На основу члана
службеника . у

12.

став

2.

Покрајинске уредбе о стручном усавршавању и оспособљавању

покрајинским

органима

управе

и

стручним

службама

Покрајинске

("Службени лист АПВ", број

владе

12/2019) и члана 12. и 17. Одлуке о оснивању Службе за буџетску
инспекцију АП Војводине (,,Службени лист АПВ", број 22/2017) в.д. директора Службе за

буџетску инспекцију АП Војводине број доноси

ПРАВИЛНИК

О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У

СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА

Члан

2021.

ГОДИНУ

1.

Овим правилником утврђује се Посебан програм обуке запослених у

Служби

за

буџетску инспекцију Аутономне

покрајине

Војводине за

2021.

годину, који је саставни део овог правилника .

Члан

2.

Овим правилником се утврђује : област стручног усаврашавања, назив
програма обуке, опис програма и тематских целина, циљ програма и циљна
група којој је програм намењен.

Члан

,. '

3.

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Служба за буџетску инспекцију Аутономне
покрајине Војводине

Број: 145-151-4/2021-01
Датум:

08.

јануара

2021.

године
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ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА

Област стручног усаврашавања

2020.

ОДИНУ

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА

Назив програма обуке

Примена прописа којим се уређују материјално-финансијски
послови буџетских корисника

Унапређење знања запослених кроз примере из праксе и
мишљења надлежних републичких органа и међународних

организација (нормативно уређење, новине и најчешће
неправилности) и пракса држава у региону.
Примена Закона о буџету и Закона о буџетском
систему (актуелне информације);
Примена методологије и начина израде предлога
финансијског плана за буџетске кориснике;

Извршење финансијског плана (извршење

-

остварење, образложења одступања, пренос

неутрошених буџетских средстава и сл . );
Новине у књиговодственом третману пословних

промена код буџетских корисника;
Нормативно уређење финансијско-рачуноводственог

Опис програма и тематских целина

пословања буџетских корисника у складу са
процедурама финансијског управљања и контроле;

-

Новине у обрачуну и примени рачуноводствених
прописа (закључивање пословних књига и чување
рачуноводствених исправа , годишњи попис имовине

и обавеза, усаглашавање обавеза и потраживања,
обрачун амортизације и др.).
Пракса и мишљења у примени пореских прописа

(Закон о ПДВ-у, Заkон о порезу на доходак ррађана,
Закон о порезу на имовину, Закон о поресiом

поступку и пореској администрацији);

/

Пракса и мишљења у примени Закона о јавној

својини (право коришћења, управљања, прибављања
и отуђења стварима у јавној својини и сл.);
Пракса

и

мишљења

у

примени

Закона

рачуноводству и пратећих подзаконских аката

о

који

примењују остали буџетски корисници (примена овог
закона код осталих буџетских корисника-привредна

друштва и други облици);
Едукација и радионице у области контроле пројеката
који су финансирани из средстава међународних
организација и др;

-

Едукација и радионице у области контроле државне

помоћи.
Циљна група којој је програм

запосленима на пословима буџетског инспектора,

намењен

запослени на правним пословима буџетске инспекције,

2

-

начелнику одељења Службе,
в.д. директору Службе .

Област стручног усаврашавања

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив програма обуке

Примена прописа којим се уређују јавне набавке (радионице
из области јавних набавки, саветовања и др.)
Унапређење знања запослених кроз примере из праксе и

мишљења надлежних републичких органа и међународних
организација (нормативно уређење, новине и најчешће
неправилности) као и пракса држава у региону .
-

Унапређење знања запослених кроз примере из

праксе и мишљења надлежних републичких органа,
пракса у примени закона у државама у региону;

-

Пракса и мишљења Управе за јавне набавке

-

најчешће грешке и неправилности у јавним

набавкама, неправилности у поступцима јавних

набавки, мере и предлози за њихово спречавање;

