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На основу Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС, бр 54/09, 

73/2010,  101/2010, 101/2011, 101/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 

142/2014), Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС,бр.36/2015), 

Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције 

(„Сл.гласник РС“, бр.10/2004 ,84/2007 и 93/2016), буџетски инспектор 

Градске управе Крушевац  контролише примену закона у области 

материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења 

буџетских средстава. На основу Закона о буџетском систему („Сл.гласник 

РС, бр 54/09, 73/2010,  101/2010, 101/2011, 101/2012, 62/2013, 63/2013, 

108/2013 ,142/2014,68/2015,103/2015 и 99/2016 ), Закона о инспекцијском 

надзору („Сл.гласник РС,бр.36/2015), Уредбе о раду, овлашћењима и 

обележјима буџетске инспекције („Сл.гласник РС“, бр.10/2004 и 84/2007) и 

Уредбе о заједничким елементима у процени ризика у инспекцијском 

надзору („Сл.гласник 81/2015), буџетски инспектор Градске управе 

Крушевац  почетком календарске 2018.године послао је контролне листе 

свим директним и индиректним корисницима јавних средстава и јавним 

предузећима чији је оснивач град Крушевац. 

Закон о инспекцијском надзору у складу са добром међународном 

праксом и савременим инспекцијским стандардима, дефинисао је 

контролну листу као документ који садржи списак приоритетних питања 

провере и других радњи за које је буџетска инспекција овлашћена, 

одређених према тежини могућих штетних последица сагласно правилима 

о процени ризика. Буџетски инспектор Градске управе 

Крушевац,напоменуо је  да лажно приказивање или прикривање чињеница 

у овом извештају, у циљу довођења буџетске инспекције у заблуду у 

погледу испуњености захтева из контролне листе и процене ризика код 

надзираног субјекта, подлеже правним последицама због састављања 

исправе неисправне садржине ради довођења надлежног органа у заблуду 

и стављања надзираног субјекта у повољнији положај. 

Попуњене контролне листе са потписом и печатом одговорног лица 

достављене су  буџетској инспекцији  града  Крушевца у предвиђеном 

року.  



У складу са Законом о инспекцијском надзору („Сл.гласник 

РС,бр.36/2015) буџетски инспектор Градске управе Крушевац 

предузимао је превентивне мере кроз упозоравање о обавезама из 

закона и других прописа и указивање на могућности наступања 

штетних последица противзаконитог пословања или  

поступања.Након извршених анализа попуњених контролних листи  

 у консултацијама са корисницима буџетских средстава, буџетски 

инспектор Градске управе Крушевац предлагао је да: 

- буџетска средства и средства из других извора користе у складу 

са законским прописима и подзаконским актима проистеклим из 

ових закона 

- изврше повраћај неутрошених,ненаменски и незаконито 

коришћених средстава буџета 

- запошљавање и радно ангажовање нових лица врше у складу са 

законским прописима и обуставе ново запошљавање и радно 

ангажовање без прибављене сагласности владе Републике 

Србије 

- предузму мере за наплату доспелих потраживања 

- уплате у буџет града Крушевца средства која су законски 

опредељена као приход тог буџета 

- обуставе увећање основица за обрачун плата,као и 

коефицијената по основу сложености и одговорности у 

случајевима када то није допуштено позитивним законским 

прописима 

- предузму мере и обезбеде услове да се неправилности не 

понављају. 

На основу налога  градоначелника града Крушевца бр.007-003/2018 од 

08.02.2018.године буџетски инспектор извршио је контролу наменског и 

законитог трошења средстава у Удружењу“Друштво за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама Града Крушевца. 

Приликом вршења контрола,код удружења грађана уочено је да се највећи 

број неправилности односе на неплаћање рачуна безготовински ( налогом 

за пренос ), већ да се готовина подиже са рачуна, непоштовање одредбе 

Закона о удружењима члан 38. став 7.  („Сл.гласник РС “ 99/2011 ), по коме 

су удружења  у обавези најмање једном годишње да  учине  доступним  



јавности извештај о свом раду обиму и начину стицања и коришћења 

средстава и кршење прописа, који се односе на књиговодствену ажурност. 

 

 

Буџетски инспектор града Крушевца  доставио је  Комисији за избор 

програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, 

борачко-инвалидске заштите,заштите лица са инвалидитетом, заштите 

интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге о старима 

препоруку ,која је требало да буде достављена свим удружењима,којима по 

расписаном конкурсу буду додељена средства буџета града Круше 

Предмет : Препоруке    

На основу више извршених контрола наменског и законитог трошења 

буџетских средстава код  удружења грађана, Буџетска  инспекција града  

Крушевца даје  Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса 

у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица 

са инвалидитетом, заштите интерно расељених  и  избеглих  лица и 

друштвене бриге о старима следеће препоруке : 

- У случајевима где комисија приликом одлучивања одобрава мањи 

износ средстава него што је предвиђено финансијским плановима 

удружења, Буџетска инспекција града Крушевца предлаже да се 

приликом склапања Уговора са удружењима грађана прецизно  

дефинише  шта је предмет финансирања и износ финасирања по 

ставкама ; 

- Наложи удружењима грађана да рачуне плаћају безготовински ( 

налогом за пренос ) док ће се  плаћање готовином сматрати 

оправданим у случају плаћања робе и услуга од физичких лица ( 

подразумевају се физичка лица која немају основ за отварање 

текућег рачуна ,односно физичка лица која нису запослена, не 

примају пензију и немају регистровано пољопривредно 

газдинство )  као и готовинско плаћање рачуна за гориво уз 

адекватну књиговодствену евиденцију ; 

- Наложи удружењима грађана да су у складу са Законом о 

удружењима члан 38. Став 7.   („Сл.гласник РС “ 99/2011 )  у 

обавези најмање једном годишње да  учине  доступним  јавности 

извештај о свом раду обиму и начину стицања и коришћења 

средстава. 

                                          



С поштовањем, 

 

Достављено: 

Градоначелнику; 

Председници  комисије за координацију инспекцијског надзор 

 

     

 

 

 

 

 

 

       Буџетски инспектор 

                     Градимир Савић 

            _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


