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 Буџетски инспектор општине Куршумлија сачинила је Годишњи извештај о раду 

за период од 01.01. до 31.12.2018.г. у склсду са чланом 91.став 3 Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,73/10,93/12,62/13,142/14,68/15.99/16 и 

113/2017) и чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,број 

36/15). 

Чланом 85. Закона о буџетском систему ("Службени гласник 

РС", 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013… и 99/2016) 

одређено је да је Служба за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе  надлежна  

за спровођење инспекцијске контроле над директним и индиректним корисницима 

средстава буџета јединице локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране 

јединице локалне самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, 

правним лицима над којима јединица локалне самоуправе 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.  

Такође, буџетска инспекција врши инспекцијску контролу и над правним лицима 

и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета 

јединице локалне самоуправе за одређену намену, правним лицима и другим субјектима 

који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства 

буџета јединице локалне самоуправе по основу задуживања, субвенција, остале државне 

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

Функција службе за буџетску инспекцију јединице локалне самоуправе је 

инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и 

наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката. 

У извештајном периоду, буџетска инспекција општине Куршумлија вршила је 

инспекцијску контролу на основу Програма и плана рада буџетске инспекције општине 

Куршумлија за 2018. годину, сачињеног од стране Буџетског инспектора општине 

Куршумлија, а на основу сагласности од стране председника општине Куршумлија 

Радољуба Видића и налога за редовну контролу Председника општине. 

1) Извршење редовних контрола. Током 2018.г.вршене су редовне контроле 

целокупног пословања за период 01.01-31.12.2017.год. код Фонда за Пољопривреду  

општине Куршумлија и код индиректног корисника Народне библиотека „Знање“ 

Куршумлија. Буџетски инспектор је сачинио Записнике о извршеној контроли. У току 

контроле Буџетски инспектор није нашао значајне неправилности у раду и пословању 

истих. Средства су трошена наменски, а на основу захтева и приложене документације уз 

Захтев. Од предложених мера инспектор је Фонду за Пољопривреду предложио да 

сачињава Спецификацију рачуна за плаћање и исту доставља служби Буџета приликом 

требовања Буџетских средстава и трошења истих. Народној библиотеци 
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„Знање“инспектор је наложио меру штампања и коричења картица за 2017.г. и чувања 

исих по Закону о Рачуноводству. 

2) број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно 

деловање инспекције) 

 

У току 2018. године, на основу одржаних саветодавних посета и обавештавања 

субјеката надзора о уоченим раним знацима вероватних настанака штетних 

последица, било је  спречених вероватних настанака штетних последица. 

 

3) обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

надзираним субјектима или лицима која остварују одређена права у 

надзираним субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући 

издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете, 

превентивни инспекцијски надзори и друге активности усмерене ка 

подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања 

и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом 

заштићена добра, права и интересе, и подаци о броју и облицима ових 

активности и кругу лица обухваћених тим активностима (превентивно 

деловање инспекције) 

 

Буџетска инспекција је у току 2018. године објављивала на званичном сајту 

Општине Куршумлија Контролне листе. Такође, инспекција је пружала стручну и 

саветодавну подршку надзираним субјектима приликом службених посета. 

Инспекција је предузимала активности усмерене ка подстицању и подржавању 

законитости пословања и спречавању настанка штетних последица, а нарочито 

приликом постојања раних знака вероватноће њиховог настанка.  

 

4) ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са 

законом и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи; 

 

По резултатима из контролних листи надзирани субјекти остварили су широк 

распон нивоа усклађености пословања и поступања са законима и другим 

прописима – од критичног до незнатног. 

 

 

5) број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно 

деловање инспекције) 

 

 

Буџетски инспектор је контролисаним субјектима наложио укупно 2 мере у току 

2018. године. 

 

 

 

 

 

6) мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и 

њиховог дејства 

 



Буџетски инспектор одржавао је редовне консултације са буџетским 

инспекторима других општина и градова и начелником Општинске управе ради 

размене искустава и уједначавања поступања и наложених мера 

 

7) остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, 

нарочито о односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, број 

редовних инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, као и 

број допунских налога за инспекцијски надзор 

 

Програмом и планом рада буџетске инспекције за 2018. годину предвиђена је 

контрола код 7 корисника буџетских средстава. Контрола је извршена код 2 

корисника, с тим што су остале    пренете у следећу годину. Разлози за  неизвршење 

Плана за 2018. годину у потпуности је тај, што је буџетски инспектор током 2018. 

године био ангажован за више других послова по усменим налозима  Начелника 

општинске управе и Руководиоца службе за Локалну пореску администрацију, 

Буџет и финансије. Послови  су се састојали у кварталној контроли Обрасца 5 

Корисника Буџета. Положен испит за инспектора 24.01.2018.г 

 

8) материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила 

у вршењу инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делотворне употребе 

ресурса инспекције и резултати предузетих мера 

 

Буџетска инспекција има једног извршиоца. Што се тиче материјалних и 

техничких ресурса, буџетска инспекција има на располагању неопходну стручну 

литературу и превоз, као и комјутерску опрему. 

Мере које су предузете ради делотворне употребе ресурса су смањење разних 

материјалних трошкова (опреме и других материјалних средстава и коришћење 

стручне литературе заједно са другим финансијским службама). 

 

9) придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 

 

Буџетска инспекција се приликом рада придржавала рокова прописаних 

законским и подзаконским актима, као и рокова прописаних од стране Председника 

општине. 

 

10) законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и 

њихов исход) 

 

У току 2018. године није било другостепених поступака и покренутих управних 

спорова. 

 

11) поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог 

поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на 

које су се односиле 

  

У току 2018. године није било притужби на рад буџетске инспекције. 

 

12) обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, са бројем тих 

обука и других облика стручног усавршавања и бројем инспектора, који су 

похађали те обуке и други облици усавршавања. 



У 2018.г.истих није било. 

 

13) иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 

 

Буџетска инспекција није покретала иницијативе за измене и допуне законаких и 

подзаконских аката везаних за област рада инспекције. 

 

14) мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему 

 

Није било активности на ажурирању података у информационом систему 

 

15) стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 

 

Послови буџетске инспекције су изворни инспекцијски послови. 

 

16) исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним 

пријавама које је поднела инспекција. 

 

Нема 

 

 

 

 Буџетски инспектор 

 

 Весна Бојовић дпл.ецц 

 

 


