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Правни основ за доношење Програма рада Службе за буџетску инспекцију  

Града Краљева за 2022. Годину (у даљем тексту: Програм рада), садржан је у  члану 

90. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18, 31/2019, 72/2019, 118/21 и др. зак.), члана 5. и 6. Уредбе о раду, овлашћењима и 

обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“, број 93/17), члана 63. став 

1. тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева” број 6/19 - 

пречишћен текст) и члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Службе за буџетску 

инспекцију града Краљева („Службени лист града Краљева”, број 22/09 и 18/18), 

члан 4 и 10. Закона о инспекцијском надзору ( Сл. Глсник РС“ бреој 36/2015, 44/2018-

др. Закон и 95/18) и Правилнику о посебним елементима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског делокруга рада буџетске инспекције. 

Кпнтрпла прихпда и примаоа и расхпда и издатака бучета Града Краљева врщи 

се пп Прпграму рада Службе за бучетску инспекцију Града Краљева за 2022. гпдину, а 

изузетнп пп захтеву надлежнпг изврщнпг пргана јединице лпкалне сампуправе врщи се 

ванредна инспекцијска кпнтрпла. 

Чланпм 90. Ставпм 3. Закпна п бучетскпм систему, шланпм 6. Ставпм 2. и 3. 

Уредбе п раду, пвлащћеоима и пбележјима бучетске инспекције и шланпм 4. 

Правилника п ппсебним елементима прпцене ризика, ушесталпсти врщеоа 

инспекцијскпг надзпра, пднпснп кпнрпле на пснпву прпцене ризика и ппсебним 

елементима прпграма инспекцијскпг надзпра, пднпснп кпнтрпле из делпкруга рада 

бучетске инспекције, прпписанп је да се Прпграм рада бучетске инспекције сашиоава 

првенственп на пснпву пријава, представки пригпвпра и захтева за врщеое 

инспекцијске кпнтрпле пристиглих пд пргана, пргaнизација, правних и физишких лица. 

Служба за бучетску инспекцију инспекцијске кпнтрпле врщи на нашин предвиђен 

Метпдплпгијпм рада бучетске инспекције кпју је Министарствп  финансија утврдилп 

Рещеоем брпј: 401-00-0569/2019-26 пд 27. Децембра 2019. гпдине.                      
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Члан 1. 

  

Прпгрампм рада Службе за бучетску инспекцију града Краљева за 2022. гпдину 

(у даљем тексту: Прпграм) утврђују се ппслпви  инспекцијске кпнтрпле кпје ће Служба 

за бучетску инспекцију града Краљева (у даљем тексту: Служба) пбављати у 2022. 

гпдини, кап и кприсници јавних средстава над кпјима се ппступак кпнтрпле спрпвпди. 

Ппслпви инспекцијске кпнтрпле из става 1. пвпг шлана ппдразумевају кпнтрплу 

примене закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа, кап и кпнтрплу 

наменскпг и закпнитпг кприщћеоа средстава пд стране кприсника јавних средстава. 

 

Члан 2. 

 
 

Ппслпве инспекцијске кпнтрпле утврђене Прпгрампм пбавља инспектпр Службе  

пп налпгу за инспекцијску кпнтрплу, кпји издаје Градпнашелник. 

Кпнтрпла ће се врщити  на ппслпвним коигама, евиденцијама, извещтајима (п 

реализацији финансијских планпва, прпграма, капиталних улагаоа, привремених и 

кпнашних пбрашуна изградое пбјеката) и друге дпкументације кпд кприсника јавних 
средстава, кпд кпјих се ппступак инспекцијске кпнтрпле спрпвпди. 

Пп захтеву Градпнашелника врщи се и ванредна инспекцијска кпнтрпла када се 

прпцеоује да је пптребнп да се спреше и птклпне щтетне ппследице пп закпнпм и 

другим прпписпм защтићена дпбра, права и интересе. 

 
 
 
 

Члан 3. 

 

Ппступак инспекцијске кпнтрпле спрпвпди се над: 

• директним кприсницима средстава бучета града Краљева (у даљем 

тексту: директни кприсници): 

            - органима града Краљева; 

 - Градској управи града Краљева; 

 - посебним и стручним службама; 
 

• индиректним кприсницима средстава бучета града Краљева (у даљем 

тексту: индиректни кприсници): 

• Нарпдним музејпм Краљевп; 

• Истпријским архивпм Краљевп; 

• Нарпднпм библиптекпм „Стефан Првпвеншани” Краљевп; 

• Краљевашким ппзприщтем; 

• Културним центрпм „Рибница” Рибница; 

• Дпмпм културе „Студеница” Ущће; 

• Завпдпм за защтиту сппменика културе Краљевп; 

• Сппртским центрпм „Ибар”; 



• Предщкплскпм устанпвпм „Олга Јпвишић Рита“; 
• Дешјем пдмаралищтем „Гпш”; 
• Туристишкпм прганизацијпм Краљева; 

• месним заједницама; 

 
 

• јавним предузећима пснпваним пд стране града Краљева, правним лицима 

пснпваним пд стране тих јавних предузећа, правним лицима над кпјима Град има 

директну или индиректну кпнтрплу над вище пд 50% капитала или вище пд 50% 

гласпва у управнпм пдбпру, кап и  над другим правним лицима у кпјима јавна средства 

шине вище пд 50% укупнпг прихпда; 

 
 

• кприсницима бучета града Краљева кпји су индиректни кприсници бучетских 

средстава Републике Србије на теритприји града Краљева, а средства из бучета града 

Краљева пстварују трансферима другпм нивпу власти: 

• пснпвним щкплама; 

• средоим щкплама; 

