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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

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

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског 

већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 

17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2021. године 

утврдило Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2021. 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 

                 Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



          На основу члана 92. став 4. 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, 

103/158, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 36. тачка 87. Статута Града 

Зрењанина (''Службени лист Града Зрењанина'', број 17/20– пречишћен текст), 

Скупштина Града Зрењанина, на седници одржаној __________.2021. године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ  

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 

                За екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града Зрењанина за 2021. 

годину изабраће се, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке и уз 

сагласност Државне ревизорске институције, лице које испуњава услове за обављање 

послова ревизије финансијских извештаја, прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија, уколико Град Зрењанин није обухваћен програмом ревизије 

Државне ревизорске институције за 2021. годину. 

 

Члан 2. 

 

               Уговор са изабраним ревизором у складу са законом закључиће начелник 

Градске управе Града Зрењанина.  

 

Члан 3. 

 

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

Града Зрењанина''. 
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                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                Чедомир Јањић 



 2

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

            Правни основ за доношење Одлуке о ангажовању ревизора за обављање 

екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Зрењанина за 2021. годину садржан је 

у члану 92. Став 4. 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, 103/158, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), којим је утврђено да екстерној ревизији 

подлежу завршни рачуни буџета локалне власти, као и да екстерну ревизију буџета 

локалне власти, може, уз сагласноист Државне ревизорске институције, на основу 

одлуке скупштине локалне власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање 

послова ревизије финансијских изтвештаја прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија. 

           Законом о буџетском систему прописан је календар за подношење годишњих 

финансијских извештаја о извршењу буџета за све нивое власти, којим  је ближе уређен 

поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна буџета Републике 

Србије и буџета локалне власти. Овим законом, такође, прописан је и садржај завршних 

рачуна у складу са међународно прихваћеним рачуноводственим стандардима. 

Сагласно члану 79. Закона о буџетском  систему, завршни рачун буџета садржи, поред 

годишњег финансијског извештаја о извршењу буџета, са додатним напоменама, 

објашњењима и образложењима и извештај екстерне ревизије о наведеним 

извештајима. 

             Чланом 92. Став 3. Закона о буџетском систему одређено је да ревизију 

завршних рачуна буџета локалне власти врши Државна ревизорска институција, у 

складу са законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције. 

              Према Закону о Државној ревизорској институцији (''Службени гласник РС'', 

бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 - др. закон), ова институција самостално одлучује о 

субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти ревизије, времену почетка и трајања 

ревизије, а саму ревизију финансијских извештаја обавља на основу годишњег 

програма ревизије, који је дужна да усвоји пре краја године за наредну календарску 

годину, а који обавезно, сваке године, обухвата и одговарајући број јединица локлане 

самоуправе чији ће буџети бити обухваћени ревизијом. 

                С обзиром да није познат програм рада Државне ревизорске институције за 

2022. годину, предлаже се да Скупштина Града Зрењанина донесе Одлуку о 

ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града 

Зрењанина за 2021. годину, у предложеном тексту, како би се благовремено приступило 

прибављању сагласности Државне ревизорске институције за ангажовањее екстерне 

ревизорске организације, а потом и поступку избора ревизорске организације. 

 

 

 

  ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  

ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

            Еуђенија Бесу 

 

 

                                                                                                        В.Д. НАЧЕЛНИКА 

                                                                                                       ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                          Милош Королија                 


