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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Буџетски инспектор је у току 2018. године обављао послове из своје надлежности а на основу 

одредаба:  

• 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 и 

95/2018);  

• Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл.гласник РС“, бр. 93/2017);  

• Закона о инспекцијском надзору (“Сл. Гласник РС” број 36/2015, 44/2018 – др.закон и 95/2018) и  

• Закона о општем управном поступку («Сл.гласник РС» бр. 18/2016). 

Надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе оснива службу за буџетску инспекцију 

јединице локалне самоуправе и исто је регулисано чланом  85. став 2. Закона о буџетском систему 

(Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015, 99/2016 113/2017 и 95/2018). 

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. 

Чланом 86. Закона о буџетском систему регулисана је функција буџетске инспекције.  
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