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Сходно члану

став

10.

1.

ДАТУМ:

Покрајинска

влада,

ИЗВЕШТАЈ

на

О

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА

године

Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне

покрајине Војводине(,,Сл . лист АП Војводине", број:

ГОДИШЊИ

5. мај 2022.

86.

РАДУ

2021.

седници

22/17)

одржаној

СЛУЖБЕ

ЗА

5.

маја

БУЏЕТСКУ

2022.

године,

ИНСПЕКЦИЈУ

размотрила је
АУТОНОМНЕ

ГОДИНУ и донела следећи

ЗАКЉУЧАК

1.

Прихвата се Годишњи Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине за

2.

2021.

годину.

Закључак доставити Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине.

i

;

Ј

д остА ВИТИ:

\ Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

I Уводне

напомене

Буџетска инспекција Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетска инспекција

АПВ) функционише као Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине,
почев од

01.

јула

2017.

године, применом одредаба Одлуке о оснивању Службе за буџетску

инспекцију Аутономне покрајине Војводине (,,Службени лист АПВ", број

22/2017),

као

правни следбеник Сектора за буџетску инспекцију Покрајинског секретаријата за финансије.
Чланом 91. став 1. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др. закони, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и
118/2021), прописана је обавеза достављања надлежном органу локалне власти извештаја о
извршеној инспекцијској контроли, с налазима и мерама. Чланом 10. став 1. Одлуке о

оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (,,Службени лист

АПВ", број 22/2017), прописано је да Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине подноси Покрајинској влади годишњи извештај о извршеним инспекцијским
контролама с налазима и мерама, а по захтеву оснивача

Теренска

инспекцијска

контрола

Службе за

одвијала се отежано у условима пандемије

-

и у току године.

буџетску инспекцију АПВ у

2021.

години

Инспекцијска контрола се вршила

COVID-19.

комбиновано; рад се одвијао на даљину (on-line) и одласком на терен, уколико су за то
постојали услови што је условило спорије достављање тражених података и документације

од

контролисаних

буџетских

корисника .

Обзиром

на

дате

околности

рад

Буџетске

инспекције АПВ у

2021 . години одвијао у складу с Програмом рада који је донела
Покрајинска влада (акт 127 број: 021-9/2021 од 24. фебруара 2021. године) а на који је
Министарство финансија, Сектор за буџетску инспекцију, Београд дало сагласност број: 02101-0067 /2021-26/16 од 02. фебруара 2021. године.
Према одредбама члана
територији

аутономне

85.

Закона о буџетском систему, послове буџетске инспекције на

покрајине

обавља

служба

за

буџетску

инспекцију

аутономне

покрајине, коју оснива надлежни орган аутономне покрајине, с циљем вршења инспекције
над директним и индиректним корисницима буџетских средстава аутономне покрајине, као

и осталим субјектима наведеним ут.

11

1.

2),

З), и

4)

става

1 истог члана

овог Закона.

Извршење инспекцијских контрола

Број и врста извршених контрола и финансијски ефекти

Током

2021.

године, Буџетска инспекција АПВ вршила је инспекцијску контролу са укупно

издатих налога

(9

налога за редовну инспекцијску контролу и

инспекцијску контролу). Програмом рада Службе за
код

8

здравствених

здравствене

12

установа,

установе

док

али је

код

епидемиолошке ситуације изазване
контроле по издатим налозима у

отпочета

преосталих

COVID-19.
2021. години.

и

7,

3 налога издата за ванредну
2021. годину планиране су и контроле
завршена
контроле

контрола
нису

ни

само

код једне

отпочете

због

У извештајном периоду завршене су све

Имајући у виду одредбе члана

86. Закона о буџетском систему којим је прописана функција

буџетске инспекције, инспекцијске контроле су се односиле на:
примену закона у области материјално-финансијског пословања и наменско и
законито коришћење средстава ;
примену закона у области материјално-финансијског пословања и наменско и
законито коришћење средстава буџета АПВ;

примена закона у области материјално-финансијског пословања и наменско и
законито коришћење средстава за исплату ауторских хонорара по закљученим
уговорима за финансирање пројеката из средстава РС и АПВ;

контрола примене Закона о јавним набавкама и књиговодствено евидентирање
набављен их добара, услуга и радова;
примену закона у области материјално-финансијског пословања и наменско и
законито коришћење средстава за пројекте;

примена закона у области материјално-финансијског пословања и наменско и
законито коришћење непокретности у јавној својини АПВ;
Примена коефицијената прописаних Уредбом о коефицијентима за обрачун и
исплату плата

запослених у јавним

службама

и Уредбом

о

нормативима

и

стандардима услова рада универзитета;

примену закона у области материјално-финансијског пословања и наменско и

законито коришћење средстава Буџета АП Војводине по решењима директних
буџетских корисника по обављеним конкурсима;
По

налозима

из

3.067.490.381,33

2021.

