
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 Чланом 91. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон, 103/15, 

99/16 и 113/17 – у даљем тексту: Закон) и чланом 44. Закона о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС”, број 36/15) прописана је обавеза састављања годишњег извештаја 

о раду Службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе. 

 

 Служба буџетске инспекције општине Ћуприја основана је као посебна служба 

општине Ћуприја без унутрашњих организационих јединица.  

 

 Служба буџетске инспекције обавља послове из свог делокруга у складу са Уставом, 

Законом, Статутом општине Ћуприја, Одлуком о оснивању службе буџетске инспекције 

општине Ћуприја и правилима струке.  

 

 Рад буџетске инспекције је независан и самосталан.  

 

 Радом Службе буџетске инспекције руководи шеф Службе буџетске инспекције на 

начин којим обезбеђује примену програма, плана рада и методологије за послове буџетске 

инспекције, у складу са Законом.  

 

 Шефа Службе буџетске инспекције поставља Председник општине, који одлучује о 

његовим правима, обавезама и одговорности из радног односа. За рад буџетске инспекције 

и за свој рад, шеф буџетске инспекције одговоран је председнику општине.  

 

 Служба буџетске инспекција надлежна је за спровођење инспекције над: директним 

и индиректним буџетским корисницима; јавним предузећима, установама и другим 

организацијама чији је оснивач скупштина општине Ћуприја односно над правним лицима 

основаним од стране тих јавних предузећа над којима општина 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 из буџета општине за одређену намену, правним лицима и 

другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који 

користе средства буџета општине по основу задуживања, субвенција, остале државне 

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

 

 Служба буџетске инспекција обавља послове који се односе на контролу примене 

Закона и прописа у области материјално – финансијског пословања и наменског и законитог 

коришћења средстава од стране субјеката над којима се врши контрола. 

 



 Имајући у виду да је шеф Службе буџетске инспекције постављен дана 01.08.2017. 

године, да Служба нема запослених других активних буџетских инспектора, План и 

програм инспекцијског надзора за 2017. годину није донет. Служба за буџетску инспекцију 

општине Ћуприја није имала ванредне налоге за инспекцијски надзор. У току 2017. године 

Служба је извршила инспекцијски надзор над поднетим извештајима 10 удружења грађана 

и НВО, који су извештаје о наменском трошењу средстава, додељених по основу учешћа на 

Јавном конкурсу за учешће општине Ћуприја у финансирању односно суфинансирању 

програма удружења средствима из буџета општине Ћуприја, поднели Служби.  

 

 

 

       Шеф службе буџетске инспекције 

       _____________________ 

       Милош Марић 


