
     НАЦРТ ОДЛУКЕ 

 

 

Скупштина општине Врњачка Бања на __ седници одржаној  _____2018.г., на 

основу чланова 79. и 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 103/2015, 

99/2016 и 113/2017) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, број 23/16-пречишћен текст), донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1 

Доноси се Одлука о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета 

општине Врњачка Бања за 2017.годину коју ће вршити Државна ревизорска институција. 

 

 

Члан 2 

Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Врњачка Бања за 

2017.годину, уз сагласност Државне ревизорске институције, а на основу ове Одлуке, 

може да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских 

извештаја проприсане зајконом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

 

Члан 3 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 

 

 

Члан 4 

Ова Одлука ће се примењивати након добијања сагласности Државне 

ревизорске институције  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: _________ од __________године 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Иван Радовић 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

I Правни основ за доношење Одлуке 

 

Правни основ за доношење Одлуке о ангажовању екстерне ревизије Завршног 

рачуна буџета општине Врњачка Бања за 2017.годину је садржан у члановима 79 и 92 

Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број  број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) 

и члану 36 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 23/16-

пречишћен текст). 

 

 

II Разлози за доношење Одлуке 

 

У складу са чланом 92 Закона о буџетском систему, обавези екстерне ревизије 

подлежу и завршни рачуни буџета локалних власти, коју врши Државна ревизорска 

институција. Изузетно, екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност 

Државне ревизорске 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.  

 

 

III Економски ефекти Одлуке 

 

Општина Врњачка Бања је, у складу са роковима прописаним чланом 92 

Закона о буџетском систему, упутила захтев за давање сагласности за обављање екстерне 

ревизије. У случају добијања позитивног одговора од стране Државне ревизорске 

институције, реализација ове Одлуке захтеваће финансијска средства у износу до 

500.000,00 динара, која су обезбеђена буџетом за 2018.годину. 

  

IV Ступање на снагу 

 

Ова Одлука на снагу ступа 8-ог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Врњачка Бања, а примењиваће се након добијања сагласности Државне 

ревизорске институције. 

 

 

Обрадио 

Владимир Стаменчић 

 

 

 

                  НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

    Славиша Пауновић 