године,

инспекцијским

контролама

обухваћена су средства од

динара .

Према записницима о окончаним контролама у

години, у

2021 .

повреде прописа о јавним набавкама у укупном износу од

1 контроли утврђене су
838.609,20 динара. У 5 контрола

утврђене су повреде одредби Закона о буџетском систему и других прописа у укупном
износу од

22 .969.877,97

достављање

динара. У

документације

за

7

контрола Буџетски инспектори су предложили мере

правдање

средстава,

усаглашавање

књиговодствених

евиденција као и меру наплате потраживања од дужника који су користили средства буџета
АПВ итд у укупном износу од
буџету АПВ у износу од

Сходно члану

13.

(,,Сл . гласник " број

900.295.792,74
704.748,36 динара.

динара. У

и

14. Уредбе о раду, овлашћењима
93/2017) у једној контроли буџетски

2

контроле су враћена средства

и обележјима буџетске инспекције
инспектор је донео Закључак којим

је наложио да се отклоне недостаци ради обављања даље инспекцијске контроле .

У складу са овлашћењима буџетске инспекције, у извештајном периоду обезбеђена су права

контролисаних корисника на учешће у поступку, ради потпуног и правилног утврђивања
чињеничног

стања

значајног

за

правилно

и

законито

одлучивање .

Контролисаним

буџетским корисницима обезбеђује се пуно учешће у поступку контроле, као и могућност да
заштите своја права и интересе засноване на закону и да дају пун допринос потпуном и
тачном утврђивању чињеничног стања које утиче на предмет контроле .

На записнике о извршеним инспекцијским контролама у
раду,

овлашћењима

и обележјима

буџетске

2021. години, у смислу Уредбе о

инспекције

(,, Службени

гласник

РС",

бр.

2

93/2017), 2 контролисана корисника су уложили примедбе по налазима у инспекцијским
контролама. У оба случаја , примедбе су делимично усвојене.
Против

правних и

одговорних лица у контролисаним правним лицима у извештајном

периоду због повреде Закона о јавним набавкама, Закона о буџетском систему и Закона о
рачуноводству поднето је

захтева за

2

покретање

прекршајног поступка

Прекршајним

судовима , док је подношење пријаве за привредни преступ у току.
О извршењу предложених мера по записницима о инспекцијској контроли у

буџетски

инспектори

АП

Војводине

предложених мера, док код

4

сачинили

2021. години
3 службене белешке о извршењу

су

корисника рок за извршење мера још није истекао те ће се

исте сачинити након истека рока или донети решење уколико мере не буду биле извршене.

2. Неправилности утврђене у инспекцијским контролама и предузете мере

2.1. Пољопривредно

газдинство Радомир Лазић

Контролом је предложена следећа мера:

да

власник

Пољопривредног газдинства

Радомир Лазић ,

обавести

буџетс ку

инспекцију када Контејнер са кошницама буде доступан на адреси газдинства да
би

се

извршио

набављен

по

увид у

Уговору

пољопривреду,

додлеи

вовопривреду

20.06 . 2019 . године

09.08.2019

постојање
о

и

по

и

власништво

средтава

и

шумарство

Анексима

истог

контејнера

Покрајинсклог

са

кошницама

секретаријата

за

број

број

104-401-3848/201-01 од
104-401-3848/2019-01-1 од

и 16 . 12 . 2019.године.

Контролисани корисник је извршио меру што је констатовано службеном белешком

број : 145-47-12/2020-01-03 од 11.08.2021. године.

2.2

Технолошки факултет, Нови Сад

Контролом су утврђене следеће неправилности и предложене мере:
Факултет је био у обавези, да за набављене прозоре у вредности од

без ПДВа, односно

698.841,00
838.609,20 динара са ПДВом, од Доо "Andelkovic al" Београд

спроведе поступак јавне набавке на Законом о јавним набавкама прописани
начин .

