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II – АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 
618 
На основу члана 82  Закона о буџетском систему  

("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 
и 31/19), члана 3 Правилника о заједничким крите-
ријумима за организовање и стандардима и методоло-
шким упутствима за поступање и извештавање интерне 
ревизије у јавном сектору  ("Сл. гласник РС", бр. 99/11 и 
106/13), и члана 47. Статута града Крушевца ("Сл. лист 
града Крушевца" број 15/18), 

Градоначелник града Крушевца, дана 07.05.2019. 
године, донео је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком оснива се Служба  за интерну 
ревизију  Града Крушевца (у даљем тексту: Служба), 
уређује се њена организација, делокруг и начин рада, као 
и друга питања од значаја за рад Службе.  

 
Члан 2. 

 
Служба се оснива као посебна служба града Кру-

шевца за обављање послова из делокруга прописаних 
законом којим се уређује буџетски систем, Правилником 
о заједничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за поступање 
и извештавање интерне ревизије у јавном сектору (у 
даљем тексту: Правилник). 

 
Члан 3. 

 
Служба је функционално и организационо неза-

висна од делатности коју ревидира, није део ниједног 
пословног процеса, односно организационог дела 
Градске управе, а у свом раду је одговорна непосредно 
Градоначелнику.   

 
Члан 4. 

 
Радом Службе руководи шеф Службе, који за свој 

рад и рад Службе одговара Градоначелнику.  
Шефа Службе поставља и разрешава Градо-

начелник.  
Шеф Службе поред услова прописаних законом и 

актом о систематизацији мора да има најмање седам 
година искуства на пословима ревизије, интерне 
контроле, финансијске контроле или на рачуно-
водствено-финансијским пословима.  

 

Члан 5. 
 

Послове интерног ревизора може да обавља лице 
које поред услова прописаних законом и актом о 
систематизацији радних места мора да има најмање три 
године искуства на пословима ревизије, интерне 
контроле, финансијске контроле или на рачуново-
ствено-финансијским пословима. 

 
Члан 6. 

 
На права, обавезе и одговорности из радног односа 

запослених примењују се прописи о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне само-
управе. 

О правима и обавезама шефа Службе одлучује 
Градоначелник.  

О правима и обавезама запослених одлучује шеф 
Службе.   

 
Члан 7.  

 
Средства за финансирање рада Службе обезбеђују 

се у буџету Града на позицији раздела Извршни орган 
Града - Градоначелник.  

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

 
Члан 8. 

 
Плата шефа Службе  се утврђује у висини плате 

начелника Одељења Градске управе града Крушевца. 
За обрачун и исплату плата интерних ревизора и 

запослених у Служби примењују се одредбе прописа 
којима се уређују плате запослених у Градској управи.  

 
Члан 9. 

 
Административне, рачуноводствене, информатичке 

и друге послове значајне за рад Службе обављају 
одговарајућа одељења Градске управе Крушевац. 

 
Члан 10. 

 
Правилник о систематизацији радних места 

саставни је део обједињеног Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Градској 
управи, Градском правобранилаштву и Служби месних 
заједница града Крушевца, који доноси Градско веће 
града Крушевца на предлог Начелника Градске управе.  

 
Члан 11. 

 
Служба има печат. Печат је округлог облика 

пречника 32 mm који садржи Грб Ребпулике Србије око 
кога је исписан текст: "Република Србија - Град 
Крушевац - Служба интерне ревизије" на српском 
језику, ћириличним писмом.  
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Члан 12. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу града Крушевца“. 

 
II Број:  011-16/19  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Јасмина Палуровић, с.р. 
  
 
 
619 
На основу члана 85 став 2 и 3 Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16,  
113/17, 95/18 и 31/19) и члана 47. Статута града 
Крушевца ("Сл. лист града Крушевца" број 15/18), 

Градоначелник града Крушевца, дана 07.05.2019. 
године, донео је 

 
О Д Л У К У 

 
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком оснива се Служба  буџетске инспе-

кције Града Крушевца (у даљем тексту Служба), уређује 
се њена организација, делокруг и начин рада, као и друга 
питања од значаја за рад Службе.  

 
Члан 2. 

 
Служба обавља послове инспекцијске контроле над:  
- диркетним и индиректним корисницима сред-

става буџета Града,  
- јавним предузећима које је основао Град, 

правним лицима основаним од стране тих јавних 
предузећа, правним лицима над којима Град 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 јавна 
средства чине више од 50% укупног прихода; 

- правним лицима и другим субјектима којима су 
директно или индиректно дозначена средства буџета 
Града за одређену намену, правним лицима и другим 
субјектима који су учесници у послу који је предмет 
контроле и субјектима који користе средства буџета 
Града по основу задуживања, субвенција, остале државне 
помоћи у било ком облику, донација, дотација и друго.  

 
Члан 3. 

 
Служба врши инспекцијску контролу примене закона 

у области материјално-финансијског пословања и 
наменског и законитог коришћења средстава корисника 
буџетских средстава, организација, предузећа, правних 
лица и других субјеката из претходног члана.  

 
Члан 4. 

 
Рад Службе је назавистан и самосталан.  

Служба у свом раду поступа у складу са Законом о 
буџетском систему и Уредбом о раду, овлашћењима и 
обележјима буџетске инспекције.  

Служба има приступ свим подацима, документима, 
извештајима и информацијама потребним за обављање 
функција код корисника буџетских средстава, органи-
зација, предузећа, правних лица и субјеката из члана 2 
ове Одлуке, над којима се врши инспекцијска контрола.  

Служби се обезбеђују одговарајући ресурси 
(особље, простор и опрема, који су потребни за вршење 
њихове функције). 

 
Члан 5. 