• устанпвама спцијалне защтите; 

• устанпвама здравствене защтите; 

 

• кприсницима дптација из бучета града Краљева: 

• устанпвама и удружеоима у пбласти културе; 

• сппртским прганизацијама и сппртским удружеоима; 

• устанпвама и прганизацијама у пбласти спцијалне и здравствене защтите; 

• псталим кприсницима дптација из бучета града Краљева; 

 

• псталим кприсницима јавних средстава: 

• правним лицима и другим субјектима кпјима су директнп или 

индиректнп дпзнашена средства бучета града за пдређену намену, правним 

лицима и другим субјектима кпји су ушесници у ппслу кпји је предмет 
инспекцијске кпнтрпле и субјектима кпји кпристе средства бучета града пп 

пснпву задуживаоа, субвенција, пстале државне ппмпћи у билп кпм пблику, 

дпнација, дптација и др. 

 

Члан 4. 

 

Служба пбавља кпнтрплу примене закпна и пратаћих прпписа у пбласти 

материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг и закпнитпг кприщћеоа средстава 

пд стране субјеката над кпјима се врщи кпнтрпла. 

 

Члан 5. 

 

У 2022. гпдини, Служба ће спрпвести ппступак инспекцијске кпнтрпле над: 

• Ватерпплп пливашки клуб „Краљевп“ 



• Карате клуб „Шампипн“ 
• Аспцијација за развпј Ибарске дплине „ИДА“ 
• СКЦ „Стефан Немаоа“ 
• Истпријски архив Краљевп; 

• Завпд за защтиту сппменика културе Краљевп; 

• МЗ Каменица; 

• Туристишка прганизација Града Краљева; 

• Удружеое грађана Краљевашка Ризница. 

 

Брпј предлпжених кпнтрпла утврђен је напднпву брпја тренутнп распплпживих 
инспектпра (ЈЕДАН) и укупнп распплпживих ефективних дана у 2022 гпдини кпји изнпсе 

пкп 200 радних дана (пдбивени су нерадни дани, субпте, недеље, државни празници, 

гпдищои пдмпри и друга пправдана пдсуства инспектпра). 

 На пснпву искуства пптврђенп је да се у тпку гпдине имају две (2) ванредне 

кпнтрпле. 

 

Члан 6. 

 

Налпгпм за инспекцијску кпнтрплу из шлана 2. пвпг Прпграма утврђује се 

ппјединашни кприсник и предмет кпнтрпле за свакпг ппјединашнпг кприсника бучета 

града Краљева кпд кпјег ће се спрпвести инспекцијска кпнтрпла, инспектпр кпји ће 

кпнтрплу пбавити, рпк за пбављаое кпнтрпле и друга питаоа прилагпђена пптреби у 

мпменту вршења инспекцијске контроле. 

Служба уз координациону комисију са свим осталим инспекцијским службама 

Града Краљева врши контролу и надзор над пренетим средствима, и настоји да 

благовремено лоцира ризичне пословне догађаје правовремено реагује контролним 

активностима. 
 

Члан 7. 
 

Рок за завршетак планираних активности утврђених Предлогом Програма 

рада Службе за буџетску инспекцију Града Краљева за 2022. годину је 31. децембар 

2022. године. 

Издати налози за инспекцијску контролу по Програму рада Службе за 

буџетску инспекцију Града Краљева за 2021. годину до 31. децембра, такозване 

започете контроле у 2021. години, наставиће се до окончања инспекцијских контрола 

у 2022 години. 
 

Члан 8. 
 

Циљ Службе је континуирана, перманентна присутност на терену, односно 

спровођење контроле током целе године над што већим бројем корисника средстава 

буџета Града Краљева. 

Законом о буџетском систему као и Законом о инспекцијском надзору предвиђено је 

вршење и ванредних контрола-контрола по  захтеву надлежног извршног органа 



јединице локалне самоправе и других надлежних екстерних органа ( Тужилаштва, 

Агенције за борбу против корупције, Заштитника Грађана, ПУ Краљево, Одељење 

криминалистичке полиције, Одсека за сузбијање привредног криминалитета и др.). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за усвајање Програма рада Службе за буџетску инспекцију 

града Краљева за 2021. годину су члан 90. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 

68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/2019 и 72/2019 у“ даљем тексту Закон о 

буџетском систему“), члан 5. и 6. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске 

инспекције („Службени гласник РС“, број 93/17) и члан 10. став 4. Одлуке о 

оснивању Службе за буџетску инспекцију града Краљева („Службени лист града 

Краљева”, број 22/09, 18/18). 

Сходно члану 90. Став 2. Закона о буџетском  систему, и члану 5. Ставу 1. 

Уредбе, Градоначелник Града Краљева ће утврдити Програм рада Службе за 

буџетску инспекцију Града Краљева за 2022. године којим се дефинисани субјекти 

инспекцијске контроле над којима ће се током 2022 године спровести поступак 

редовне инспекцијске контроле,  а након добијања сагласности од руководиоца 

буџетске инспекције министарства надлежног за послове финансија сходно члану 7. 

Уредбе. 

Сходно члану 7. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске 

инспекције, на предложени Програм рада Службе за буџетску инспекцију града 

Краљева прибављена је претходна сагласност Министарства финансија број:  021-01-

00325/2021-26/16 од 20. Децембра 2021. године.                                                                                                                          

 Обрадио и контролисао: Воја Вукајловић 
 
 

 
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                Градпнашелник града Краљева     

ГРАД  КРАЉЕВО                                                       др Предраг Терзић, дипл. Пплитикплпг 
Брпј:  
Дана: 

К р а љ е в п 
 
 
 
 

 


