СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Година 13

13.01.2017.
Цена 240 динара

На основу члана 90. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник Републике Србије'', број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013 и 99/2016) и члана 4. Уредбе о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције
(''Службени гласник Републике Србије'', број 10/2004
и 84/2007), Председник општине Параћин доноси
ПРОГРАМ
контроле наменског и законитог коришћења
средстава буџета општине Параћин за 2017.
годину
I
Програмом контроле наменског и законитог
коришћења средстава буџета општине Параћин за
2017. годину (у даљем тексту: Програм), утврђују се
послови инспекцијске контроле везани за наменско и
законито коришћење средстава буџета општине
Параћин (у даљем тексту контрола), одређује
надлежност за обављање послова контроле, начин и
поступак рада надлежног органа приликом обављања
контроле за 2017. годину, као и временски распоред
обављања послова контроле.
II
Под пословима контроле у смислу одредаба
овог Програма подразумева се инспекцијска
контрола примене закона у области материјалнофинансијског пословања и наменског и законитог
коришћења
средстава
корисника
буџетских
средстава, организација, предузећа, правних лица и
других субјеката над којима се врши контрола.
III
Програмом контроле обухваћени су:
1. Директни корисници средстава буџета
општине Параћин (у даљем тексту: директни
корисници):
- Скупштина општине,
- Председник општине и општинско веће,
- Општинско правобранилаштво,
- Управа за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове,
- Управа за инвестиције и управљање
имовином.
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2. Индиректни корисници средстава буџета
општине Параћин (у даљем тексту: индиректни
корисници):
- Завичајни музеј Параћин,
- Библиотека ''Др Вићентије Ракић'' Параћин,
- Културни центар Параћин,
- Дом омладине ''Параћин'',
- Предшколска установа ''Бамби'' Параћин,
- СРЦ ''7 Јули'' Параћин,
- СРЦ ''Јединство'',
- СРЦ ''Борац'',
- Туристичка организација Параћин,
- Буџетски фонд за заштиту животне средине,
- Буџетски фонд за развој пољопривреде,
- Месне заједнице.
3. Корисници субвенција из буџета општине
Параћин:
- Јавна комунална и друга јавна предузећа,
организације и субјекти чији је оснивач општина
Параћин.
4. Корисници буџета који средства из буџета
остварују путем трансфера другом нивоу власти:
- основне школе,
- средње школе,
- установе социјалне заштите,
- установе здравствене заштите.
5. Корисници дотација из буџета:
- установе и удружења у области културе,
- спортске организације и спортска
удружења,
- установе и организације у области социјалне
заштите и
- остали корисници дотација из буџета.
IV
Послове контроле ће обављати Буџетска
инспекција општине Параћин, (у даљем тексту:
надлежни орган). Надлежни орган ће послове
контроле обављати прегледом пословних књига,
помоћних књига, евиденција, рачуноводствених
исправа и извештаја, извештаја о евиденцији
програма и друге документације којом корисници
буџетских средстава располажу са циљем да утврди
да ли су средства коришћена законито и наменски.
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V
Контрола се може вршити као редовна и
ванредна контрола. Редовна контрола се врши у
складу са Планом рада који је саставни део овог
Програма (Прилог 1) и на основу налога за редовну
контролу (Прилог 2). Планом рада Буџетске
инспекције одредиће се корисници буџета Општине,
код којих ће се вршити контрола и редослед
контрола по месецима. Ванредна контрола се може
покренути иницијативом физичких, односно правних
лица, а врши се на основу налога Председника
општине (Прилог 3).
VI
У периоду за који се доноси план редовног
инспекцијског надзора, а на основу броја ванредних
контрола у претходној години, очекује се око 5
ванредних инспекцијских надзора.
VII
Надлежни орган ће након извршене редовне,
односно ванредне контроле поднети извештај
Председнику општине. Извештај садржи: назив
субјекта над којим се врши контрола, назнаку да ли
се ради о редовној или ванредној контроли, као и на
чију иницијативу је извршена уколико је вршена
ванредна контрола, чињенично стање које је налазом
утврђено, мере које су наложене (уколико их је
било). У прилогу извештаја обавезно се достављају
фотокопије записника о извршеној редовној или
ванредној контроли.
VIII
Овај Програм објавити у Службеном листу
општине Параћин.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 40-3/2017-I од 09.01.2017. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Саша Пауновић, дипл.инж.ел.
________________________________
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опште послове и Начелник Управе за инвестиције и
управљање имовином;
2.
Заменик
Председника
Скупштине
општине, Секретар Скупштине општине, заменици
Начелника
Општинских
управа,
чланови
Општинског већа по овлашћењу Председника
општине и Заменика Председника општине.''
Члан 2.
У члану 5. Упутства, став 3. Мења се и гласи:
''Директни корисник буџетских средстава, уз
одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије,
може
извршити
преусмеравање
апропријација одобрених на име одређеног расхода у
износу од 5% вредности апропријације за расход
чији се износ умањује, односно у износу који је
одређен Законом о буџетском систему.''
Члан 3.
У члану 6. Упутства, став 1. мења се и гласи:
''Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове доноси решење о
утврђивању квота за директне буџетске кориснике у
року од 15 дана пре почетка периода на који се
односи.''
У истом члану бришу се ставови 4, 5, и 7.

