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Буџетски инспектор општине Куршумлија сачинила је извештај о раду за период  01.01. до 

31.12.2020. године у складу са чланом 91. Став 3. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-

други закон, 103/15, 99/16-у даљем тексту: Закон и 113/2017) и чланом 44. Закона о 

инспекцијском надзора („Службени гласник РС“, број 36/15). 

Буџетски инспектор општине Куршумлија, на основу члана 85.Закона о буџетском систему 

(Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп., 108/2013, 142/2014,68/2015-др.Закон, 103/2015, 66/2016 и 113/2017), обавља послове 

инспекцијске контроле над директним и индиректним корисницима буџета јединице локалне 

самоуправе, као и осталим субјектима који су наведени и ставу 3., тачкама 2) и 3) истог члана 

овог Закона. 

Функција буџетске инспекције је, како је прописано чланом 86. Закона о буџетском систему, 

контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и 

законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката. 

Буџетски инспектор у току 2020.године обављала је радне задатке из своје надлежности на 

основу одредаба Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 

103/2015, 66/2016 и 113/2017), Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 , Уредбе о  раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( 

„Сл.гласник РС, бр.93/2017 ), Уредбе о буџетском  рачуноводству ( „Сл.гласник РС, број 

125/2003 и 12/2006 ),  Закона о инспекцијскон надзору ( Сл.гласник РС“, број 36/2015 )и на 

основу других правних прописа. 



Буџетски инспектор је у току 2020.године вршила инспекцијски надзор на основу Плана рада 

буџетског инспектора за 2020.годину I-403/III сл. од 20.12.2019.г. Редовне контроле 

Инспекцијског надзора извршене су код следећих корисника: ош“Милоје Закић“.  На основу 

контроле сачињени су Записници за све кориснике и предложене мере. Примедби на 

Записнике није било. 

На основу утврђеног чињеничног стања, а у складу са чланом 15. Став 3 Уредбе о раду, 

овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, ради отклањања утврђених неправилности, 

буџетски инспектор је предложио надзираним субјектима извршење одређених мера 

приликом уручивања Записника. Приликом вршења контроле уочено је да се највећи број 

предложених мера односио на кршење следећих прописа: 

1) Уредбе о буџетском рачуноводству: Пословне књиге не воде се хронолошки, уредно и 

ажурно, у складу са чланом 9 став 2.Уредбе.  Не воде се поједине врсте помоћних књига 

и евиденција у складу са чланом 14. Уредбе. Рачуноводствене исправе не садрже све 

податке за књижење у пословним књигама, рачуноводствене исправе не књиже се 

истог дана, а најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе, у 

складу са чланом 16 став 11 Уредбе. 

2) Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине  и обавеза корисника 

буџетских средстава РС и усклађивања кљиговодственог стаља са стварним стањем на 

дан 31.12.2019.године. Не доноси се акт о образовању Пописне комисије најкасније до 

01. Децембра текуће године , у складу са чланом 6. Став 4. Правилника. Пописне 

комисије не састављају Извештај о извршеном попису, у складу са чланом 10. Став 1, 

тачка 8 Правилника. Уз извештај нема пописних листи. 

Током Инспекцијског надзора Буџетски инспектор је корисницима  препоручио: 

- Препоручује се одговорним лицима КЈС да књижење врше у складу са Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. 

- Препоручује се Надзираном субјекту да приликом набавке добара и услуга поштују 

Закон о јавним набавкама. 

- Препоручује се надзираном субјекту да не закључују уговоре на неодређено време за 

послове који по својој природи не захтевају плаћање у више година.  

- Препоручује се Надзираном субјекту да за сваки расход из буџета обезбеде валидну и 

адекватну рачуноводствену документацију. 

У поступку контроле буџетски инспектор поред контроле пословања контролисаних 

корисника средстава буџета, дао је савете, упуства, начин решавања појединих 



проблема, што значи да је контрола имала и саветодавни карактер. Буџетски инспектор 

се придржава рокова прописаних за поступање буџетске инспекције и записнике о 

извршеном инспекцијском надзору доставља надзираним субјектима у року од 8 

радних дана од извршене контроле. Што се тиче стручног усавршавања буџетски 

инспектор није присуствовао семинарима у 2020.годину. 

Буџетски инспектор је током текуће 2020.године вршио и контролу Обрасца 5 

корисника  ЈС. Инспектор је у току 2020.г обављао послове и радне задатке по налогу 

шефа ЛПА Буџет и финансије. 

 

 

 

 

 

 

 Буџетски инспектор, 

Куршумлија 27.01.2021.г Весна Бојовић дипл.ецц. 


