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На основу члана 6. став 1. Одлуке о оснивању Службе буџетске инспекције („Службени
лист града Крагујевца“, број 37/16 и 39/16), Градоначелник града Крагујевца утврђује
ПРОГРАМ
РАДА СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Програмом рада Службе буџетске инспекције града Крагујевца за 2017. годину (у
даљем тексту: Програм) утврђују се послови инспекцијске контроле које ће Служба буџетске
инспекције града Крагујевца (у даљем тексту: Служба) обављати у 2017. години, као и
корисници јавних средстава над којима се поступак контроле спроводи.
Послови инспекцијске контроле из става 1. ове тачке 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 обављају инспектори Службе.
Инспектори ће по налогу за инспекцијску контролу, који издаје главни буџетски
инспектор, вршити контролу пословних књига, евиденција, извештаја (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.
Члан 3.
Поступак инспекцијске контроле спроводи се над:
1. Директним корисницима средстава буџета града Крагујевца (у даљем тексту:
Директни корисници):
-

органи града Крагујевца,
Градске управе,
посебне и стручне службе

2. Индиректним корисницима средстава буџета града Крагујевца (у даљем тексту:
Индиректни корисници):
-

установе културе чији је оснивач град Крагујевац,
Установа за спорт и физичку културу „Парк“ Крагујевац,
Установа „Спортско рекреативни центар Младост“ Крагујевац,
Предшколска установа за децу „Нада Наумовић“,
Предшколска установа за децу „Ђурђевдан“,
Градска туристичка организација,
Центар за стручно образовање запослених у образовању,
Центар за развој услуга социјалне заштите „Књегиња Љубица“,
Месне заједнице

3. Јавним предузећима основаним од стране града Крагујевца (у даљем тексту: Град),
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 који су индиректни корисници буџетских средстава
Републике Србије на територији Града, а средства из буџета Града остварују трансферима
другом нивоу власти:
-

основне школе,
средње школе,
установе социјалне заштите,
установе здравствене заштите.

5. Корисницима дотација из буџета Града:
-

установе и удружења у области културе,
спортске организације и спортска удружења,
установе и организације у области социјалне и здравствене заштите и
остали корисници дотација из буџета Града.

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 пратећих прописа у области материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране субјеката
над којима се врши контрола.
Члан 5.
Налогом за инспекцијску контролу из члана 2. овог Програма утврђује се појединачни
корисник и предмет контроле за сваког појединачног корисника буџета Града 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.
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