________________________________
На основу члана 75, 96 и 101. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 34. Одлуке о
организацији Општинских управа (''Службени лист
општине Параћин'', број: 28/2016),
В.Д. Начелник Општинске управе за
урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
општине Параћин доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА О РАДУ ТРЕЗОРА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Члан 1.
У Упутству о раду трезора општине Параћин,
број: 400-270/2010-03 од 13.04.2010. године; 40011/2013-03 од 06.01.2013. године и 400-915/2013-03
од 28.08.2013. године, у даљем тексту: Упутство, у
члану 2. став 2. мења се тачка 1 и 2 и исте гласе:
''1.
Председник
општине,
Заменик
Председника општине, Председник Скупштине
општине, Општински правобранилац, Начелник
Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и

Члан 4.
У члану 7. Упутства, у ставу 2. речи
''Начелник општинске управе'' замењују се речима
''Начелник Управе за урбанизам, финансије,
скупштинске и опште послове''.
Члан 5.
У члану 16. Упутства, мења се став 2. тако да
исти гласи:
''Управа
за
урбанизам,
финансије,
скупштинске и опште послове као надлежни
директни корисник, у буџетском смислу, овлашћена
је да контролише наменску употребу средстава код
индиректних корисника и у јавним предузећима (у
делу средстава из буџета), као и код осталих
корисника јавних средстава у буџетском смислу.''
Члан 6.
У члану 18. став 2. речи ''Општинске управе''
замењују се речима ''Управе за урбанизам,
финансије, скупштинске и опште послове''.
Члан 7.
У члану 30. Упутства став 2. се мења и исти
гласи:
''Локални орган управе надлежан за
финансије, односно лице које он овласти, отвара
подрачуне динарских и девизних средстава
корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора локалне власти''.
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У истом члану иза става 2. додаје се нови став
3. који гласи: ''Корисницима јавних средстава који
нису укључени у систем консолидованог рачуна
трезора, као и осталим правним лицима и другим
субјектима који не припадају јавном сектору, а
којима се врши пренос средстава из буџета, отвара се
посебан наменски динарски рачун код Управе за
трезор за та средства, који се укључује у систем
консолидованог рачуна трезора.''
У истом члану, претходни став 3. постаје став
4.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', примењиваће се од наредног дана од дана
доношења.
УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ФИНАНСИЈЕ,
СКУПШТИНСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-37/2017-V-01 од 13.01.2017. године
В.Д. НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Данијела Радоњић, дипл. прав.
________________________________

13.01.2017.
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