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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ                                                                                                           
О РАДУ  БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА                                                                                 

ЗА 2016.ГОДИНУ 

 

         Буџетски инспектор општине Неготин, на основу члана 85.Закона о буџетком 

систему ( „Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 103/2015 и 

66/2016 ), обавља послове инспекцијске контроле над директним и индиректним 

корисницима средстава буџета јединице локалне самоуправе, као и осталим 

субјектима који су наведени у ставу 3., тачкама 2) и 3) истог члана овог Закона. 

          Функција буџетске инспекције је, како је прописано чланом 86.Закона о 

буџетском систему, контрола примене закона у области материјално-финансијског 

пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред 

наведених субјеката. 

          Буџетски инспектор у току 2016.године обављала је радне задатке из своје 

надлежности на основу одредаба Закона о буџетском систему ( „Службени гласник 

РС“, број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 103/2015 и 66/2016 ), Закона о јавним 

набавкама ( „Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015 ), Уредбе о раду, 

овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( „Сл.гласник РС“, бр.10/2004 и 

84/2007 ), Уредбе о буџетском рачуноводству ( „Сл.гласник РС“, број 125/2003 и 

12/2006 ), Правилника о класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем ( „Сл.16/2016 и 49/2016 ) и на основу других правних прописа. 

           Буџетски инспектор у току 2016.године вршила је ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР на основу:                                                                                                           

1.Плана рада за 2016.годину, број:470-1/2016-III/07 од 19.01.2016.године.                                                                                           

2.Захтева за ванредну контролу достављеног од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, број:424-614-025-02/2016-12 од 28.04.2016.године, 

уваженог од стране председника општине. 

 

 



              

 

    I) ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ КОНТРОЛА 

       Планом рада за 2016.годину, уваженог од стране председника општине 

Неготин, обухваћени су следећи субјекти и извршена редовна контрола примене 

прописа у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 

коришћења средстава код:         

1) Индиректних корисника средстава буџета о чему су сачињени записници 

код:                                                                                                                                                  

- Месне заједнице Шаркамен, број:470-2/2016-IV/03 од 05.02.2016.године;                                                            

- Месне заједнице Вратна, број:470-3/2016-IV/03 од 25.02.2016.године;                    

- Месне заједнице Браћевац, број:470-6/2016-IV/03 од 05.04.2016.године;                

- Месне заједнице Црномасница број 470-7/2016-IV/03 од 27.04.2016.године;                               

- Месне заједнице Плавна број 470-11/2016-IV/03 од 31.08.2016.године.                       

2) Корисника средстава буџета о чему су сачињени записници код:                          

-ОШ“Момчило Ранковић“Рајац,број:470-5/2016-IV/03 од 17.03.2016.године;                               

-Музичка школа“Стеван Мокрањац“,број:470-4/2016-IV/03 од 

30.05.2016.године;                                                                                                   

-ОШ“Павле Илић Вељко“Душановац, број: 470-10/2016- IV/03 од 

31.08.2016.године;                                                                                                             

-ОШ“Вук Караџић“Неготин, број: 470-8/2016-IV/03 од 22.11.2016.године;                                                                                                     

-ОШ“Вера Радосављевић“Неготин, број:470-9/2016-IV/03 од 

21.12.2016.године. 

На основу захтева за ванредну контролу, извршена је ванредна буџетска 

контрола  код:                                                                                                                                      

1) Индиректног корисника средстава буџета, о чему је сачињен записник 

код:                                                                                                                                    

-   Предшколске установе“Пчелица“Неготин, број:470-12/2016-IV/03 од 

27.09.2016.године. 

 

II)  НАЈЧЕШЋЕ НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ У КОНТРОЛАМА 

     Приликом вршења контрола уочено је да се највећи број неправилности односи 

на кршење следећих прописа: 

    1) Закон о буџетском систему 

    -  није поднет захтев, органу управе надлежном за финансије, за повећање одговарајуће 

апропријације за извршавање расхода и издатака из осталих извора финансирања ( чл.61, 

ст.8 ). 

 

 

  

 



 

                                                                  

    2) Уредба о буџетском рачуноводству 

     - пословне књиге се не воде уредно и ажурно, 

     - интерним општим актом није уређена организација рачуноводственог система 

( чл.16, ст.9 ), 

      - рачуноводствене исправе нису обезбеђене и књижене у смислу одредаба члана 

16.Уредбе, 

       - не воде се поједине врсте помоћних књига и евиденција. 

      3) Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем 

        - вршена су књижења која нису у складу са чланом 14.наведеног Правилника.     

       4) Закон о јавним набавкама 

         - не води се евиденција о закљученим уговорима о јавним набавкама. 

III ) ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Буџетски инспектор је у току 2016.године присуствовала семинару “Буџетска 

инспекција и ревизија на нивоу јединице локалне самоуправе“, који се одржавао на 

Златибору, у организацији Завода за унапређење пословања Београд.  

У поступку контроле буџетски инспектор поред контроле пословања 

контролисаних корисника средстава буџета, дао је савете, упутства, начин 

решавања појединих проблема, што значи да је контрола уједно имала и 

саветодавни карактер. 

 

Буџетски инспектор у наведеном  периоду  обавља послове на праћењу и примени 

прописа из области рада и деловања буџетске инспекције. 

 

       Неготин, 27.01.2017.године                           Буџетски инспектор, 

                                                                                  Наташа Николајевић              

 


