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216.
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 82. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 6. став 2. 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) и члана 82. Статута општине Пландиште („Сл.
лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), Скупштина Општине Пландиште, на седници одржаној дана
01.10.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
број, 8/2018 и 7/2019) после члана 16. додаје се члан 17. који гласи:
„Интерну ревизију обавља интерни ревизор који у вршењу функције на основу објективног прегледа доказа
обезбеђује уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса управљања ризиком, контроле
и управљања организацијом да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење
циљева организације; пружа саветодавне услуге које се састоје од савета, смерница, обуке, помоћи или
других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом,
управљања ризицима и контроле. Интерни ревизор у вршењу функције, примењује међународне стандарде
интерне ревизије, етички кодекс интерне ревизије и принципе објективности, компетентности и интегритета.
Интерни ревозор је обавезан да чува тајност службених и пословних података.“
Члан 2.
Досадашњи чланови 17-57 постају чланови 18-58.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине
Пландиште“.
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