Неспровођењем

поступка

прозоре у укупном износу од

јавне

698.841,00

набавке

за

прибављене

и

уграђене

без ПДВа одговорно лице Факултета је

поступило супротно чл.57 . Закона о буџетском систему чиме је учинило прекршај
из члана 103.став

1. тачка 4.

Закона о буџетском систему због чега је поднет захтев

за покретање прекршајног поступка .

Технолошки факултет није за набављене прозоре у вредности од

ПДВа, односно

838.609,20

динара са ПДВом од Доо

698.841,00 без
"Andelkovic al" Београд

обавезе преузео у писаној форми , односно закључио уговор. Преузимањем
обавеза без закљученог Уговора за набавку прозора одговорно лице је учинило
прекршај из члана

103.

став

1.

тачка

4.

Закона о буџетском систему због чега је

поднет захтев за покретање прекршајног поступка .

Обзиром да набавка прозора

838.609,20

динара од

у вредности од

698.841,00 без ПДВа, односно
"Andelkovic al" Београд, представља
од 838.609,20 динара евидентиран је на

ПДВом од Доо

инвестиционо улагање у објекат (износ

3

конту 511323-Капитално одржавање објеката за потребе образовања), по својој
суштини представља улагање, односно повећање вредности основног средства и
капитала, те је у складу са наведеним Факултет био у обавези да у складу са

роковима прописаним чланом

16.

Уредбе о буџетском рачуноводству,

исте

евидентира на контима 011131-Објекти за потребе образовања и 311111-Зграде и

грађевински

објекти.

Наведеним

поступком,

односно

не

евидентирањем

набављених прозора у вредности од

698.841,00 без ПДВа, односно 838.609,20
динара са ПДВом од Доо "Andelkovic al" Београд по Рачуну-отпремници бр.772008-6 од 20.08.2019 . години, у роковима прописаним чл.16. Уредбе о буџетском
рачуноводству на контима 011131-Објекти за потребе образовања и 311111Зграде и грађевински објекти (књижење је извршено 21.06.2021 . године),
одговорно лице је поступило супротно чл.71 став 1. и 2. Закона о буџетском
систему чиме је учињен
прекршај из члана 103 . став 1. тачка 4. Закона о
буџетском систему.

Факултет за набављени,

укупном износу од

контролом обухваћени материјал у

2019.

години у

5.532. 765,02 динара није водио помоћне евиденције залиха
022-

материјала, односно набавку материјала није евидентирао преко конта
Залихе потрошног материјала .

Невођењем помоћних евиденција залиха материјала, односно неевидентирањем
набавке материјала преко конта 022-Залихе потрошног материјала, у периоду од

01.01.-31.12.2019.

године, на основу кога би се могло пратити кретање залиха у

укупном износу од

5.532.765,02 динара одговорно лице Факултета је поступило
71. став 1. и 2. Закона о буџетском систему и тиме учинио прекршај
103. став 3. тачка 4. Закона о буџетском систему због чега је поднет

супротно чл.
из члана

захтев за покретање прекршајног поступка.

Факултету је предложена следећа мера да изврши ванредни попис затеченог
стања набављеног материјала, те да након сачињавања Извештаја о ванредном
попису исти достави на разматрање и усвајање Савету факултета и да након
донете одлуке о усвајању извештаја о ванредном попису

од стране Савета

факултета, евидентира утврђено стање материјала у помоћним књигама залиха

материјала (конта групе 022-3алихе потрошног материјала) по врстама, чиме ће
се устројити евиденције праћења залиха материјала од момента набавке

до

момента утрошка материјала .
Технолошки факултет је извршио предложену меру што је констатовано службеном

белешком број

2.3

145-47-15/2021-01-08 од 25. октобра 2021. године.

Средња школа

Контролом

11 Светозар

Милетић", Нови Сад

примене закона

у области материјално

-

финансијског пословања

и

наменског и законитог коришћења непокретности у јавној својини АП Војводине у
периоду од

01.01.2015.

до дана отпочињања контроле, односно

19.04.2021.

године,

код корисника буџетских средстава Средње школе " Светазор Милетић", Нови Сад,
утврђено је да приходи које је Школа остварила од коришћења непокретности у јавној

својини АП Војводине (давања у закуп), а који припадају буџету АП Војводине, у
складу са чланом

19.

