Раздео 24

- СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Службу за буџетску инспекцију је основала Покрајинска влада доношењем Одлуке о оснивању
Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (,,Службени лист АПВ" број

22/2017).

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за
планирана су средства у износу од

7.718.459,63

динара, односно

2020.

годину,

динара, а извршени су расходи у износу од

20.391.207,69

37,85 % планираних средстава .

Активности су планиране и реализоване у оквиру ПРОГРАМА 2301-УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И

НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА, односно ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

2301

1002 - ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА, функционалне класификације 110 - Извршни и законодавни
органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања

01 ОО -

Приходи из буџета за следеће намене:

плате, додаци и накнаде запослених (зараде) извршено је

5.038.482,01 динара,

односно

40,13%

планирано је

12.556.368,68 динара, а

плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства
динара, а извршено је

838.907,27 динара,

односно

40,13%

износе

2.090.635,38

плана.

Накнаде у натури - планирана средства износе 80.000,00 динара, а извршено је
динара, односно

28,71%

22.965,00

плана . Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за

долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају.
Социјална давања запосленима

- планирана средства износе 815 .000,00 динара, а извршено

је

31,61%

257.633,50

динара, односно

плана . Ови трошкови се односе на исплату других

помоћи запосленима .

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе
су расходи у износу од

73.868,74

динара, односно

29,55%

250.000,00 динара, а извршени

плана. Ови трошкови се односе на

исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини .

Награде запосленима и остали посебни расходи
динара, а извршени су расходи у износу од

- планирана средства износе 209.000,00

208.299,32

динара, односно

99,66%

плана. Ови

трошкови се односе на исплату јубиларне награде.

Стални трошкови
износу

од

- планирана средства износе 50.000,00 динара, а извршени су расходи у

З.954,38

динара,

односно

7,91%

плана.

Ови

трошкови

се

односе

на

телекомуникационе услуге (фиксни телефон) .
Трошкови путовања
износу од

43.350,00

- планирана средства износе 371.000,00 динара, а извршени су расходи у
динара, односно

29,79%

плана. Ови трошкови се односе на трошкове

службених путовања у земљи.
Услуге по уговору

1.168.477,83

- планирана су средства у износу од 3.715.845,78 динара, а извршено је

динара, односно

31,45%

плана. Средства су утрошена на стручне услуге које се

односе на исплату накнаде по основу обављених привремених и повремених послова.

Материјал

-

планирана су средства у износу од

динара, односно

47,45%

110.000,00

динара, а извршено је

52.195,00

плана. Ови трошкови се односе на материјал за образовање и

усавршавање запослених, односно трошкове набавке стручне литературе.

Остале дотације и трансфери
извршено је

10.326,58

-

планирана су средства у износу од

динара, односно

54,35%

19.000,00

динара, а

плана. Средства су утрошена за уплату разлике

између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног
износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

45.796,20 динара,

-

планирана су средства у износу од

а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова
динара, а извршења није било.

- планирана су средства у износу од 78.561,65

