На основу члана 7. Одлуке о оснивању буџетске инспекције општине Ковин
(„Службени лист општине Ковин“ бр. 10/2019) члана 10. став 5. Закона о инспекцијском
надзору („Сл. гласник РС“ број 36/2015,44/2018-др закон и 95/2018) у вези члана 90. 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, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и
72/2019) и члана 4. Уредбе о раду, овлашћењима и обележима буџетске инспекције
(„Сл.гласник РС“, број 93/2017), буџетски инспектор предлаже
ПРОГРАМ
рада буџетске инспекције општине Ковин за 2021. годину
I
Програм рада буџетске инспекције општине Ковин за 2021. годину утврђују се
послови инспекцијске контроле наменског и законитог коришћења средстава буџета
општине Ковин, одређује надлежност за обављање послова контроле, начин и поступак
рада надлежног органа приликом обављања инспекцијског надзора као и оквирни
временски распоред за обављање наведених послова.

II
Под пословима инспекцијског надзора , у смислу одредаба овог Програма
подразумева се контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања,
наменског и законитог коришћења средстава корисника буџета општине Ковин као и
провера примене закона, других прописа и аката који имају утицаја на буџетска средства,
јавна средства и средства из других извора.
III
Буџетски инспектор ће послове инспекцијскг надзора обављати прегледом пословних
књига, помоћних књига и евиденција, рачуноводствених исправа, извештаја,
документације о спроведеним јавним набавкама, уговора и друге документације којом
корисници буџетских средстава располажу са циљем да се утврди да ли су средства
коришћена законито и наменски.

IV

Инспекцијска контрола се може вршити као редовна и ванредна.
Редовна контрола ће се вршити и складу са динамичким планом рада по месецима.
До одступања може доћи услед ванредних контрола.
Ванредна контрола се може вршити без најаве, на основу налога за контролу који
издаје председник општине. У односу на праксу из ранијег период планира се до три
ванредне контроле. Ванредне контроле кад год је то могуће припојити са редовним
контролама. Ванредне контроле могу утицати на проценат извршења редовних контрола.

Планирани оквирни распоред инспекцијских контрола је следећи:
МЕСЕЦ

ЈануарАприл

НАЗИВ СУБЈЕКТА ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ

-

Центар за културу Ковин
у делу остваривања и коришћења сопствених прихода;

-

ЈП “Kовински комунакац” Ковин
у делу примене прописа о броју запослених и забрани
запошљавања;

-

Туристичка организација општине Ковин;

Мај-Август
-Центар за социјални рад Ковин
у делу исплате једнократних новчаних помоћи;
Септембар Децембар

-

- ЈП “Kовин гас” Ковин
у делу примене прописа о броју запослених и
забрани запошљавања;

-

Библиотека „Вук Караџић“ Ковин

V
О извршеној контроли, буџетски инспектор саставља записник. Примерак
записника се доставља функционеру контролисаног субјекта и надлежном извршном
органу јединице локалне самоуправе .
Aко се контролом утврде незаконитости или неправилности, у записнику се наводи
у чему се оне састоје, докази на основу којих су утврђене, предлажу мере и одређују
рокови за њихово отклањање.
Ради утврђивања спровођења мера које су предложене или наложене надзираном
субјекту у оквиру редовног и ванредног инспекцијскох надзора може се извршити
контролни инспекцијски надзор.

VI
Програмом рада се предвиђа континуирано професионално усавршавање буџетског
инспектора које се огледа у упознавању са изменама прописа, увидом у службена гласила

и стручну литературу, као и присуствовањем саватовањима у циљу иновирања знања,
сходно члану 50. Закона о инспекцијском надзору
Повратно, буџетски инспектор обавља саветодавне послове давањем упустава и
смерница корисницима јавних средстава у примени прописа и извршавању законских
обавеза.
VII
Програм рада буџетске инспекције ступа на снагу по добијању сагласности од
стране Министарства финансија и усвајања од стране надлежног извршног органа.
01.12.2020. године

БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР,
Мара Жепша, дипл.економиста

На основу члана 10. став 5. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник
РС“ број 36/2015, 44/2018- др. закон и 95/2018), члана 5. Уредбе о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл. гласник РС“ број 93/2017),
члана 7. Одлуке о оснивању службе за буџетску инспекцију општине Ковин
(„Службени лист“ бр. 12/2012 и 12/2014), и члана 56. став 1. тачка 19., а у вези са
чланом 12. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и
10/2019- испр.),
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОВИН, дана 31.12.2019. д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА
2020. ГОДИНУ

УСВАЈА СЕ Програм рада буџетске инспекције за 2020. годину на који је
дата сагласност од стране Министарства финансија, Сектора за буџетску
инспекцију, дописом број: 401-00-05660/2019-26 од 18.12.2019. године.

II
Решење ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КОВИН
Број 47/20/2019- II од 31.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА,
Сања Петровић, дипл. дефектолог

