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На основу члана. 90.став 2 и 3 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС „ број
54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. 108/2013,142/2004,68/2015 – други
закон, 103/2015, 99/2016,113/2017 и 95/2018), члана 10. Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“ број 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018), члана. 5. став 1 Уредбе о
раду , овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( „Службени гласник РС“ број 93/20107),
и члана 5. Одлуке о оснивању буџетске инспекције града Шапца („Службени лист града Шапца“
број 13/2017) Градоначелик града Шапца дана 15.12.2018 године. доноси :

ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА
БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2019.ГОДИНУ.
ГРАДА ШАПЦА

Планом рада утврђују се послови, контроле и активности Службе за буџетску испекцију
града Шапца за 2019.годину.
Служба за буџетску инспекцију града Шапца, а у складу са чланом 85. Закона о буџетским
систему („Службени гласник РС „ број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
–испр. 108/2013,142/2004,68/2015 – други закон, 103/2015 99/2016,113/2017 и
95/2018).чланом 10. Закона о инспекцијском надзору и чланом 2. Одлуке о оснивању
буџетске инспекције града Шапца („Сужбени лист града Шапца“број 13/2017)
спроводиће контроле над:
1. директним и индиректним корисницима средства буџета јединице локалне
самоуправе града Шапца;
2. јавним предузећима основаним од стране јединице локалне самоуправе,
правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима

-2над којима јединица локалне самоуправе има директну или индиректну контролу над
више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, надзорном
одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50%
укупног прихода;
3. правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно
дозначена средства буџета јединице локалне самоуправе за одређену намену,
правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет
контроле и субјеката који користе средства из буџета јединице локалне
самоуправе града по основу задуживања, субвенција , остале државне помоћи у
било ком облику, донација, дотација и по другом основу.
На основу члана 86. Закона о биџетском систему и члана 5. Одлуке о оснивању буџетске
инспекције града Шапца , Служба буџетске инспекције вршиће контролу примене закона у
области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава
корисника буџетских средстава, организација,предузећа,правних лица и других субјеката а у
складу са законским овлашћењима, а са циљем да се утврди да ли су средства наменски и
законито коришћена.
У складу са Чланом 10. Закона о инспекцијском надзору буџетских („Службени гласник
РС“ број 36/2015,44/2018- др. закон и 95/2018) Служба буџетске инспекције сачињава план
инспекцијскиг надзора, а који се заснива на утврђеном стању у области инспекцијског надзора
и процени ризика у раду и пословању корисника јавних средстава.
На основу утврђеног стања у области инспекцијског надзора и процене ризика Служба
буџетске инспекције ће у 2019.години извршити контроле наменског и законитог коришћења
средстава буџета града Шапца и материјално финансијског пословања код следећих корисника
буџетских средстава:

1 . МЗ „Мајур“ из Мајура
2. МЗ „Касарске ливаде“ Шабац
3. ЈКП „Паркинг“ Шабац
4. ЈКП „Срем- Мачва“
5. Културни центар Шабац
6. ЈКП „Топлана“ Шабац
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Рок за завршетак планираних активности утврђених Програмом рада Службе за
буџетску инспекцију за 2019. годину је 31.12.2019. године.
Започете инспекцијске контроле по издатим налозима до 31.12.2019. године.
наставиће се у 2020. години.
Измене и допуне годишњег плана рада Службе за буџетску инспекцију града Шапца
могу се вршити из следећих разлога;
-измена и допуна Плана рада службе буџетске инспекције које утврђује
градоначелник;
-на основу захтева градоначелника за вршење ванредне контроле;
- по основу поднетих захтева односно пријава (од стране државних органа,правних
лица, грађана и друго) који су основ за покретање поступка ванредних контрола.
Планом рада се процењује да ће се до краја 2019 године вршити три до четири
ванредне контроле.
Ванредне контроле, у колико је то могуће неопходно је спојити са редовним
контролама.
Број ванредних контрола може утицати на извршење редовних контрола које су
предвиђене Програмом рада Службе за буџетску инспекцију града Шапца
за 2019. годину.
У оквиру превентивног деловања Служба буџетске инспекције обавиће и
саветодавне посете код три до четири корисника јавних средстава буџета града
Шапца до краја 2019.године.
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-4Професионално усавршавање запослених у Служби буџетске инспекције је
нопходно.
Имајући у виду расположива средства за професионално усавршавање запослених у
служби буџетске инспекције, неопходно је да се запослени упознају са службеним
гласилима и стручном литературом, да присуствују саветовањима са темама везаним
за што успешније обављање послова везане за рад буџетске испекције на нивоу
локалне самоуправе.
Извршење Програма рада Службе за буџетску инспекцију града Шапца за 2019.
годину. зависи од обима и сложености инспекцијских контрола код корисника
јавних средстава буџета града Шапца, као и од непредвиђених околности које настају
током вршења инспекцијског надзора над корисницима јавних средстава буџета
града Шапца.
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