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   На основу члана 91 Закона о буџетском систему („Службени гласник  РС“ бр 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 103/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016,  113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана  44 Закона о инспекцијском надзору  
(„Сл. гласник  РС“  бр 36/2015, 44/2018 – др. закон  и  95/2018) и Програма  рада  буџетског  инспектора  за 
2021 годину  број  021-47-1/2021 од  01.02.2021. године , буџетски  инспектор  подноси  
 

 

          ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2021  ГОДИНИ   
 
 
               У  2021 години,  извршене  су  редовне  контролe  примене  закона  у  области  
материјално – финансијско  пословања,  као и наменско г и законитог  коришћена средстава,  на 
основу Програма   рада буџетског  инспектора,  које  је  одобрио  Председник  општине  Кула  и 
налога  Председника  општине  за  инспекцијског надзора.  

Рад  буџетског  инспектора  обавља се у складу  са Законом о буџетском систему 
(„Службени гласник  РС“  бр 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 
103/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,  72/2019 и 
149/2020), Законом о инспекцијском надзору  („Сл. гласник  РС“  бр 36/2015, 44/2018 – др. закон  и 
95/2018), Уредби  о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл. гласник РС“ бр. 
93/2017) и  Одлуци  о  буџету  општине  Кула  за  2021 годину („Сл. лист општине Кула“  30/2020, 
3/2021, 16/2021 и 26/2021).                            
 Пре  доношења  Програма  рада буџетског  инспектора,  буџетски  инспектор  је,  сходно 
члану  14  Закона о инспекцијском  надзору  („Сл. гласник  РС“  бр 36/2015, 44/2018 и 95/2018), 
сачинио  контролне листе  које  су  послужиле  као  основ  у поступку  редовног  инспекцијског 
надзора. 
 На  Програм  рада буџетског  инспектора  за 2021 годину,  дата  је  сагласност  број   
021-01-00095/2021-26/16 од  03.03.2021. године, од стране Министарства  финансија Републике 
Србије – Сектора за буџетску инспекцију,  што  је  у  складу  са  чланом  7  Уредбе  о раду, 
овлашћењима  и  обележјима  буџетске  инспекције  („Сл. гласник  РС“  бр. 93/2017). 
 У  2021 години, сходно Поменутом програму,  извршене су следећи редовни инспекцијски 
надзори  примене  закона  у области  материјално – финансијског  пословања,  као  и наменског  и 
законитог  коришћена  средстава, код  следећих  субјеката: 
 



- Месна  заједница  Нова Црвенка,  у  периоду  од  29.03.2021. до  29.04.2021.   
- Дом  културе Црвенка,  у  периоду  од  10.05.2021. до  11.06.2021.   
- ЈКП  Комуналац  Кула,  у  периоду  од  21.06.2021. до  30.07.2021.   
- Туристичка  организација  општине Кула,  у  периоду  од  10.08.2021. до  17.09.2021.   
- Спортски  центар  општине Кула,  у  периоду  од  01.10.2021. до  30.11.2021. 

 
 

Туристичка  организација  општине Кула  и  ЈКП  Комуналац  Кула  су  наменски  и законито 
користила  средства ,  уз  примену   закона  у  области  материјално – финансијског   пословања. 

У  Месној заједници  Нова Црвенка,  утврђене  неправилности  су  констатоване 
записником  о инспекцијском надзору и наложено им  је да се отклоне. Рок  за отклањање 
поменутих  неправилности  је  до крај  фебруара  2022 године, тако да  ће контролни  инспекцијски 
надзор  ради утврђивања  поступања  по  наложеним  мерама  бити  спроведен  у  2022 години.  
 У  Дому  културе  Црвенка,   утврђене  неправилности  су  констатоване  записником  о 
инспекцијском  надзору  и наложено  им  је да се отклоне.  Дом  културе Црвенка  је  поступио  по 
наложеној  мери  и о томе  обавестио  буџетског  инспектора ,  што  је  утврђено  контролним   
инспекцијским  надзором.  
 У  Спортском  центру  општине  Кула,  утврђене  неправилности  су  констатоване 
записником  о инспекцијском надзору и наложене мере  за њихов  отклањање. 

Поред  наведених  редовних  и контролног  инспекцијских  надзора,  извршен  је  и 
контролни  инспекцијски  надзор  код  индиректног  буџетског  корисника  Месна  заједница Доњи 
град  Кула.  У  току  редовног  инспекцијског  надзора  код  поменутог  индиректног   буџетског 
корисника,  одржаним  у 2020 години,  увидом  у  документацију,  утврђене  су  неправилности, 
које  су  констатоване  Записником  и наложене мере за  њихово отклањање. Месна  заједница 
Доњи град  Кула  је поступила  по наложеној  мери  буџетског  инспектора  из  Записника о 
извршеном  инспекцијском  надзору  и о томе обавестила  буџетског  инспектора  у  2021 години.   

 
   Ниједан  од  надзираних  субјеката  није  имао  премедбе  на  записник. 

У  2021 години,  није  било  налога  за  ванредне  инспекцијске  надзоре.  Такође,  сходно  
члану  13  Закона о инспекцијском  надзору   („Сл. гласник  РС“   бр  36/2015, 44/2018 и  95/2018), 
који  дефинише  превентивно  деловање инспекције,  није било захтева  од  стране  корисника  за  
саветодавне  посете и  тумачење  прописа. 
 Због  пандемије  Ковида – 19,  у  2021 години  није  било организовања  обуке,  односно 
стручних   усавршавања  буџетског  инспектора.  

 
 

 
 
         Буџетски инспектор 
            Владимир Ћовин 
 


