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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА
КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
Чланом 91. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон,
103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и чланом 44. Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник Републике Србије”, број 36/15) прописана је обавеза састављања годишњег
извештаја о раду буџетске инспекције.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Служба буџетске инспекције града Краљева формирана је Одлуком o оснивању Службе
буџетскe инспекцијe града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/09, 18/18) којом се
уређује њен рад, овлашћења као и друга питања од значаја за обављање послова. Рад Службе
буџетске инспекције града Краљева (у даљем тексту: Служба) обавља се у згради Управе
града, Трг Јована Сарић број 1, канцеларије број 10.
Чланом 85. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон,
103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) утврђено је да је Служба буџетске инспекције
јединице локалне самоуправе надлежна за спровођење инспекцијске контроле над:
1) директним и индиректним корисницима средстава буџета јединице локалне самоуправе;
2) јавним предузећима основаним од стране јединице 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% гласова у управном 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 субјектима који
користе средства буџета јединице локалне самоуправе по основу задуживања,
субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
4) Чланом 86. Закона утврђено је да функција службе буџетске инспекције јединице
локалне самоуправе обухвата инспекцијску контрола примене закона у области

материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава
корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других
субјеката из члана 85. овог закона.
Послови контроле обављају се у складу са Програмом рада Службе који утврђује
градоначелник на предлог главног буџетског инспектора као руководиоца Службе.
Изузетно, по захтеву градоначелника, Служба врши ванредну контролу.
Руководиоца Службе за буџетску инспекцију града Краљева именује градоначелник. За рад
Службе и свој рад руководилац Службе за буџетску инспекцију града Краљева одговара
градоначелнику и Градском већу.

Рад Службе доступан је јавности, у складу са законом којим се уређује слободан
приступ информацијама од јавног значаја. Буџетски инспектор је дужан да у свом раду и
приликом обавештавања јавности обезбеди заштиту података о личности, у складу са
законом.У складу са наведеним, инспекцијска контрола коју је Служба буџетске
инспекције града Краљева вршила током 2020.године односила се на примену закона у
области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава од стране напред наведених субјеката. Полазећи од изнетог, током
извештајног периода 01.01.2020.-31.12.2020.године, Служба буџетске инспекције града
Краљева је вршила инспекцијску контролу на основу Програма рада Службе буџетске
инспекције града Краљева број: 011-15/2019, датум: 31.01.2019 године за 2019 годину,
сходно члану 90. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14,
68/15 - други закон, 103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)и члану 4. став 1. Уредбе
о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник Републике
Србије”, број 93/17), утврђен од стране градоначелника града Краљева.
Извршење инспекцијских контрола по основу Програма рада Службе
Служба буџетске инспекције града Краљева је, током периода 01.01.2019.-31.12.2019.
године, изрвршила редовну инспекцијску контролу код 4 (четири) субјекта од 5 (пет) у складу са
Програмом рада Служба буџетске инспекције града Краљева за 2019 годину, које су започете и
окончане у законском предвиђеном року.
Ванредних инспекцијских контрола је било по основу представки и пријава у којима се износе
неправилности и незаконитости у располагању јавним средствима упућених од стране више
различитих лица код 3 (три) субјекта.
Инспекцијске контроле вршене су код следећих субјеката:
1. Јавно предузеће градско стамбено Краљево,
2. Установа за физичку културу Спортски центар ”Ибар”,
3. Месна заједница Ратина,
4. Удружење “Руке пријатељства”,
5. Удружење “Краљевачки форум”
6. Женски кошаркашки клуб “Краљево”,
7. Одбојкашки клуб Рибница,
8. Здравствена установа “Дом здравља Краљево”
9. Здравствена установа Апотека Краљево.

