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На основу члана

ДАТУМ : 24. фебруар 2021 . годин е

90. и члана 105. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС",

број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др.
закон ,

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19, 72/19 и 149/20) члана 4. став 4. Закона о
36/15, 44/18-др. закон и 95/18) и члана 5,

инспекцијском надзору (,,Службени гласник РС" , број :

6. и 7. Уредбе о раду овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ("Службени гласник РС",
број: 93/17) ,
Покрајинска влада, на седници одржаној

24 .

фебруара

2021.

године, д о н ел а је

ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА

I У

2021.

ГОДИНУ

Послови Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

2021.

години Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине имајући у виду

одредбе члана

85. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС" , број 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) врши инспекцијску
контролу примене закона у области материјално - финансијског пословања, наменског и законитог
коришћења буџетских средстава, над:

1)

директним и индиректним корисницима буџетских средстава аутономне покрајине;

2) јавним предузећима основаним од стране аутономне покрајине, правним лицима основаним од
стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима аутономна покрајина има директну или
индиректну контролу над више од

50%

капитала или више од

50%

гласова у управном одбору,

као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од

50%

укупног прихода;

3) јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима основаним од стране јединица локалне
самоуправе, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над
којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над више од

50%

капитала или више од 50°Љ гласова у управном одбору , као и над другим правним лицима у

којима јавна средства чине више од

50%

укупног прихода, у делу средстава пренетих из буџета

аутономне покрајине;

4)

правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства

буџета аутономне покрајине за одређену намену , правним лицима и другим субјектима који су

учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства буџета аутономне

покрајине

по основу задуживања,

субвенциј а,

остале државне

помоћи

у било

ком

облику ,

донација , дотација и др.
Послови контроле код наведених корисника обављају се на основу Програма рада.

II -

Циљ и функција Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине

Функција Службе за буџетску инспекцију АП Војводине је контрола примене закона у области
материјално - финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника

буџетских средстава, организација,
Законом о буџетском систему.

предузећа,

правних лица

и других субјеката

утврђених

Циљ непосредне контроле код корисника буџетских средстава је утврђивање примене закона у

области.. м_аl.еRијално-финансијског послЬвања и наменског и законитог коришћења средстава
корисника буџетских средстава.

Рад Службе за .буџетску инс~екцију . АП Војводине је независан и самосталан.

Служба за буџетску . инспекцију АП Војводине има приступ свим подацима, документима,
извештајима

и

информацијама

потребним

за

обављање

функције

код

корисника

буџетских

средстава над којима се врши инспекцијска контрола.

У вршењу својих функција Служба за буџетску инспекцију АП Војводине обавезна је да чува
тајност службених и пословних података. Подаци могу бити тајни када испуњавају услове из
Закона о тајности података.

Служба за буџетску инспекцију АП Војводине има на располагању одговарајуће ресурсе (особље,
простор и опрему), који обезбеђују вршење њене функције.
Служба за буџетску инспекцију АП Војводине је дужна да у вршењу својих послова

сарађује са

другим инспекцијским службама, правосудним и другим државним органима, у складу са законом.
Служба за

буџетску

инспекцију Аутономне

покрајине

Војводине,

сходно

члану

Закона о

87.

буџетском систему, врши провере поступања контролисаних субјекта по предложеним мерама из

записника и налозима из донетих решења и предузима остале прописане активности у вођењу
управног поступка.

Служба за

буџетску

инспекцију Аутономне покрајине

буџетском

систему,

доставља

надлежним

органима

Војводине,
и

сходно члану

субјектима

извештај

91.

Закона

о

о

извршеној

буџетске

инспекције

инспекцијској контроли са налазима и мерама.

III -

Годишњи програм рада

Сагласно

члану

6.

став

3.

("Службени гласник РС", бр .

Уредбе

о

93/2017);

раду

овлашћењима

и

обележијима

избор субјеката инспекцијске контроле који је обухваћен

овим Програмом рада резултат је анализе и процене ризика на основу:

1)

садржаја пријава, представки, приговора и захтева за вршење инспекцијске контроле;

2)
3)

незаконитости, односно неправилности на које се указује;

4)

нивоа извесности да је учињена повреда закона, односно кажњиво дело;
оствареног промета новчаних средстава преко пословних рачуна субјеката инспекцијске

контроле;

S)равномерне заступљености субјеката инспекцијске контроле по нивоима финансирања,
делатностима и територијалној припадности;

6)

учесталости и броја пријава које су поднете против истог субјекта инспекцијске контроле

и др .

Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине, по исказаној потреби, врши и
ванредне

инспекцијске

контроле,

у

складу

са

одредбама

члана

5.

став

2.

Уредбе

о

раду,

овлашћењима и обележјима буџетске инспекције. Број ванредних инспекцијских контрола може
утицати на проценат извршења планираних редовних контрола.

Програм

рада

Службе

за

буџетску

инспекцијску

АП

Војводине је

запослених у Служби за буџетску инспекцију АП Војводине.

ДОСТАВИТИ:

\ј::лужби за буџетску инспекцију АП Војводине
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......

прављен

на

бази

броја

