
П Л А Н   Р А Д А 

БУЏЕТСКОГ  ИНСПЕКТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Овим планом би се утврдили послови, контроле и активности буџетског инспектора за 

2017.годину. 

 

Функција буџетског инспектора јединице локалне самоуправе је 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.Закона о буџетском систему(«Сл.гласник РС» бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр., 108/2013 , 142/2014,  68/2015-др. Закон, 103/2015 и 99/2016 ). 

 
У свом раду буџетски инспектор примењује следеће правне прописе: 

 

• Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. 108/2013 и 142/2014, 68/2015 –др закон, 103/2015 

и 99/2016); 

• -Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“ 

бр. 10/2004 и 84/2007); 

• -Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем –

Пречишћен текст („Службени гласник РС“ бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 

22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 (испр.), 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 

117/2014, 128/2014, 131/2014 и 32/2015); 

• -Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/2003 и 12/2006); 

• -Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ бр.36/2015 ); 

• -Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015); 

• -Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); 

• -Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем ( „Сл.гласник РС“,бр. 118/2013 и 137/2014 ); 

• Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ( 

„Сл.гласник РС“, бр.98/2007-пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015 ). 

• Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације ( „Сл.лист СРЈ“, бр.17/97 и 24/2000 ); 

• Закон о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“, бр.18/2016 ); 

• Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 

34/2001,62/2006 –др. закон, 63/2006 –испр. др. закона, 116/2008 –др. закони, 92/2011, 

99/2011 –др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014и 21/2016 –др. закон); 

• Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

99/2013 –усклађени дин. изн. и 125/2014 –усклађени дин.изн., 95/2015 –усклађени дин. изн., 

83/2016, 91/2016 –усклађени дин. изн. и 104/2016 –др. закон); 

• Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016 –др. 

закон и 108/2016); 

• Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“,бр. 18/2016); 

• Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,бр. 15/2016); 



• Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“,бр. 62/2013) и на основу других правних прописа, 

закона, уредаба.  

 

У 2017.години извршиће се контрола наменског и законитог коришћења средстава буџета 

општине Неготин и материјално финансијског пословања код следећих корисника буџетских 

средстава: 
 

• Месна заједница Карбулово; 

• Месна заједница Брестовац; 

• Месна заједница Душановац; 

• Месна заједница Михајловац; 

• ОШ“Бранислав Нушић“Уровица; 

• ОШ“Стеван Мокрањац“Кобишница; 

• ОШ“12.септембар“Неготин; 

• Месна заједница Милошево; 

• Неготинска гимназија; 
• ОШ“Павле Илић Вељко“Прахово; 

• Месна заједница Дупљане; 

• Месна заједница Поповица  

 

У табели бр. 1 је приказана динамика контрола планираних у 2017 год. 

 

Табела бр.1 

ДИНАМИКА ПЛАНА КОНТРОЛА У 2017 

ГОД ЈАН ФЕБ МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУН ЈУЛ 

АВГУС

Т СЕПТ ОКТ НОВ ДЕЦ 

1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  КАРБУЛОВО 
            

2 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРЕСТОВАЦ 

            

3 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУШАНОВАЦ 
            

4 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

МИХАЈЛОВАЦ             

5 

ОШ“СТЕВАН 

МОКРАЊАЦ“КОБИШНИЦА             

6 

ОШ“БРАНИСЛАВ 

НУШИЋ“УРОВИЦА             

7 
ОШ“12.СЕПТЕМБАР“НЕГОТИН 

            

8 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛОШЕВО 

            

9 

ОШ“ПАВЛЕ ИЛИЋ 

ВЕЉКО“ПРАХОВО             

10 НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА             

11 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОПОВИЦА             

12 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУПЉАНЕ             

 
Контроле предвиђене овим планом које се евентуално не изврше до краја године преносе се у 

наредну годину. 



Овако утврђена динамика извршења контрола буџетских корисника подложна је 

сразмерним изменама ,ако се за то укаже потреба у зависности од времена коришћења годишњег 

одмора, одлазка на семинар, ванредних контрола  и других непредвиђених дешавања. 

 

        Измене и допуне годишњег плана рада могу се вршити из разлога: 

 

• измене и допуне Програма рада буџетског инспектора које утврђује председник општине; 

• захтева председника за ванредну контролу; 

•  поднетих захтева односно пријава ( од државних органа, правних лица, грађана и др.) за ванредну 

контролу, уважених од стране председника општине.  
 

     Овим планом се предвиђа и континуирано професионално усавршавање буџетског инспектора. Оно 

се огледа у упознавању са службеним гласилима и стручном литературом, односно у оквиру расположивих 

средстава, присуство саветовању са темама везаних за обављање послова буџетске инспекције на нивоу 

локалне самоуправе. 

 

         У периоду за који се доноси план редовног инспекцијског надзора, а на основу броја 

ванредних контрола у претходној години, очекују се око 4 ванредних инспекцијских надзора. 
 

       Поред наведеног, у раду буџетске инспекције у 2017-ој години значајнa је следећа 

активност, као што је: 

 

• Контрола извршења предложених мера, о чему се сачињава службена белешка.   

                                                                                             

 

Буџетски инспектор, 
 

Наташа Николајевић 