и

24.

Закона о буџетском систему, износе

161.295,16

динара.

Буџетска инспекторка је предложила меру Средњој школи Светазор Милетић , из
Новог Сада да уплати приход од закупа имовине АП Војводине у износу од

161.295,16

динара.

4

Контролисани буџетски корисник је у остављеном року извршио прдложену меру што

је

констатовано Службеном

белешком

број

145-47-16/2021-01-08 од 29.06.2021.

године.

2.4

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, Нови Сад

Контролом су предложене следеће мере:

да достави Служби за буџетску инспекцију АП Војводине

документацију о

правдању утрошка средстава додељених по Уговору број 139-401-3786/2020-01
од 30.07.2020-01"Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник" у износу
од

-

1.200.000,00 динара.

да достави Служби за буџетску инспекцију АП Војводине доказ о поврату у Буџет

АПВ неутрошених 76.223,60 динара по Уговору број 139-401-5 649/2020-01 од

14.12.2020.

године

који су додењени Дому за одрасле и старије "Свети Василије

О стр ош ки-Чудотворац.

да

достави

Служби

за

буџетску

правдању утрошка за износ од

инспекцију АП

6.456.488,63

Војводине

документацију

о

динара, додељен на основу уговора

број 139-401-288/2020-05 од 04.02.2020. године Геронтолошком центру Нови Сад
"за финансирање стручног надзора"

над радовима

Енергетске санације објекта

Дома Лиман.

да достави Служби за буџетску инспекцију АП Војводине допуну документације и

600.000,00 динара, додељених на
30.07.2020. године Дому "ВЕТЕРНИК"

доказе о извршеним радовима за износ од

основу уговора број

139-401-38172020-01

од

из Ветерника.

да допуни документацију о правдању утрошка за

износ од

7.600.000,00 динара,
додељених на основу уговора број 139-401-5650/2020-01 од 14.12.2020. године
Дечијем селу "др Милан Павловић" Сремска Каменица.
да

достави

извештај

о

правдању

додељених

документацијом додељених општини Бач
у износу од од

средстава

по уговору број

са

пратећом

139-401-5460/2020-05

1.932.000,00 динара.

Рокови за извршење предложених мера још нису истекли.

2.5

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад

Контролом је наложена следећа мера :

да

Секретаријат достави Служби за

везану за реализацију уговора бр.
"Трајал

Корпорација"

ад

буџетску инспекцију АПВ документацију

104-404-140/2020

Крушевац

за

набавку

од

15.06.2020.

опреме

за

године са

аутоматизоване

противградне станице са пратећим радовима и услугама радарски центар Фрушка

Гора у вредности од

499.788.982,28

динара без ПДВа, односно

динара са ПДВом, с обзиром да је у контролисаном
године предметни уговор делимично реализован у

583.547.149,68
периоду 01.01.-31.12.2020.
износу од 251.914.148,40

динара са ПДВ-ом.

Рок за извршење предложене мере још није истекао.
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2.6

Пољопривредни факултет. Нови Сад

У контролисаном периоду од

до

01.01.

године, одговорно лице

31.12.2019.

факултета декан проф. др Недељко Тица, је исплатом по уговорима о ауторском
делу, у укупном бруто износу од

динара, односно 708.729,16 динара
71. став 1. и 2. Закона о буџетском
103. став 1. тачка 4) истог Закона.
31.12.2020. године, одговорно лице

960.597,94

нето, поступио супротно одредбама члана
систему, чиме је учинио прекршај из члана
У контролисаном

периоду од

01.01.

до

факултета декан проф. др Недељко Тица, је исплатом по уговорима о ауторском
делу, у укупном бруто износу од

1.349.860,86 динара, односно 999.774,46 динара
71. став 1. и 2. Закона о буџетском
прекршај из члана 103. став 1. тачка 4) истог Закона.

нето, поступио супротно одредбама члана
систему, чиме је учинио

2.7

Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Нови Сад

Ванредном

инспекцијском

контролом

примене

закона

у

области

материјално

финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава у периоду
године

01.01.-31.12.2016.

