
 
 

 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Кула 
Општинска управа 
Буџетски инспектор 
Број:  021-47-1/2021 
Кула,  01.02.2021. 
  

На основу  члана 90 Закона о буџетском систему  Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 10. 
Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 5 и 6  
Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл. гласник РС“ бр. 93/2017), 
буџетски инспектор општине Кула доноси  

 
 
ПРОГРАМ  РАДА БУЏЕТСКОГ  ИНСПЕКТОРА ОПШТИНЕ КУЛА ЗА 2021. ГОДИНУ 
      

      I 
 
 Овим  програмом се утврђују послови  инспекцијског  надзора  које  ће  буџетски 
инспектор општине  Кула извршити  у 2021 години, као и субјекти  над којима ће се поступак 
контроле спровести. 
 
                   II 
 
 У поступку инспекције, врши се контрола  примене закона у области материјално – 
финансијског пословања и наменског и законитог коришћена средстава корисника буџетских 
средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката над којима се врши 
контрола, са циљем да се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост  
и безбедност пословања и поступака надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне 
последице.  
 Инспекцијским контролама се прати: 

- примена прописа о буџетском систему и појединачних прописа о јавним приходима 
при планирању и остваривању средстава буџета општине Kула 

- примена прописа о остваривању права на коришћења средстава буџета 
- наменско и законито коришћена средстава 
- наплата прихода које својим активностима остварују корисници буџета општине Кула 

 
III 
 

 Послови инспекцијске контроле се спроводе над:: 
- директним корисницима средстава буџета општине Кула 
- индиректним корисницима средстава буџета општине Кула 
-     корисницима субвенција из буџета општине Кула 
-      корисницима буџета који средства  остварују путем трансфера из буџета општине Кула  
-      јавним предузећима  у општини Кула    

            -     корисницима дотација из буџета општине Кула 
                                                                 

 
 



 
 
 
 
IV 

 
Буџетски инспектор ће у току 2021 године извршити контролу примене закона у области 

материјално – финансијског пословање наменског и законитог коришћена средстава код  
следећих правних лица  
 
 

Назив период контроле 
Месна заједница Нова Црвенка март / април 
Дом културе Црвенка април / мај 
ЈКП Комуналац Кула мај / јуни 
Туристичка организација општине Кула  јули / август 
Спортски центар општине Кула септембар / октобар 

 
 
      V 
 
 Инспекцијски надзор ће се вршити као канцеларијски, теренски или канцеларијско-
теренски. Послове инспекцијске контоле, буџетски инспектор ће вршити прегледом пословних 
књига, помоћних књига, евиденција, рачуноводствених исправа и извештаја, извештаја о 
реализацији програма, извештаја о реализацији капиталних улагања и других докумената којим 
располажу надзирани субјекти, са циљем да се утврди да ли су средства коришћења законито и 
наменски.   
  
      VI 
 
 Буџетски инспектор, сходно члану 87 Закона о буџетском систему и члану 15  Уредбе о 
раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, након спроведене инспекцијске 
контроле, саставља записник о инспекцијској контроли и, ако су утврђене неправилности или 
незаконитости у раду надзираног субјекта, предлаже мере за њихово отклањање. У случају да 
надзирани субјект не поступи по предлoженим мерама из записника, буџетски инспектор 
решењем налаже мере за њихово отклањање, као и рокове за њихово отклањање. 
 
      VII 
 
 По примљеним представкама са иницијативом за вршење инспекцијске контроле (од 
државних органа, правних лица, грађана и др), на захтев надзираног субјекта, на основу оцене 
угрожености јавног интереса или процене да је ризик висок или критичан, сходно члановима 6 и 
18 Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/2015, 44/2018 и 95/2018), Председник 
општине ће буџетском инспектору издати налог за ванредни инспекцијски надзор. 
 
 
       VIII  
 
                У складу са чланом 13 Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/2015, 
44/2018 и 95/2018), буџетски инспектор ће у 2021 години,  деловати  и превентивно.  
 
 
 
 
              
 
 



 
 
 

               IХ 
 
 Буџетски инспектор ће, по истеку календарске године, поднети извештај Председнику 
општине о извршеним контролама. По захтеву Председника општине,  поред годишњег извештаја, 
могу се израђивати и додатни извештаји. 
 
        Х 
 
 У 2021 години, предвиђа се обука и стручно усавршавање буџетског инспектора. 
 
 
 
 
Буџетски инспектор: 
Владимир Ћовин  
 
 
 
         
         Одобрава:  
           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                              Дамјан Миљанић 
 
 
 


