ПРОГРАМ
РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 90. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18, 31/2019 и 72/2019), члана 5. и 6. Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“, број 93/17), члана 63. став 1.
тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева” број 6/19 - пречишћен
текст) и члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију града
Краљева („Службени лист града Краљева”, број 22/09 и 18/18), на предлог Градоначелника
града Краљева број
______________
од
______________ године,
Градско веће града Краљева,
___________________________
године, усвојило је
ПРОГРАМ
РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Програмом рада Службе за буџетску инспекцију града Краљева за 2021. годину (у
даљем тексту: Програм) утврђују се послови инспекцијске контроле које ће Служба за
буџетску инспекцију града Краљева (у даљем тексту: Служба) обављати у 2021. години,
као и корисници јавних средстава над којима се поступак контроле спроводи.
Послови инспекцијске контроле из става 1. овог члана подразумевају контролу
примене закона у области материјално-финансијског пословања, као и контролу
наменског и законитог коришћења средстава од стране корисника јавних средстава.
Члан 2.
Послове инспекцијске контроле утврђене Програмом обавља инспектор Службе по
налогу за инспекцијску контролу, који издаје Градоначелник.
Контрола ће се вршити на пословним књигама, евиденцијама, извештајима (о
реализацији финансијских планова, програма, капиталних улагања, привремених и
коначних обрачуна изградње објеката) и друге документације код корисника јавних
средстава, код којих се поступак инспекцијске контроле спроводи.
По захтеву Градоначелника врши се и ванредна инспекцијска контрола када се
процењује да је потребно да се спрече и отклоне штетне последице по законом и другим
прописом заштићена добра, права и интересе.

Члан 3.
Поступак инспекцијске контроле спроводи се над:

1) директним корисницима средстава буџета града Краљева (у даљем тексту:
директни корисници):
- органима града Краљева;
- Градској управи града Краљева;
- посебним и стручним службама;
2) индиректним корисницима средстава буџета града Краљева (у даљем тексту:
индиректни корисници):
 Народним музејом Краљево;
 Историјским архивом Краљево;
 Народном библиотеком „Стефан Првовенчани” Краљево;
 Краљевачким позориштем;
 Културним центром „Рибница” Рибница;
 Домом културе „Студеница” Ушће;
 Заводом за заштиту споменика културе Краљево;
 Спортским центром „Ибар”;
 Предшколском установом „Олга Јовичић Рита“;
 Дечјем одмаралиштем „Гоч”;
 Туристичком организацијом Краљева;
 месним заједницама;
3) јавним предузећима основаним од стране града Краљева, правним лицима
основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има
директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50%
гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна
средства чине више од 50% укупног прихода;
4) корисницима буџета града Краљева који су индиректни корисници буџетских
средстава Републике Србије на територији града Краљева, а средства из буџета
града Краљева остварују трансферима другом нивоу власти:
 основним школама;
 средњим школама;
 установама социјалне заштите;
 установама здравствене заштите;
5)





корисницима дотација из буџета града Краљева:
установама и удружењима у области културе;
спортским организацијама и спортским удружењима;
установама и организацијама у области социјалне и здравствене заштите;
осталим корисницима дотација из буџета града Краљева;

6) осталим корисницима јавних средстава:
 правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно
дозначена средства буџета града за одређену намену, правним лицима и другим
субјектима који су учесници у послу који је предмет инспекцијске контроле и

субјектима који користе средства буџета града по основу задуживања, субвенција,
остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
Члан 4.
Служба обавља контролу примене закона и пратаћих прописа у области
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од
стране субјеката над којима се врши контрола.
Члан 5.
У 2021. години, Служба ће спровести поступак инспекцијске контроле над:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ЈКП “ПУТЕВИ”;
Културни центар “Рибница”;
Месна заједница Адрани;
Удружење параплегичара Рашког округа;
Удружење учесника рата 91-99;
Кајак клуб “Ибар”
Параглајдинг клуб “Еол”.
Члан 6.

Налогом за инспекцијску контролу из члана 2. овог Програма утврђује се
појединачни корисник и предмет контроле за сваког појединачног корисника буџета града
Краљева код којег ће се спровести инспекцијска контрола, инспектор који ће контролу
обавити, рок за обављање контроле и друга питања прилагођена потреби у моменту
вршења инспекцијске контроле.
Образложење
Правни основ за усвајање Програма рада Службе за буџетску инспекцију града
Краљева за 2021. годину су члан 90. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/2019 и 72/2019), члан 5. и 6. Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“, број 93/17) и члан 10. став 4.
Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију града Краљева („Службени лист града
Краљева”, број 22/09, 18/18).
Чланом 10. став 4. Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију града
Краљева прописано је да Градско веће града Краљева усваја годишњи програм рада
Службе за буџетску инспекцију града Краљева, а ставом 5. истог члана да нацрт програма
руководилац Службе доставља Градоначелнику, који предлог програма доставља Градском
већу.
Сходно члану 7. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, на
предложени Програм рада Службе за буџетску инспекцију града Краљева прибављена је
претходна сагласност Министарства финансија број: 021-01-00229/2020-26/16 од 3.

децембра 2020. године.
Обрадио и контролисао: Воја Вукајловић
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број:

Председник Градског већа града Краљева
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог

