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На основу члана 90. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије",
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), Закона о
инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС» бр 36/2015) и члана 4. Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције ("Службени гласник Републике Србије", број 93/2017), Председник
општине Бачка Топола доноси

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за
2018. годину
I
Планом рада буџетске инспекције Општине Бачка Топола за 2018. годину ( у даљем тексту:
план), утврђују се планирани послови инспекције везани за наменско и законито коришћење
средстава буџета општине Бачка Топола (у даљем тексту: контрола), динамика и обим саветодавнопревентивног рада, одређује надлежност за обављање послова инспекције, начин и поступак рада
надлежног органа приликом обављања послова инспекције за 2018. годину, као и временски
распоред обављања послова инспекције.
II
Под пословима контроле у смислу одредаба овог Плана подразумева се контрола примене
закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката
над којима се врши контрола.
Службена саветодавна посета је облик превентивног деловања инспекције пружањем стручне
и саветодавне подршке надзираном субјекту , коју инспекција организује ван инспекцијског надзора.
Послови контроле и службено саветодавни рад се сматрају пословима инспекције.
III
Планом рада обухваћени су:
1. Директни корисници средстава буџета општине Бачка Топола (у даљем тексту: директни
корисници):
- Скупштина општине,
- Председник општине и општинско веће,
- Општинска управа
2. Индиректни корисници средстава буџета општине Бачка Топола (у даљем тексту:
индиректни корисници):
- Библиотека « Ержебет Јухас» Б. Топола
- Дом Културe Општине Бачка Топола
- Предшколска установа "Бамби" Бачка Топола
- Музеј Бачка Топола
- Туристичка организација Општине Бачка Топола
- Месне заједнице Бачки Соколац, Бајша, Бачка Топола, Горња Рогатица, Гунарош,
Карађорђево, Криваја, Мали Београд, Његошево, Ново Орахово, Пачир, Панонија, Победа, Стара
Моравица, Томиславци
3. Корисници субвенција из буџета општине :
- јавна комунална и друга јавна предузећа, организације и субјекти чији је оснивач општина .
4. Корисници буџета који средства из буџета остварују путем трансфера другом нивоу
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власти:
- основне школе,
- средње школе,
- установе социјалне заштите,
- установе здравствене заштите.
5. Корисници дотација из буџета:
- установе и удружења у области културе,
- спортске организације и спортска удружења,
- установе и организације у области социјалне заштите и
- остали корисници дотација из буџета.
IV
Послове инспекције ће обављати Буџетска инспекција општине Бачка Топола, (у даљем
тексту: надлежни орган). Надлежни орган ће послове инспекције обављати у виду заједничких и
индивидуалних састанака, договора у циљу едукација, као и прегледом пословних књига, помоћних
књига, евиденција, рачуноводствених исправа и извештаја, извештаја о евиденцији програма и друге
документације којом корисници буџетских средстава располажу са циљем да утврди да ли су
средства коришћена законито и наменски.
V
Контрола се може вршити као редовна и ванредна контрола.
Редовна контрола ће се вршити по Плану рада буџетске инспекције. (Прилог 1.)
Ванредна контрола се може покренути иницијативом физичких, односно правних лица, а
врши се на основу налога Председника општине (Прилог 3).

VI
Саветодавно-едукативни рад са директним и индиректним корисницима буџетских средстава,
трансфера и дотација се врши по указаној потреби КБС, с посебним акцентом на систем
финансијског управљања и контроле.
VII
Надлежни орган ће након извршене редовне, односно ванредне контроле односно
саветодавно-едукативног рада поднети извештај Председнику општине. Извештај садржи: назив
субјекта , назнаку да ли се ради о редовној или ванредној контроли или саветодавно-едукативном
раду, као и на чију иницијативу је извршена уколико је вршена ванредна контрола, чињенично стање
које је налазом утврђено, мере које су наложене ( уколико их је било). У прилогу извештаја обавезно
се достављају фотокопије записника .
VIII
Овај Програм објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Број VIII-47-2/2017-2,
04.01.2018. године

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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Прилог 1

ПЛАН РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Планирани распоред инспекцијског надзора
по месецима је следећи:
МЕСЕЦ

НАЗИВ КОРИСНИКА

ЈАНУАР

Општински ватрогасни савез Бачка Топола

ФЕБРУАР

Асоцијација за развој Општине Бачка Топола
Општинска Унија Бачка Топола
Голубарски Савез Општине Бачка Топола

МАРТ

Фото видео Студио СИ Срђан Ивановић ПР
Музеј Бачка Топола

АПРИЛ

Основна Школа „18. Октобар“ Ново Орахово

МАЈ

Фудбалски клуб „Бачка „ Пачир
Одгајивачи говеда, производња млека и сточари општине
Бачка Топола
Друштво за неговање традиције „Валерија“ Панонија

ЈУН

„Мост“ удружење за неговање традиције Бајша
Месна заједница Горња Рогатица

ЈУЛ

Месна заједница Победа
Месна заједница Бајша

АВГУСТ

Општинска управа Бачка Топола
Општинска управа Бачка Топола

Удружење грађана „Мара“ Бачка Топола
СЕПТЕМБАР Мађарски културни центар „Кодаљ“ Бачка Топола
ОКТОБАР

Куглашки клуб „Слобода“ Ст. Моравица

НОВЕМБАР

Шаховски клуб „Жаки Јожеф“ Ст. Моравица
Омладински дувачки оркестар Ст. Моравица

ДЕЦЕМБАР

Црвени Крст Бачка Топола
Црвени крст Бачка Топола

План рада по месецима дат је оквирно што подразумева могућност промене из следећих разлога:
- измена и допуна Програма рада буџетске инспекције за 2018. годину,
- захтева за ванредну контролу
- потребе за саветодавно едукативним радом и
- других разлога.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: ______________
Датум:_____________

НАЛОГ ЗА РЕДОВНУ КОНТРОЛУ
НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

1. НАЛАЖЕ СЕ контрола наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Бачка
Топола
код
_______________
корисника
буџета
општине
Бачка
Топола
_____________________________________________________.
2. Контролу наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Бачка Топола код
__________ корисника буџета општине Бачка Топола ______________________ извршиће буџетски
инспектор ______________________.
3. Предмет контроле је:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________
4. Планирано трајање контроле је: ________________________________________________
5. Друга питања од значаја за обављање контроле:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: ______________
Датум:_____________

НАЛОГ ЗА ВАНРЕДНУ КОНТРОЛУ
НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

1. НАЛАЖЕ СЕ контрола наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Бачка
Топола
код
__________
корисника
буџета
општине
Бачка
Топола
_______________________________________________________________________
2. Контролу наменског и законитог коришћења средстава буџета општине Бачка Топола код
__________ корисника буџета општине Бачка Топола _______________________________ извршиће
буџетски инспектор _____________.
3. Предмет контроле је:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________
4. Рок за обављање контроле је: ________________________________________________
5. Друга питања од значаја за обављање контроле:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________
Председник општине
Кишлиндер Габор, с.р.