по

Захтеву

Вишег јавног тужилаштва

код

наведеног

буџетског корисника су предложене следеће мере:
Мера допуне недостајуће документације:

Фудбалски

клуб

"ДОЊИ СРЕМ", Пећинци; за износ буџетских средстава од

4.000.000,00 динара по уговору број 116-454-531/2013-01 од 23.09.2013. године;
-

Друштво за физичко васпитање и спортску рекреацију "ПАРТИЗАН", Панчево; за
износ буџетских средстава од

3.200.000,00

динара

по уговору број

116-401-

692/2013-01 од 12.03.2013. године;
Фудбалски клуб "БУДУЋНОСТ", Банатски Брестовац; за износ буџетских средстава

од

400.000,00 динара

Фудбалски

клуб

по уговору број

"СЛАВИА"

116-454/2013-01

Ковачица;

за

од

износ

27 .08.2013. године;

буџетских

средстава

од

1.095.168,60 динара по уговору број 116-454-518/2013-01 од 28.10.2013. године;
Удружење

грађана

"ДРУШТВО

буџетских средстава од
од

30.04.2013.

Удружење

грађана

01.07.2013.

ОЧУВАЊЕ

БАНАТСКИХ

ШОРА ";

за

износ

124.165,47 динара по уговору број 116-401-1197/2013-01

године;

,,ДРУШТВО

буџетских средстава од
од

ЗА

ЗА ОЧУВАЊЕ

БАНАТСКИХ

ШОРА";

за

износ

500.000,00 динара по уговору број 116-401-813/2013-01

године;

Фудбалски клуб "ДИНАМО

1945"

Панчево; за износ буџетских средстава од

1.146.172,00 динара по уговору број 116-454-82/2013-01 од 10.09.2013. године;
1.012.583,15
динара по уговору број 116-451-1914/2014-02 од 02.10.2014. године;
Удружење "САСКА", Зрењанин; за износ буџетских средстава од
СД Фудбалском клуб "БЕГА", Нови Итебеј;

за износ буџетских средстава од

2.553.943,00 динара по уговору број 116-454-119/2014-01 од 14.04.2014. године;
-

Друштво за очување банатских шора, у Томашевацу; за износ буџетских средстава

од 2.000.000,00 динара по уговору број 116-401-273/2014-6 од 24.03.2014. године;
Фудбалски клуб "ЗАДРУГАР" Лазарево, општина Зрењанин; за износ буџетских

средстава

од 1.900.000,00 динара

14.07.2015.

године;

по уговору број

116-454-320/2015-01 од

6

Фудбалски клуб

"LEHEL" Зрењанин за износ буџетских средстава од 2.000.000,00
динара по уговору број 116-401-150/2015-01 од 05.03.2015. године;
Фудбалски клуб "КИКИНДА 1909"; за износ буџетских средстава од 2.000.000,00
динара по уговору број 116-454-20/2015-01 од 11.03.2015. године;
Коњички клуб "FAVORY" Келебија; за износ буџетских средстава од 4.500.000,00
динара по уговору број 116-454-8/2015-01 од 02.03.2015. године;
-

Друштво за очување банатских шора , Томашевац, за износ буџетских средстава

од

1.284.649,00. динара по уговору број 116-401-196/2015-01 од 23.03.2015.

године ;

Удружење " СКАСКА" Зрењанин ; за износ буџетских средстава од

2.306.282,82

динара по уговору број 116-451-240/2015-01 . од 16.04.2015. године;
Удружење "СКАСКА" Зрењанин ; за износ буџетских средстава од

динара по уговору број

1.165.689,51

116-451-122/2016-02 од 24.02.2016. године;

Омладинска организација "ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ", Нови Сад; за износ буџетских

средстава

од 400.000,00 динара по уговору број 116-451-118/2016-02 од
23.02.2016. године;
Фудбалски клуб "ДИНАМО 1945" Панчево; за износ буџетских средстава од
1.500.000,00 динара по уговору број 116-454-110/2016-01 од 04.04.2016. године .
Мера за наплату потраживања:

Фудбалском клубу "ХАЈДУК" Бачко Душаново; за износ буџетских средстава од

2.900.000,00 динара на основу закљученог уговора број 116-454-337/2014-01 од
04.09 . 2014 . године.
Рокови за извршење предложених мера још нису истекли .

2.8

Покрајински фонд за развој пољопривреде, Нови Сад

Контролом су утврђене следеће неправилности и предложене следеће мере :
Закључење уговора о кредиту без веродостојне рачуноводствене документације у
укупном износу од

4.

