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На основу члана 90. Став 2 и 3   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 и 
103/2015), члана 5. Став 1 Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције (Сл. 
Гласник бр. 10/2004) и члана 22. Праволника о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској Управи  општине Куршумлија( Сл. Лист општине Куршумлија 44/2016.г.) буџетски 
инспектор утврђује 

 

ПЛАН РАДА БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Овим планом утврђују се послови, контроле и активнисти буџетског инспектора за 2017.годину. 

Буџетски инспектор општине Куршумлија обавља послове буџетске инспекције код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и других 
правних лица 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 и 103/2015). 

Буџетски инспектор врши контролу пословних књига, извештаја, евиденцијса и друге документације 
код корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и правних лица 
утврђеним чланом 85. Закона о буџетском систему са циљем да ли су средства наменски и законито 
коришћена. 

- У складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Сл.Гласник РС број 36/2015), приликом 
израде инспекцијсог надзр утврђено је стање у области инспекцијског надзора и извршена је 
процена ризика корисника буџетских средстава. На основу утврђеног стања, процене ризика 
буџетски инспектор  ће у 2017. години извршити контроле наменског и законитог коришћења 
средста буџета општина Куршумлија и материјалног финансијског пословања код следећих 
корисника буџетских средстава: 

-  Народна библиотека „Знање“  Куршумлија контрола у марту месецу 2017.г. 

- ПУ „Сунце“ и „Чаролија“ Куршумлија април и мај 2017.г. 

- О.Ш. „Дринка Павловић“ куршумлија јун-јул  2017.г. 

- Гимназија Радош Јовановић“Сеља“ август-септембар 2017.г. 

- Економска школа Куршумлија октобар 2017.г. 

- Удружења корисници СДДТ буџета општине Куршумлија новембар-децембар 2017.г. 

Планом се, а на основу ускуства из претходних година, предвиђа и очекује 3-4 ванредне контроле. У 
оквиру превентивног деловања буџетски инспектор ће саветодавно помагати директне и индиректне 
кориснике буџета општине Куршумлија. Контроле предвиђене овим планом могу се изменити по 
налогу Председника општине Куршумлија. 

 

 Буџетски инспектор, 
 Весна Бојовић дипл. ецц. 

 


