
 

 

     
          На основу чл. 4 Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске 
инспекције (''Службени лист РС'', бр. 10/2004 и 84/2007), члана 10. Закона о 
инспекцијском надзору (''Службени лист РС'', бр. 36/2015), члана 1. Одлуке о 
оснивању  Службе за буџетску инспекцију (''Службени лист Града Зрењанина, бр. 
17/2011) и члана 1. Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању Службе за 
буџетску инспекцију (''Службени лист Града Зрењанина, бр. 6/2014) , 
Градоначелник Града Зрењанина утврђује,  
 
 
 
     ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ  
                         ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
  

I 
 
     Овим програмом утврђују се послови контроле Службе за буџетску 
инспекцију (у даљем тексту Служба) у 2017. години у складу са Одлуком о 
оснивању Службе за буџетску инспекцију и Одлуком о изменама и допунама 
одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију.  
                                                               

II 
                 
  Предмет инспекцијског надзора су: 
 
   1) Примена прописа о буџетском систему и прописа о јавним 
приходима при планирању и остваривању прихода и примања буџета Града 
Зрењанина. 
 
   2) Примена закона и одлука органа Града Зрењанина при утврђивању 
права на коришћење   буџетских средстава корисника буџета из тачке IV овог 
програма.  
  
   3) Наменско и законито коришћење средстава буџета од стране 
корисника буџета из тачке  IV овог програма и то: 
    - средства за текуће расходе (расходи за запослене, коришћење услуга и 
роба, камате, субвенције, трансфери, социјална заштита и остали текући расходи) 
    - средства за капитална улагања (куповина, изградња и капитално одржавање 
зграда и објеката, пројектно планирање, набавка опреме и осталих основних 
средстава и друга капитална улагања), 
 
   4) Издаци, односно улагање средстава буџета, ради стицања 
финансијске имовине, односно прихода буџета, пласирањем средстава код банака 
(краткорочно орочавање средстава и депоновање средстава по виђењу). 
                                  

III     
           



 

 

   Служба ће послове инспекцијског надзора, утврђене овим програмом, 
обављати на основу Плана рада службе који доноси шеф Службе за буџетску 
инспекцију. 

IV  
  
  Послови  инспекцијског надзора се спроводе над: 
 
1)  Директним корисницима буџета: 
 - скупштина града 
 - градоначелник 
 - градско веће   
  - градска управа 
 - јавно правобранилаштво  
  - заштитник грађана 
        
2)  Индиректним корисницима буџета: 
 
       - јавна предузећа 
       - установе културе 
      - предшколска установа  
      - месне заједнице 
      - јавна установа ''Спортски објекти'' 
 
3)  Корисницима субвенција: 
 

- ЈКП ''Водовод и канализација'', 
- ЈКП ''Чистоћа и зеленило'', 
- ЈП ''Градска топлана''. 

 
4) Корисницима буџета који средства остварују путем трансфера од других нивоа 
власти   и путем трансфера и примања накнада из буџета града Зрењанина: 
 
 - основне школе, 
 - средње школе, 
 - здравство, 
 - социјална заштита, 
 - остали корисници. 
  
Односно над следећим програмима: 
 - локални развој и просторно планирање – шифра 1101 
 - комунална делатност – шифра 0601 
  - локални економски развој – шифра 1501 
 - развој туризма – шифра 1502 
 - развој пољопривреде – шифра 0101 
 - заштита животне средине – шифра 0401 
  - путна инфраструктура – шифра 0701 
 - предшколско васпитање – шифра 2001 
 - основно образовање – шифра 2002 



 

 

 - средње образовање – шифра 2003 
 - социјална и дечија заштита – шифра 0901 
 - примарна здравствена заштита – шифра 1801 
 - развој културе – шифра 1201 
 - развој спорта и омладине – шифра 1301 и 
 - локална самоуправа – шифра 0602                                    
              
          
                                  V  
 
    Служба ће у току 2017. године извршити: 
 
 Редован инспекцијски надзор из тачке II,  
 
  подтачке 1.  
 
 - једног индиректног корисника буџета, 
  
  подтачке 3.  
 
  - једног јавног предузећа, 
 - два корисника у области културе, 
  - три основне школе, 
  - две средње школе, 
       - четири месне заједнице. 
     
 

VI 
 
     Служба ће редовне и ванредне инспекцијске надзоре, а уз обавезно 
предходно попуњавање контролних листи од стране надзираних субјекта и 
извршене процене ризика, обављати на основу књиговодствене документације, 
извештаја о реализацији програма, привремених и коначних обрачуна изградње 
објеката као и других докумената којима располажу корисници средстава буџета из 
тачке IV овог програма, као и на основу документације Одељења за финансије 
града Зрењанина. 
       О примљеним представкама са иницијативом за вршење инспекцијског 
надзора (од државних органа, правних лица, грађана и др.) и на основу процене 
ризика, односно оцене угрожавања јавног интереса, а у складу са чл. 18. Закона о 
инспекцијском надзору (''Службени лист РС'', бр. 36/2015), градоначелник ће 
Служби за буџетску инспекцију упутити заахтев за вршење ванредног 
инспекцијског надзора, у делокругу и овлашћењима Службе за буџетску 
инспекцију. 
                               

VII 
 
 У 2017. години ће се вршити перманентна обука и едукација запослених у 
Служби за  буџетску инспекцију ради иновирања знања и стручног усавршавања. 



 

 

Обука и едукација запослених одвијаће се учешћем на семинарима везаних за 
тумачење и примену нових законских прописа битних за рад Службе за буџетску 
инспекцију као и коришћењем стручне литературе и стручних часописа.  
 
 
 
Република Србија                                          
Аутономна Покрајина Војводина 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                                                       
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                        
Број: 016-03-417/16-II 
Датум: 05.10.2016 год.  
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