-

Пракса и мишљења Републичке комисије за заштиту
права (указивање на грешке приликом сачињавања
конкурсне документације и реализације поступака

Опис програма и тематских целина

јавних набавки);
-

Радионице из области јавних набавки

-

разрада и

приказ практичних решења у примени законске

регулативе из области јавних набавки;

-

Радионице

- саветовања

у сусрет решењима Нацрта

новог Закона о јавним набавкама;

-

Искуства надлежних органа РС и органа земаља у

региону у вези примене закона о јавним набавкама
(понуде у јавним набавкама, дискриминација
понуђача приликом одређивања техничких ,

спецификација , ЈПП и концесије и инфраструктурни
Ј

пројекти, критеријум економски најповоtь није
понуде

-

искуства и обавезе из директива ЕУ,

професионализација у јавним набавкама

перманентна едукација службеника за јавне набавке,
регионална сарадња и јавне набавке).

Циљна група којој је програм
намењен

-

запосленима на пословима буџетског инспектора,

-

запослени на правним пословима буџетске инспекције,

-

начелнику одељења Службе,

-

в . д. директору Службе.
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!инспЕкциЈёки НАДЗОР ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАЊЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Област стручног
усавршавања
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Циљ програма

Континуирана едукација инспектора у области закона о инспекцијском надзору и
подзаконских аката (ради усаглашавање предлога и препорука за поступање у
, пракси,

подношења

: министарствима,

иницијатива

размена

за

искустава

унапређење
и

решавање

прописа

надлежним

недоумица

у

раду

! инспекцијских служби на локалном, покрајинском и републичком нивоу).

________
Опис програма и тематских

1

Практичне вежбе за вршење инспекцијског надзора

у области буџетске

инспекције;

целина

-

!

Слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштита података о
личности у вези са вршењем надлежности Служби за буџетску инспекцију;
Управни поступак у вези са

вршењем надлежности Служби за

буџетску

инспекцију;
1

;_

Примери добре праксе и прилози за усаглашавање Методологије за рад

!

буџетске инспекције;

ј_

међународна искуства;

!_

-·---·-•-ww

Циљна група којој је
програм намењен

Е-инспектор

и

електронско

пословање

у

инспекцијским

службама

-

Студије случаја: интерактивне вежбе са примерима за примену у практичном
раду буџетских инспектора.

~---~. -··-·-----·-------------..--·----------- ~ - -- ·!_
запосленима на пословима буџетског инспектора,

запослени на правним пословима буџетске инспекције,
начелнику одељења Службе,
в .д. директору Службе.
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/
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Област стручног усаврашавања
РАДНИ ОДНОСИ
~~~~------'~~------'~------'--~~~~~~~-+-------''--'-~----=----=----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----,

Назив програма обуке

Примена прописа којим се уређује област радних односа
Унапређење знања запослених кроз примере из праксе и

мишљења надлежних републичких органа и међународних
организација (нормативно уређење, новине и најчешће
неправилности) и пракса држава у региону
Примена

законских

и

подзаконских

прописа

из

области радних односа;
Новине у законским

и

подзаконским

прописима

у

области радних односа;

Заснивање

радног

односа

службеника

и

намештеника, израда решења о правима и обавезама
радника;

Плате, накнаде и друга примања;

Новине

у

обрачуну

зараде/плате,

Опис програма и тематских целина

и

накнаде

примени

прописа

зарада/плата

и

на

других

прихода (примена Закона о систему плата запослених
у јавном

органима

сектору,

и

коефицијентима

Закона

о

јавним
за

платама

у

службама,

обрачун

и

државним

Уредбе
исплату

запослених у јавним службама;

о

плата

/

Заштита права запослених.

Циљна група којој је програм

-

запосленима на пословима буџетског инспектора,

намењен

-

запослени на правним пословима буџетске инспекције,

-

начелнику одељења Службе и

-

в.д. директору Службе

)
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