
ЗАКОН 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 и 99/2016) 

 

VII БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Члан 84 

Послове буџетске инспекције обавља Министарство финансија, са циљем вршења инспекцијске 

контроле над: 

1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава; 

2) организацијама за обавезно социјално осигурање; 

3) јавним предузећима основаним од стране Републике Србије, правним лицима основаним од стране 

тих јавних предузећа, правним лицима над којима Република Србија 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; 

4) аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од 

стране локалне власти, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима 

над којима локална власт 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; 

5) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена буџетска 

средства за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је 

предмет контроле и субјектима који користе буџетска средства по основу задуживања, субвенција, 

остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др. 

Члан 85 

Послове буџетске инспекције на територији аутономне покрајине обавља служба за буџетску 

инспекцију аутономне покрајине, коју оснива надлежни орган аутономне покрајине, са циљем 

вршења инспекцијске контроле над: 

1) директним и индиректним корисницима буџетских средстава аутономне покрајине; 

2) јавним предузећима основаним од стране аутономне покрајине, правним лицима основаним од 

стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима аутономна покрајина 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; 

3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне 

самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима 

јединица локалне самоуправе 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, у делу средстава пренетих из буџета аутономне 

покрајине; 

4) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства 

буџета аутономне покрајине за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су 



учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета аутономне 

покрајине по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, 

дотација и др. 

Надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе оснива службу за буџетску инспекцију 

јединице локалне самоуправе. 

Служба за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе надлежна је за спровођење 

инспекцијске контроле над: 

1) директним и индиректним корисницима средстава буџета јединице локалне самоуправе; 

2) јавним предузећима основаним од стране јединице локалне самоуправе, правним лицима 

основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима јединица локалне 

самоуправе 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; 

3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства 

буџета јединице локалне самоуправе за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који 

су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета јединице 

локалне самоуправе по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, 

донација, дотација и др. 

Члан 86 

Функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцију аутономне покрајине и службе за 

буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе је инспекцијска контрола примене закона у 

области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава 

корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 84. 

и 85. овог закона. 

Члан 87 

Буџетска инспекција, односно служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине, односно служба 

за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе након спроведене инспекцијске контроле 

саставља записник о контроли и предлаже мере за отклањање констатованих незаконитости и 

неправилности у раду контролисаног субјекта сагласно закону и поџаконским актима донетим у 

складу са законом. 

Буџетска инспекција, служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине и служба за буџетску 

инспекцију јединице локалне самоуправе достављају записник о контроли корисницима буџетских 

средстава, организацијама, предузећима, правним лицима и другим субјектима из чл. 84. и 85. овог 

закона, код којих је извршена инспекцијска контрола. 

У случају да контролисани субјект не поступи по предложеним мерама из става 1. овог члана, 

буџетска инспекција, односно служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине, односно служба 

за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе решењем налаже мере за њихово отклањање и 

предузима друге законом утврђене радње. 

Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор. 

Тужба којом је покренут управни спор не задржава извршење решења из става 3. овог члана. 

 



Члан 88 

Уколико корисници буџетских средстава из члана 84. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона не поступе 

по коначном решењу буџетске инспекције, министар може издати налог да им се обустави пренос 

средстава буџета у текућем периоду, осим средстава за плате, у висини ненаменски и незаконито 

утрошених средстава која су им по коначном решењу буџетске инспекције наложена да врате. 

Уколико корисници буџетских средстава из члана 85. став 1. тач. 1), 2) и 3) и став 3. тач. 1) и 2) овог 

закона не поступе по коначном решењу службе за буџетску инспекцију, надлежни извршни орган 

локалне власти може издати налог да им се обустави пренос средстава буџета у текућем периоду, 

осим средстава за плате, у висини ненаменски и незаконито утрошених средстава која су им по 

коначном решењу службе за буџетску инспекцију аутономне покрајине, односно службе за буџетску 

инспекцију јединице локалне самоуправе наложена да врате. 

Члан 89 

Уколико аутономна покрајина не поступи по решењу буџетске инспекције, министар може 

привремено обуставити пренос припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа, 

односно пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије аутономној покрајини. 

Уколико јединица локалне самоуправе не поступи по решењу буџетске инспекције, односно службе 

за буџетску инспекцију аутономне покрајине, односно службе за буџетску инспекцију јединице 

локалне самоуправе, донетом у контроли из члана 84. тачка 4) и члана 85. став 1. тачка 3) и став 3. 

тачка 1) овог закона, министар, на основу обавештења буџетске инспекције, односно службе за 

буџетску инспекцију аутономне покрајине, односно службе за буџетску инспекцију јединице локалне 

самоуправе, може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике 

Србије, до отклањања неправилности констатованих записником. 

Уколико орган локалне власти прекорачи ниво задужења прописан одредбама чл. 35. и 36. Закона о 

јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05) и не поступи по члану 37. став 3. тог закона, 

министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, 

односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа, до момента испуњења 

услова прописаних поменутим законским одредбама. 

Права и дужности 

Члан 90 

Рад буџетске инспекције је независан и самосталан. Њен рад, овлашћења и обележја уредиће се 

посебним актом Владе, на предлог министра. 

Програм рада буџетске инспекције и његове промене утврђује министар. 

Програм из става 2. овог члана сачињава се првенствено на основу пријава, представки, приговора 

и захтева за вршење контроле пристиглих од органа, организација, правних и физичких лица. 

Одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана сходно се примењују и на службу за буџетску инспекцију аутономне 

покрајине и службу за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе. 

Министар утврђује методологију и ближе уређује стандарде и начин рада буџетске инспекције, 

службе за буџетску инспекцију аутономне покрајине и службе за буџетску инспекцију јединице 

локалне самоуправе. 

Буџетска инспекција обавља контролу квалитета рада инспекције из става 5. овог члана, ради 

обезбеђења јединствене примене поступка инспекцијске контроле на територији Републике Србије. 



Служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине и служба за буџетску инспекцију јединице 

локалне самоуправе достављају документацију и извештај, на захтев функционера који руководи 

буџетском инспекцијом, ради контроле из става 6. овог члана. 

Буџетска инспекција, служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине и служба за буџетску 

инспекцију јединице локалне самоуправе имају приступ свим подацима, документима, извештајима и 

информацијама потребним за обављање функција код корисника буџетских средстава, организација, 

предузећа, правних лица и субјеката из чл. 84. и 85. овог закона, над којима се врши инспекцијска 

контрола. 

Буџетска инспекција, служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине и служба за буџетску 

инспекцију јединице локалне самоуправе имају на располагању одговарајуће ресурсе (особље, 

простор и опрему), који обезбеђују вршење њихових функција. 

У вршењу функција, буџетска инспекција, служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине и 

служба за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе обавезни су да чувају тајност 

службених и пословних података. 

Извештавање 

Члан 91 

Буџетска инспекција, служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине и служба за буџетску 

инспекцију јединице локалне самоуправе доставља министру, односно надлежном органу локалне 

власти извештај о извршеној инспекцијској контроли са налазима и мерама. 

Буџетска инспекција, служба за буџетску инспекцију аутономне покрајине и служба за буџетску 

инспекцију јединице локалне самоуправе достављају скупштини локалне власти записник о 

спроведеној инспекцијској контроли корисника из чл. 84. и 85. овог закона, ради упознавања и 

предузимања одговарајућих мера из њене надлежности. 

Министар доставља годишњи извештај о раду буџетске инспекције Влади, која га подноси Народној 

скупштини до 31. марта текуће за претходну буџетску годину. 

 