Закона

о

13.759.839,20

рачуноводству-

динара , супротно чл .

привредни

рачуноводству, а у вези чл. 57 . став 1.тачка

преступ

5и

из

9.

1. и 2. и чл. 10. став
57 . став 2. Закона о

став

чл .

6.истог Закона ; подношење пријаве

за привредни преступ у току;

Мера да се покрене поступак за раскид уговора и наплату због недостављања
документац ије укупно

18.465.238,10 динара

Мера да покрене поступак
кредита износи

за

4

корисника ;

и предузме радње за раскид уговора и наплату

255.432.448,35

динара;

Мера за доношење Процедура за регулисање свих аспеката наплате кредита.
Рокови за извршење предложених мера још нису истекли.

3.

Кадровска структура

Послови Службе за буџетску инспекцију обављају се у оквиру једне уже организационе
јединице и то Одељења за буџетску инспекцију. За обављање послова из делокруга Службе
у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у

Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине укупно је систематизовано

10 (десет) радних места од чега је 1 (један) службеник на положају (в.д . директор Службе за

7

буџетску инспекцију АПВ) и

9 (девет) извршилаца од којих је систематизовано 8 (осам)
радних места за буџетску инспекцију - буџетски инспектор. Укупан број запослених у
Служби за буџетску инспекцију на дан 31.12.2021. године је 10 (десет) запослених од којих је
1 (један) службеник на положају (в.д.директор) и 9 (девет) запослених на извршилачким
радним местима од којих је 8 (осам) запослених на пословима буџетског инспектора и 1
(један) који обавља правне послове буџетске инспкеције. На дан 31.12.2021. године
ангажовано је 1 (један) лице на одређено време због проширеног обима посла и 2 (два)
извршиоца по основу обављања Уговора о привременим и повременим пословима .

111 Остале активности

1.

Закон о буџетској инспекцији

Закон о буџетској инспекцији (,,Сл. гласник РС" број

118/2021) донела је Народна скупштина
2021. године. Закон је ступио на снагу 17. децембра 2021.
године а почиње да се примењује од 01. јануара 2023. године, од када престају са применом
одредбе члана 84.-91. и члана 103. став 1. тачка 7. и 8. Закона о буџетском систему {,,Сл .
гласник РС" број 54/2009, .... и 118/2021) као и Уредба о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције (,,Сл. гласник РС" број 93/2017). Нацрт Закона о буџетској инспекцији је
био на јавној расправи од 22.09.-29.09.2021. године.
Републике Србије

Законом

26.

су уређене

новембра

посебности

поступка

и

положаја

буџетске

инспекције у области

буџетског система и друга питања од значаја за инспекцијски надзор у тој области а све у

циљу централизације буџетске инспекције као и јасно разграничење с интерном ревизијом
што је предвиђено преговарачким поглављем

буџетске

инспекције

према

одредбама

32 -

Финансијски надзор. Допринос јачању

наведеног

закона

подразумева

исто

ниво

овлашћења буџетских инспектора, као и проширење предмета инспекцијског надзора и
друга питања.

Служба за буџетску инспекцију АПВ је активно учествовала у доношењу Закона о буџетској
инспекцији.

2.
У

Сарадња с другим органима

извештајном

периоду,

Служба

за

буџетску

инспекцију

Министарством финансија, Сектором за буџетску инспекцију

АПВ

-

је

сарађивала

са

Републичком буџетском

инспекцијом, Београд, Агенцијом за борбу против корупције, Београд, Правобранилаштвом
Аутономне покрајине Војводине

-

Нови Сад, прекршајним судовима, јавним тужилаштвима,

Министарством унутрашњих послова и другим државним органима.

3. Програм стручног усавршавања који су похађали инспектори, односно службеници
овлашћени за вршење контроле

Током

2021.

године вршена је обука запослених у Служби за буџетску инспекцију Аутономне

покрајине Војводине . Будући да буџетски корисници примењују велики број прописа који су
подложни честим изменама и допунама, а чија је законита примена предмет контроле

буџетске инспекције, вршена је континуирана обука буџетских инспектора у областима које
су предмет контроле .

8

Запослени су се обучавали у следећим областима:

-

финансијско управљање и контрола;
јавне набавке;

прописи (методологија израде, измена и примена;
друге области јавних финансија.
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