 
Служба инспекцијску контролу обавља по Програму 

рада који на предлог шефа Службе доноси  Градоначелник.  
  

Члан 6. 
 
Служба доставља Скупштини града Записник о 

спроведеној инспекцијској контроли корисника из члана 
2. ове Одлуке, једном годишње, најкасније до 31. марта 
текуће године за претходну буџетску годину, ради 
упознавања и предузимања одговарајућих мера из њене 
надлежности.  

 
Члан 7. 

 
Радом Службе руководи шеф Службе. 
Шефа Службе поставља и разрешава Градо-

начелник.  
Шеф Службе за свој рад и за благовремено и 

законито извршавање послова из надлежности Службе 
одговара Градоначелнику. 

На права, обавезе и одговорности из радног односа 
примењу се прописи о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.  

О правима и обавезама шефа Службе одлучује 
Градоначелник. 

О правима и обавезама запослених одлучује шеф 
Службе.  

 
Члан 8. 

 
Средства за финансирање рада Службе обезбеђују 

се у буџету Града на позицији раздела Извршни орган 
Града - Градоначелник.  

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

  
Члан 9. 

 
Плата шефа Службе  се утврђује у висини плате 

начелника Одељења Градске управе града Крушевца. 
За обрачун и исплату плата буџетских инспектора и 

запослених у Служби примењују се одредбе прописа 
којима се уређују плате запослених у Градској управи. 

 
Члан 10. 

 
Административне, рачуноводствене, информатичке 

и друге послове значајне за рад Службе обављају 
одговарајућа одељења Градске управе Крушевац. 
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Члан 11. 
 
Правилник о систематизацији радних места састав-

ни је део обједињеног Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Градској 
управи, Градском правобранилаштву и Служби месних 
заједница града Крушевца, који доноси Градско веће 
града Крушевца на предлог Начелника Градске управе.  

 
Члан 12. 

 
Служба има печат. Печат је округлог облика 

пречника 32 mm који садржи Грб Ребпулике Србије око 
кога је исписан текст: "Република Србија - Град 
Крушевац - Служба буџетске инспекције" на српском 
језику, ћириличним писмом.  

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу  града Крушевца“. 
 

II Број:  011-15/19  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
 
 
 
 

III - АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА И ДРУГО 
 
 
620 
На основу чл. 50. Статута града Крушевца ("Сл. 

лист града Крушевца" бр. 15/18) и чл. 7. Одлуке о 
подизању и одржавању споменика, спомен обележја и 
мурала на територији града Крушевца ("Сл. лист града 
Крушевца" бр. 4/10),  

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 
дана 24.04.2019. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА, 
 СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И ИЗРАДУ МУРАЛА 
 
I - РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Васиљковић, 

академски вајар, дужности председника Комисије за 
спровођење поступка за подизање споменика, спомен 
обележја и израду мурала, због поднете оставке. 

 
II - ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Стојадиновић, 

академски вајар из Крушевца, за  председника   Комисије 
за спровођење поступка за подизање споменика, спомен 
обележја и израду мурала. 

 
III -  Решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 
 

II Број:  633-3/19  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

 

 

 

621 
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 
50. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", 
бр. 15/18),  

Градско веће града Крушевца, дана 24.04.2019. 
године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ПОВЕЋАЊУ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

1) Укупни приходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 7.900.000 
динара, извор финансирања 08 –Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица и сада износе 3.558.663.652 
динара, уплатом донатора „КРУШЕВАЦПУТ“ АД, 
Крушевац за концерт Лепе Брене, на основу Уговора о 
донацији бр. 404-707/19 од 19.04.2019. године. 

Укупни расходи буџета за 2019. годину са 
средствима из додатних извора повећавају се за 7.900.000 
динара, извор финансирања 08 и сада износе 
3.558.663.652 динара. 

Приходи и расходи буџета повећавају се за 
7.900.000 динара и сада износе 3.397.300.00  динара. 

Приходи на конту 744141 – Текући добровољни 
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
градова, повећавају се за 7.900.000 динара и сада износе 
7.900.000 динара.  

Приходи и расходи из других извора утврђују се у 
износу од  161.363.652 динара. 

Средства у износу од 7.900.000 динара, извор 
финансирања 08, разврставају се код: 

Градске управе, шифра програма 1502 (ПРОГРАМ 
4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА), програмска активност 0002   
(ПА: Промоција туристичке понуде), функционалана 
класификација 473, после позиције 51, уводи се позиција 
51.1 – Специјализоване услуге, економска класифи-
кација 424000, конто 424221 - Услуге културе, на износ 
од 7.900.000 динара. 

 
2) О извршењу овог решења стараће се Одељење за 

финансије. 
 
3) Ово решење објавити у "Службеном листу града 

Крушевца". 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  400-3/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 
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622 
На основу члана 50. Статута града Крушевца („Сл. 

лист града Крушевца“, бр. 15/18), 
Градско веће града Крушевца на седници одржаној 

дана 24.04.2019. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I – ОДРЕЂУЈЕ СЕ Трајал корпорација АД Крушевац 

да привремено управља изграђеним Авантура парком са 
вештачком стеном, zip line-om, дечијим игралиштем, 
мини zip-ом и шахом на подручју излетишта Јастребац. 

 
II – Трајал Корпорација АД Крушевац ће управљати 

овим објектом, све док град Крушевац одлуком 
Скупштине града не одреди корисника објекта.  

III – Обавезује се привремени управљач да се стара 

о овом објекту и обезбеди све неопходне услове којим се 

гарантује безбедност посетилаца.  
 
IV – Закључак објавити у „Службеном листу града 

Крушевца".  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА 
 

III Број:  011-14/19  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Јасмина Палуровић, с.р. 

  
  

 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 
 

Ред. бр.                                                                                                                                                              Страна 
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