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Неготин

На основу члана 90. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС»
бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 01/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019) и члана 5. и 6. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције («Сл. гласник РС» бр. 93/2017), Председник општине
Неготин доноси

ПРОГРАМ
РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Годишњим Програмом рада буџетске инспекције за 2020. годину (у
даљем тексту: Програм ), утврђују се послови инспекцијске контроле које ће
буџетска инспекција општине Неготин обављати у 2020. години, као и
корисници јавних средстава над којима се поступак контроле спроводи.

Члан 2.

Под пословима контроле у смислу одредаба овог Програма 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 корисника јавних средстава над
којима се врши контрола на територији општине Неготин.

Члан 3.

Буџетска инспекција ће послове контроле обављати увидом у пословне
књиге, евиденције, извештаје и другу документацију субјекта инспекцијске
контроле, са циљем да утврди да ли су средства коришћена законито и
наменски.

Члан 4.

Послови контроле се спроводе над:

1.
Директним корисницима средстава буџета општине Неготин ( у даљем
тексту: директни корисници ):

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинска управа
- Општинско правобранилаштво

2. Индиректним корисницима средстава буџета општине Неготин ( у даљем
тексту: индиректни корисници ):

- установе културе
- месне заједнице
- предшколска установа
- организација за развој туризма

3. Корисницима субвенција из буџета општине Неготин:

- јавно комуналнo предузећe, организације и субјекти чији је оснивач
општина Неготин

4. Корисницима буџета који средства остварују путем трансфера од других
нивоа власти:

- основне школе
- средње школе
- социјална заштита
- установе здравствене заштите

5. Корисницима дотација из буџета општине Неготин:

- спортске организације и спортска удружења,
- савези и невладине организације,
- остали корисници дотација из буџета.

Члан 5.

Инспекцијска контрола се може вршити као редовна и ванредна контрола.

Буџетска инспекција општине Неготин ће послове редовне инспекцијске
контроле обављати по Програму који утврђује председник општине Неготин.
Програм рада доноси се на предлог руководиоца Одељења за инспекцијске
посове, а који се пре достављања председнику општине на усвајање у циљу
координације у складу са чланом 7. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције («Сл. гласник РС» бр. 93/2017), доставља руководиоцу

буџетске инспекције министарства надлежног за послове финансије на
сагласност.

По примљеним пријавама, представкама, приговорима и захтевима за
вршење инспекцијске контроле (од органа, организација, правних лица, грађана
и др.) и на основу процене ризика, односно оцене угрожавања јавног интереса, а
у складу са чланом 5. став 2. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције («Сл. гласник РС» бр. 93/2017), председник општине
Неготин ће руководиоцу Одељења за инспекцијске послове упутити захтев за
вршење ванредне инспекцијске контроле.
Члан 6.

У поступку инспекцијске контроле, буџетски инспектори врше контролу
примене закона у области материјално-финансијког пословања и наменског и
законитог коришћења средстава код корисника јавних средстава из члана 4. овог
Програма. Програм рада за 2020. годину утврђен је првенствено на основу
анализе и процене ризика примљених пријава, представки, приговора и захтева
за вршење инспекцијске контроле пристиглих од органа, организација, правних
и физичких лица. Редовна инспекцијска контрола у 2020. години вршиће се код
следећих субјекта:

1.

Месна заједница Браћевац

2.

Месна заједница Душановац

3.

Месна заједница Брестовац

4.

Месна заједница Карбулово

5.

Месна заједница Михајловац,

6.

Месна заједница Прахово

7.

Дом културе “Стеван Мокрањац”

8.

Туристичка организација општине

9.

Центар за социјални рад Неготин

10. Техничка школа Неготин
11. Основна школа “Јован Јовановић-Змај” Јабуковац
12. Основна школа “Павле Илић-Вељко” Душановац

Члан 7.

Буџетска инспекција, сходно члану 87. Закона о буџетском систему, након
спроведене инспекцијске контроле, саставља записник о контроли и предлаже
мере за отклањање констатованих незаконитости и неправилности у раду
контролисаног субјекта и исти доставља корисницима буџетских средстава,
организацијама, предузећима, правним лицима и другим субјектима код којих је
извршена инспекцијска контрола.

Буџетска инспекција, у случају да контролисани субјект не поступи по
предложеним мерама из записника о контроли, сходно члану 87. Закона о
буџетском систему, решењем налаже мере за њихово отклањање и предузима
друге законом утврђене радње.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

_______________________________________
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе

