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 Буџетској инспекцији јединице локалне самоуправе поверени су послови 
инспекцијске контроле примене закона у области материјално финансијског пословања и 
законитог и наменског коришћења средстава директних и индиректних корисника буџета, 
организација, предузећа, правних лица и других субјеката којима се директно или 
индиректно дозначавају средства буџета за одређену намену или су учесници посла који је 
предмет контроле. 
        У извештајном периоду буџетска инспекција је извршавала послове у складу са 
Програмаом и планом рада за 2017. годину и налога за ванредну инспекцијску контролу од 
стране председнице општине, а на основу захтева и представки грађана. 
 

       Буџетска инспекција обавља послова из своје надлежности а на основу одредби: 
 
                     - Закона о буџетском систему ( „Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 14/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016 и 113/2017); 

                                           
                     -Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/2015); 
  
                      -Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број  18/2016) ); 
  
                     - Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл. гласник РС“,  

број 10/2004 и 84/2007); 
                     - Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл. гласник РС“,  

број  93/ /2017); 
                   - Одлуке о оснивању службе за буџетску инспекцију општине Ковин ( „Сл. општине 

Ковин“, број 22/2012 и 12/2014); 
 У 2017. години извршено је укупно седам инспекцијских контрола, од тога две 
редовне,  четири ванредне и један контролни инспекцијски преглед.  

Редовном контролом материјално финансијског пословања обухваћени су следећи 
контролисани субјекти:  
- Друга месна заједница  Ковин- индиректни корисник буџета  
- Основна школа „Паја Маргановић,  Делиблато; 

   Осим редовних контрола, извршене су четири ванредне контроле по налогу 
председнице општине на основу захтева и представки грађана код следећих 
контролисаних субјеката: 

- Гимназија и еконоска школа „ Бранко Радичевић“ Ковин у два одвојена поступка 
инспекцијског надзотра; 

- ЈП“ Ковински комуналац“ Ковин; 



- „Удружење за развој Скореновца“ Скореновац ( као уступљени предмет      
Министарства финансија, Сектор за контролу јавних финансија ) 

 
          Контролни преглед је извршен код контролисаног субјекта ЈП“ Ковински комуналац“ 
Ковин. 
           Пре започињања инспекцијског надзора  прикупљани су подаци који су од значаја за 
предметни надзор, путем информационог система и других база података као и непосредног 
сазнања  и информисања као и на други одговарајући начин. У току  инспекцијског надзора 
извршен је увид у опште и појединачне акте, пословне књиге, извештаје,  евиденције  и 
другу документацију контролисаних субјеката којима је по окончању инспекцијског 
надзора уручен записник и наложене и предложене мере за отклањање неправилности и 
пропуста у раду. Укупно је наложено 29 мера и  4 препоруке.             
 
        Неправилности уочене у контролама  углавном се односе на кршење следећих прописа: 
 
      1.Закона о буџетском систему: 
    - члан 58. став 1., расход и издатак из буџета заснива се на  рачуноводственој 
документацији која није валидна; 
     -  члан 58. став 2., и члан 54. правни основ у складу са законом и износ преузетих обавеза 
који проистичу из рачуноводствене документације, морају бити сачињени у писаној форми 
пре плаћања обавезе- уговори  нису закључини   или је извшено плаћање без адекватног 
правног основа; 
         -члан 57. став 4., преузимање обавеза чији је износ средстава већи од износа 
предвиђеног финансијским планом или које су настале у супротности са овим законом или 
другим прописом ; 
           - члан 57., закључени су уговори који нису у складу са прописима којим се регулишу 
јавне набавке; 
 
     2. Закона о јавним набавкама: 
    -   за набавке добара и услуга испод  прописаног лимита на које се закон о јавним 
набавкама не примењује, а које контролисани субјекти углавном спроводе,  не примењују  
се одредбе прописане чланом 39. став 2. и процедуре дефинисане  интерним актом.  
 
    3. Закона о комуналним делатностима: 
       -Члан 5. став1., комуналне делатности могу обављати јавна предузећа, привредно 
друштво или дриги привредни субјект - месне заједнице не могу извршавати комуналне 
послове;  
 
    4. Уредбе о буџетском рачуновоству: 
        - рачуновоствене исправе нису сачињене  и прокњижене на начин прописан чланом 16. 
Уредбе . 
 
           О предузетим мерама контролисани субјекти су обавештавали буџетску инспекцију и 
по потреби достављали доказе којима се потврђује да су наложене мере спроведене или да 
су за мере трајног карактера измењене  процедуре у циљу спречавања узрока њиховог 
насранка.  



         Није било  примедби, ни притужби на рад буџетског инспектора.  
 
        Осим непосредног инспекцијског надзора, послови буџетске инспекције подразумевају 
и превентивно деловање које се спроводи  у виду саветодавних активности и пружању 
других видова помоћи у примени  прописа и  спровођењу закона. 
      У току године остварена је сарадња буџетске и других инспекција., пре свега са 
комуналном и просветном  инспекцијом. У току поступка контроле, буџетски инспектор  је 
обавестила комуналну и управну  инспекцију ради предузимања мера из  надлежност тих 
инспекција и поступала по обавештењу просветне инспекције. 
 
      У  извршавању  инспекцијског  надзора   буџетска инспекција  је  имала на располагању 
неопходне материјалнио техничке  ресурсе: по потреби службени аутомобил који користе и 
остале инпсекцијске службе, информатичку подршку, сручну литературу и др. 
       Отежавајућа  околност  у  раду   буџетске  инспекције  је  недостатак  јединствених 
методолошких   стандатрда   које   прописује   закон, а што се   донекле превазилази 
остваривањем контаката и разменом искустава са колегама из других градова и општина . 
       С обзиром да су корисници буџетских стредстава из различитих делатности, на које су 
примењују  различити  прописи,  значајно  време се  посвећује  едукативним активностима 
као и другим видовима стручног усавршавања,  све у циљу правилног утврђивања 
чињеничног стаља и констатације законитог поступања надзираних субјеката.. 
 
 
 
 
       Буџетски инспектор, 
                                                                                        Мара Жепша, дипл. економиста, с.р. 
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