5. Предложене мере по записницима

На основу члана 87. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - други
закон, 103/15 и 99/16, 95/18), члана 35. став 2. Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник Републике Србије”, број 36/15) и члана 15. став 3. Уредбе о раду, овлашћењима и
облежјима буџетске инспекције („Службени гласник Републике Србије”, број 93/17), а у циљу
отклањања утврђених незаконитости и неправилности и стварања услова да се исте не понове,
субјектима код којих је у току 2019. године вршена инспекцијска контрола достављеним
записницима предложено је извршење следећих мера :
Код јавних предузећа изречена је мера повраћај средстава у буџет која су незаконито
присвојена. Рок извршења: 90 дана. Мера није испоштована.
Код јавних установа изречене су мере допуне нормативних аката (Правилника) којима се
ближе регулишу услови пословања. Мере су испоштоване.
1.
Код Удружења препоручено је да у складу са Уговором инсистирају на испуњености
уговорних обавеза подношењем одговарајућих доказа (фотографија, пописом учесника,
физичким доказима у виду штампаних флајера итд.) код стручних служби задужених за
контролу спровођења активности. Сви елементи уговора морају бити испоштовани укључујући и
физичко присуствовање код отварања и затварања пројекта.
Градска управа града Краљева је обавезна да прати реализацију пројеката које
субвенционише град Краљево преко својих органа – одељења. Веома је битна повратна
информација да су субвенцинисана средства и друга средства утрошена за успешно одвијање
пројекта. Извештаји који прате реализацију пројекта морају у себи да садрже не само доказ да
су средства потрошена него да документују и ефекте и резултате пројеката за које су
потрошена.
–
Изречене су мере контролисанoм органу, Удружење треба да предузме следеће:
садржај периодичних извештаја и Коначан извештај о спровођењу пројектних активности морају
подкрепити и са доказима о спровођењу и ефектима пројекта. Рок извршења: трајни налог.
–
Мора се поступати у складу са свим одредбама Закона о буџетском систему:
–
1. У које сврхе се средства троше,
–
2. На који начин је таква потрошња повезана са циљевима корисника буџета,
–
3. Који резултати се остварују (мерење, учинак)
Рок извршења: трајни налог.
Редовна контрола код Удружење “Руке пријатељства”, иницирана је по програму рада
Службе Буџетске инспекције за 2019 годину. Дана 03.12.2019 године уручен је одговорном лицу
Записник о извршеној ванредној контроли законитог и наменског утрошка буџетских средстава
и материјално-финансијског пословања за период 01.01.2017 године па до 31.09.2019 године.
На записник није било примедби и по њему су спроведене све захтеване мере.
Редовна контрола код Удружења “Kраљевачки форум” иницирана је по програму рада
Службе Буџетске инспекције за 2019 годину. Дана 19.08.2019 године уручен је одговорном лицу
Записник о извршеној ванредној контроли законитог и наменског утрошка буџетских средстава
и материјално-финансијског пословања за период 01.01.2017 године па до 31.09.2019 године.
На записник није било примедби и по њему су спроведене све захтеване мере.
Редовна контрола код “Одбојкашког клуба Рибница” иницирана је по Програму рада
Службе Буџетске инспекције за 2019 годину. Дана 16.12.2019 уреучен је налог за контролу
одговорном лицу чиме је отпочела и контрола најављеног датума 25.12.2019 године и још увек
траје у тренутку састављања овог извештаја.
Редовна контрола код “Женског кошаркашког клуба Краљево” иницирана је по програму
Рада Службе Буџетске инспекције за 2019 годину. Дана 12.12.2019 уреучен је налог за контролу
одговорном лицу чиме је отпочела и контрола најављеног датума 25.12.2019 године и још увек
траје у тренутку састављања овог извештаја.

ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ
Служба Буџетске инспекције приступила је ванредним контролама које су инициране на
поступање, на основу представки и пријава у којим се износе неправилности и незаконистости у
располагању са јавним средствима упућених од стране више различитих лица а које се односе
на:
1.
2.
3.

Јавно предузеће Градско стамбено Краљево,
Установа за физичку културу Спортски центар ”Ибар”,,
Месна заједница Ратина,.

