складу са Законом и 
колективним уговором, односно у складу са 
актом који регулише годишњи одмор запослених 
и постављених лица у Градској управи. 
 

Члан 24. 
 

 Изабрано и постављено лице по 
престанку функције има право на плату у 
трајању од 6 месеци у висини коју је имало у 
време престанка функције. 
 Право на плату из става 1. овог члана 
може се изузетно продужити до 6 месеци, 
уколико у том времену изабрано и постављено 
лице стиче право на пензију. 
 Право из става 1. и 2. овог члана престаје 
заснивањем радног односа или стицањем права 
на пензију према прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању. 
 

IV НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 
ОДБОРНИКА 
 

Члан 25. 
 

 Одборници Скупштине града и чланови 
радних тела који учествују у раду Скупштине и 
радних тела, имају право на накнаду за рад и 
друга примања. 
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Члан 26. 
 

Одборници Скупштине града по основу 
учешћа у раду Скупштине имају право на 
месечну накнаду у висини 50% од просечне 
зараде на територији града Зрењанина, без 
пореза и доприноса, према последњем 
објављеном податку републичког органа 
надлежног за статистику. 

Председници одборничких група 
Скупштине града по основу учешћа у раду 
Скупштине имају право на месечну накнаду у 
висини 60% од просечне зараде на територији 
града Зрењанина, без пореза и доприноса, према 
последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за статистику. 

Секретари одборничких група Скупштине 
града по основу рада у одборничкој групи 
Скупштине имају право на месечну накнаду у 
висини 50% од просечне зараде на територији 
града Зрењанина, без пореза и доприноса, према 
последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за статистику. 

Чланови радних тела Скупштине града 
који нису одборници по основу учешћа у раду 
ових тела имају право на накнаду у висини 
износа дневнице на који се не плаћа порез према 
Закону о порезу на доходак грађана. 
 Председник Скупштине града и заменик 
Председника Скупштине града немају право на 
накнаду из става 1, 2. и 4. овог члана. 

 

Члан 27. 
 

 Одборници Скупштине и чланови радних 
тела који због учешћа у њиховом раду долазе из 
насељених места, имају право на накнаду 
трошкова превоза у висини цене возне, односно 
аутобуске карте са станичном услугом. 

 

Члан 28. 
 

 Средства за плате, накнаде и друга 
примања изабраних и постављених лица у 
органима града Зрењанина обезбеђују се 
Одлуком о буџету града Зрењанина. 
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
 

 Комисија за персонална питања 
Скупштине града Зрењанина доноси решење о 
висини примања изабраних и постављених лица 
у органима града Зрењанин.           
 Приговор на решење Комисије из става 
1. овог члана подноси се у року од 8 дана 
Скупштини града. 

 

Члан 30. 
 

 Овај пречишћен текст Одлуке о платама, 
додацима, накнадама и осталим примањима 
изабраних и постављених лица у органима града 
Зрењанина објављује се у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
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