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38.
На основу члана 82. Закона о буџетском систему Службени гласник РС, број: 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14. 68/2015 и 103/15), Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне
ревизије у јавном сектору „Сл гласник РС“, број: 99/2011 и 106/2013), члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 59.
Статута општине Бач („Службени лист општине Бач, број: 1/2015, 19/2017 и 31/2017) и члана 43.
Пословника Општинског већа општине Бач („Службени лист општине Бач“ бр. 18/2008), Општинско
веће Општине Бач, на 74. седници одржаној дана 27. марта 2018. године доноси, следећу
ОДЛУКУ
О ИНТЕРНОМ РЕВИЗОРУ ОПШТИНЕ БАЧ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком у оквиру права и дужности јединице локалне самоуправе, оснива се и
утврђује надлежност и начин рада Интерног ревизора општине Бач.
Члан 2.
Интерни ревизор обавља послове из свог делокруга у складу са Уставом, Законом о буџетском
систему, Правилникoм о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору,
међународним стандардима интерне ревизије и Повељом интерне ревизије општине Бач.
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 рачуноводствено – финансијским пословима и
положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.
Члан 3.
Интерни ревизор дужан је да своје послове обавља савесно и непристрасно, при чему се не може
руководити својим политичким и идеолошким убеђењем. Интерни ревизор у свом раду користи
печат интерног ревизора.
Печат интерног ревизора је округлог облика, пречника 3,2 цм и садржи текст следеће садржине
”Република Србија - Општина Бач - Служба за интерну ревизију”, а у средини печата се налази грб
Републике Србије.
Члан 4.
Интерни ревизор је организационо независтан од делатности коју ревидира, није део ни једног
пословног процеса, односно организационог дела корисника буџетских средстава општине а у свом
раду је непосредно одговоран председнику општине. Функционална независност интерног ревизора
се обезбеђује самосталним одлучивањем о подручју ревизије на основу процене ризика, начину
обављања ревизије и извештавању о обављеној ревизији.
Члан 5
Интерни ревизор је одговоран за обављање интерне ревизије, укључујући и:
- припрему и подношење на одобрење председнику нацртa Повеље интерне ревизије, Стратешког
плана и Годишњег плана интернe ревизије, - организовање, координацију и спровођење радних
задатака, - одобравање плана обављања појединачних ревизија, - спровођење годишњег плана
интерне ревизије и примену методологије интерне ревизије у јавном сектору, - припрему и
подношење на одобрење председнику општине плана за професионалну обуку и професионални
развој интерног ревизора, - процену система за финансијско управљање и контролу.
Повељом интерне ревизије ближе ће се одредити:
- Улога и циљ интерног ревизора;
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Делокруг рада интерног ревизора;
Одговорност, права и обавезе интерног ревизора;
Права, дужности и овлашћења интерног ревизора;
Планирање и спровођење поступка ревизије и начин извештавања;
Сарадња са другим телима.

Члан 6.
Извештај о свом раду, интерни ревизор доставља председнику општине најмање једном годишње.
Поред годишњег извештаја доставља и: - извештај о резултатима сваке појединачне ревизије и свим
важним налазима, датим препорукама и предузетим радњама за побољшање пословања субјекта
ревизије. - периодичне извештаје о напретку у спровођењу годишњег плана интерне ревизије, извештаје о свим случајевима у којима је интерни ревизор наишао на ограничења. Интерни ревизор
сарађује са екстерном ревизијом и Министарством финансија Републике Србије.
ОДНОС ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА ПРЕМА СУБЈЕКТИМА РЕВИЗИЈЕ
Члан 7.
Субјекти ревизије су корисници буџетских средстава општине, унутрашње организационе
јединице корисника буџетских средстава општине, програми, активности или функције која су
предмет интерног ревизора, а у надлежности су корисника буџетских средстава општине. Интерни
ревизор има право на неограничен приступ у раду руководиоцима, запосленима и средствима
субјекта ревизије који су у вези са спровођењем ревизије. Интерни ревизор има право приступа свим
информацијама, укључујући и поверљиве, поштујући њихов одобрени ниво поверљивости, као и
приступ свим расположивим документима и евиденцијама у субјекту ревизије потребним за
спровођење ревизије. Интерни ревизор има право да захтева од одговорних лица у субјекту ревизије
све неопходне податке, прегледе, мишљења, документа или неку другу информацију у вези
обављања интерне ревизије.
ПРАВНИ АКТИ ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА
Члан 8.
Интерни ревизор доноси правне акте на основу закона и других прописа. Правним актом интерног
ревизора не могу се за субјекте ревизије утврђивати права и обавезе које нису засноване на закону.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
За спровођење ове Одлуке обезбедиће се средства у буџету општине Бач.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3- 81/2018-II
Дана: 27. марта 2018. године
Председавајући општинког већа
Председник општине Бач
Борислав Антонић с.р.
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38.
На основу члана 87. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09,
72/2009-др. Закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016), члана 6. Одлуке о оснивању буџетског фонда за
заштиту животне средине Општине Бач („Сл. Лист општине Бач“, бр 3/2010) и сагласности
Министарства заштите животне средине бр. 401-00-00267/2018-02 од дана 07. марта 2018. године,
Општинско веће општине Бач на 74. седници одржаној дана 27. марта 2018. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине (у даљем
тексту: Програм) утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности
које се током 2018. године планирају у области заштите и унапређења животне средине.
2. За реализацију Програма планирају се укупна средства у износу од 2.750.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за:
I Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте који доприносе битном
смањењу загађивања животне средине ................................ 2.550.000,00динара
1. Уклањање дивљих депонија

1.800.000,00

Програм чишћења дивљих депонија, реализоваће се у циљу уређења
деградираних простора на територији Општине Бач.
2. Сузбијање коровске биљке Амброзија

750.000,00

У циљу смањења штетног дејства полена коровске биљке Амброзија, спроводиће
се физичко/хемијско третирање, пре цветања ове биљке.

II Програме контроле квалитета, анализа и праћења стања животне средине у општини
(мониторинг животне средине) .......................................... 200.000,00 динара
1. Мониторинг површинских вода

200.000,00

Мониторинг је основ за добијање информација о квалитету воде водотокова, а значај
је заштита воде као природног ресурса и њеног коришћења за водоснабдевање,
спорт, рекреацију и дуго, према томе планирана испитивања обухватају физичкохемијска, органолептичка својства воде, као и микробиолошке параметре.
Реализација наведених праћења и мерења вршиће овлашћене стручне организације са којима
се потпише уговор након спроведеног поступка у складу са одговарајућим законским прописима.
4. Финансирање односно суфинансирање активности из овог Прогама вршиће се у зависности од
прилива средстава прикупљеним у складу са важећом Одлуком о накнади за заштиту и
унапређење животне средине на територији Општине Бач, односно прилива наменских
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“ број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. Закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011- одлука УС и 14/2016)
5. Када се прилив не оствари у планираном износу, председник Општине Бач утврђује
приоритетне активности, на предлог Одељења.
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6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа, Одељење за урбанизам, заштиту
животне средине и имовинско правне послове.
7. Овај Програм има се објавити у „Службеном Листу општине Бач“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број: 020-3- 83/2018-II
Дана: 27. марта 2018. године
Председавајући општинког већа
Председник општине Бач
Борислав Антонић с.р.

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич
Годишња аконтациона претплата: 1.000,00 динара.
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