Имајући у виду надлежности прописане чланом 83. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон, 103/15 и 99/16, 95/18), Служба буџетске
инспекције је приступила контроли наведених субјеката по налогу Градоначелника града
Краљева и у 2019 исконтролисала је та три субјекта.
Toком 2019 године завршени су записници који су се односили на контроле које су започете у
2018 години.
Ванредна кoнтрола код установе “Јавно предузеће Градско стамбено Краљево”
иницирана је по представци упућеној Градоначелнику Града Краљева. Дана 06.08.2019 године
уручен је одговорном лицу Записник о извршеној ванредној контроли законитог и наменског
утрошка буџетских средстава и материјално-финансијског пословања за период 01.01.2017
године па до 31.12.2019.године.
На записник није било примедби и по њему нису спроведене све захтеване мере. Јавно
предузеће Градско стамбено Краљево није извршло повраћај неосновано присвојених
средстава из буџета града Краљево у укупном износу од 10.587.667,00 динара.
Ванредна кoнтрола код Установа за физичку културу Спортски центар ”Ибар”,,
иницирана је по представци упућеној Градоначелнику Града Краљева као и на основу контроле
учињене од стране Државне ревизорске институције. Дана 23.09.2019 године уручен је
одговорном лицу Записник о извршеној ванредној контроли законитог и наменског утрошка
буџетских средстава и материјално-финансијског пословања за период 01.01.2017 године па до
31.12.2019.године
На записник није било примедби и по њему су спроведене све захтеване мере осим мере која
се односи на доношење одлука за прекњижавање са редовних потраживања у сумњива и
спорна за које постоје услови (покренут поступак ликвидације, стечаја, кашњење у плаћању,
покренут поступак наплате преко суда ). Извршити отпис потраживања код којих је наступила
апсолутна застарелост или постоји немогућност наплате – потраживање од “Боксерског клуба
Металац.”
За које је одобрен додатни рок од 90 дана у којем би поступили по наложеној мери.

Ванредна контрола код установе Месна заједница Ратина, иницирана је по представци

упућеној Градоначелнику Града Краљева. Дана 17.10.2019 године уручен је одговорном лицу
Записник о извршеној ванредној контроли законитог и наменског утрошка буџетских средстава
и материјално-финансијског пословања за период 01.01.2015 године па до 30.09.2019. године.
На записник није било примедби и по њему су спроведене све захтеване мере.

Остале активности
Решењем Градоначелника Града Краљева број: 011-168/2019-1 дана 24.05.2019 године
формирана је комисија у саставу:
1. Воја Вукајловић, дипл. Економиста, руководиоца Службе за буџетску инспекцију града
Краљева, преседник Комисије,
2. Драган Дражовић, дипл. Економиста, шеф Одсека послова корисника буџетских
средстава у Одељењу за друштвене делатности, члан Комисије и
3. Дејан Марковић, дипл. Правник, заменик јавног правобраниоца града Краљева, члан
Комисије.
Задатак комисије је у вези са чланом 262. Закона о здравственој заштити (“Службени
гласник РС” број 25/19) да се кроз поступак контроле над радом и пословањем Установа Дом
Здравља Краљево, и Установе “Апотека Краљево” из Краљева а у складу са Законом о
стечају члан 11. утврди да ли је код ове установе наступила:
1. трајнија неспособност плаћања,
2. претећа неспособност плаћања,
3. презадуженост.
Као преседник Комисије и буџетски инспектор спроведене су комплетне контроле код установа
Дом Здравља Краљево и Апотека Краљево.
Нађено стање је уредно.
По стварању неопходних услова за рад приступило се инспекцијским контролама почев
од 01.01.2019. године да би до краја године спроведено 7 (седам) контрола од којих 4 (редовне)
и 3 (три) ванредне контроле. Како је неки неписани норматив од 5(пет) контрола за период од
годину дана може се констатовати да су резултати рада испоштовани.
С обзиром да Градска служба у свом раду поступа у складу са чланом 5. став 2 Уредбе о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције (“Службени гласник РС”бр. 93/2017) и у том
смислу даје приоритет контролама иницираним од стране Градоначелника, односно
подносиоца представки у складу са чланом 18. Закона о инспекцијском надзору (“Службени
гласник РС” бр. 36/2015) а имајући у виду објективно ограничење у кадровским капацитетима
Службе ( у Служби је систематизовано и распоређено једно место за руководиоца Службе), те
због већег обима извршених ванредних контрола није извршен планирани део редовних
контрола обухваћених планом рада Градске службе за буџетску инспекцију за 2019. годину..
Током 2019. године није било притужби на рад руководиоца инспекције и
инспектора, у смислу члана 52. Закона о инспекцијском надзору (“Службени гласник
републике Србије”, број 36/15).
Руководилац Службе за буџетску инспекцију града Краљева
Воја Вукајловић дипл. ецц.

