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На основу члана 85. ст. 2. и 3. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 
54/09, 73/10 и 101/10) и члана 45. тачка 7. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Градоначелник града 
Зрењанина, дана 30. септембра 2011. године, 
донео је  

 
О Д Л У К У   

О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ 
ИНСПЕКЦИЈУ 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком оснива се Служба за 

буџетску инспекцију (у даљем тексту: Служба), 
уређују се њен рад и овлашћења, као и друга 
питања од значаја за рад Службе. 
 

Члан 2. 
 

Служба обавља стручне и организационе 
послове који се односе на спровођење 
инспекције над: 

1.директним и индиректним 
корисницима средстава буџета града Зрењанина, 

2.јавним предузећима чији је оснивач 
град Зрењанин, правним лицима основаним од 
стране тих јавних предузећа, правним лицима 
над којим град Зрењанин 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 града Зрењанина за одређену 
намену, правним лицима и другим субјектима 
који су учесници у послу који је предмет 
контроле и субјектима који користе средства 
буџета града Зрењанина по основу задуживања, 
субвенција, остале државне помоћи у било ком 
облику, донација, дотација и др. 

 

Служба обавља и друге послове по 
налогу Градоначелника у складу са законом и 
другим прописима. 
 

Члан 3. 
 

Фунција Службе је 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 члана 2. ове одлуке. 

 
Члан 4. 

 
Служба се организује, врши задатке и 

послове из свог делокруга као самостална 
стручна Служба, без унутрашњих 
организационих јединица. 

 
Члан 5. 

 
Рад Службе је независан и самосталан. 
Запослени у Служби дужни су да своје 

послове обављају савесно и непристрасно, не 
руководећи се својим политичким убеђењима, 
нити их у обављању послова могу изражавати и 
заступати. 

Права, обавезе и одговорности из радног 
односа, запослени остварују у Градској управи 
града Зрењанина. 

 
Члан 6. 

 
 Правилник о систематизацији радних 
места Службе доноси Градоначелник. 
 

Члан 7. 
 
 Радом Службе руководи шеф Службе. 
 Шеф Службе, за свој рад и за 
благовремено и законито извршавање послова из 
надлежности Службе, одговара Градоначелнику. 
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Члан 8. 
 
 Административне и техничке послове за 
потребе Службе обавља Одељење за послове 
финансија и рачуноводства и друге 
организационе јединице у Градској управи града 
Зрењанина. 

Члан 9. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 016-171/11-II 
Дана: 30.09.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Др Милета Михајлов, с.р. 
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