
Република Србија
Општина Пирот
Служба за буџетску инспекцију
III Број:  47/  / 2016 
Датум:        .2016. година
Пирот

На  основу  члана  85.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник  РС',  број
93/2012, 62/2013, 63/2013 –  испр., 108/2013 и 142/2014), чл.  18. Закона о државној управи
(''Службени гласник РС'', број 79/2005,101/2007 и 95/2010)), члана 3. и члана 9. став 1. Уредбе
о  раду,  овлашћењима  и  обележјима  буџетске  инспекције  (''Службени  гласник  РС'',  број
10/2004 и 84/2007) и чл.64. до 68. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'',
број 30/2010), буџетски инспектор Општинске управе  Општине Пирот, Служба за буџетску
инспекцију, саставља

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

ЗА 2015. ГОДИНУ
 

  Служба за буџетску инспекцију  је у току 2015. године извршила:

 I Дванаест редовних  контрола примене закона у области материјално-финансијског
пословања,  наменског и  законитог  коришћења средстава за  период  пословања од 01.01. до
31.12. 2014. године код следећих буџетских корисника:

1. Дечји  вртић  „Чика  Јова  -  Змај“ Пирот,  предмет  III бр.  47-2/2015,  контрола  вршена  у
периоду од 27.01.2015. до  19.03.2015. године. Утврђен је налаз стања, предложене мере су
извршене и предмет је  архивиран 21.04.2015.г.

2.  Основна школа “Душан Радовић” Пирот, предмет  III бр. 47-7/2015, контрола вршена у
периоду од  23.03.2015. до  12.05.2015. године. Утврђен је налаз стања, предложене мере су
извршене и предмет је  архивиран 12.05.2015.г.

3. Основна школа „Младост“ Пирот, предмет III бр. 47-8/2015, контрола вршена у периоду од
06.04.2015. до 28.04.2015. године. Утврђен је налаз стања, предложене  мере су извршене и
предмет је  архивиран 10.07.2015. 

4. Гимназија  Пирот, предмет III бр. 47-10/2015, контрола вршена у периоду од 06.05.2015. до
19.05.2015.  године.  Утврђен је  налаз  стања,  предложене мере су извршене и предмет  је
архивиран 08.06.2015.г

5.  Економска  школа Пирот,  предмет  III  бр.  47-12/2015,  контрола  вршена  у  периоду  од
19.05.2015. до  06.06.2015. године. Утврђен је налаз стања, предложене мере су извршене и
предмет је архивиран 06.07.2015.г.

6.  Месна  заједница  Крупац,  предмет  III  бр.  47-15/2015,  контрола  вршена  у  периоду  од
03.07.2015. до  17.07.2015. године. Утврђен је налаз стања, предложене мере су извршене и
предмет је архивиран 05.08.2015 г.



7.  Месна  заједница  Нови  Завој,  предмет  бр.  47-17/2015,  контрола  вршена  у  периоду  од
20.07.2015. до  03.08.2015. године. Утврђен је налаз стања, предложене  мере су извршене  и
предмет је архивиран 05.11.2015 г. 

8. Месна заједница Осмакова, предмет III бр. 47-16/2015, контрола вршена у периоду од 04.08
2015.  до  21.08.2015.  године.  Утврђен  је  налаз  стања,  предложене  мере   су  извршене,  и
предмет је архивиран 05.09.2015. године.

9.  Народно позориште  Пирот,  предмет  III  бр.  47-20/2015,  контрола  вршена у  периоду од
17.08.2015. до  05.09.2015. године. Утврђен је налаз стања, предложене мере су извршене и
предмет је архивиран 27.11.2015.г.

10. Женски кошаркашки клуб „Гимназијалац“ Пирот,  предмет  III  бр. 47-26/2015, контрола
вршена у периоду од  09.10.2015. до  02.11.2015. године. Утврђен је налаз стања,  није било
предложених мера за отклањање незаконитости у раду  и предмет је завршен и архивиран
17.11. 2015.године.

11.  Стрељачки  клуб  „Милорад  Манчић  „Лукањац“  Пирот,  предмет  III  бр.  47-26/2015,
контрола вршена у периоду од  09.10.2015. до  02.11.2015. године. Утврђен је налаз стања,
предложене мере су извршене и предмет је архивиран …..........

12. Карате клуб „Пролетер“ Пирот, предмет III бр. 47-24/2015, контрола вршена у периоду од
05.11  2015.  до  ............  године.  Утврђен  је  налаз  стања,  предложене  мере  су  извршене  и
предмет је архивиран..................

       II  Окончана је редовна контрола из 2013. године  која се односила на Удружење за
помоћ Ментално недовољно развијеним лицима  Пирот, по предмету III  бр. 47-10/2013. На
донето решење буџетског инспектора МНРЛ је уложио жалбу Општинском већу општине
Пирот. Жалба МНРЛ је делимично усвојена, и  према одредма ст.  4.  чл.10.  Уредбе о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције  („Сл. Гласник РС“ бр. 84/2007), Решење
Општинског већа општине Пирот је коначно  у овом управном поступку. После извршених
мера, које Решењем општинског већа нису прихваћене  по жалби МНРЛ, предмет је завршен
и архивиран. 
         

III Ванредних контрола није било у току 2015. године.

   
        Извештај достављен:                                                                 Буџетски инспектор:
    1. Председнику општине Пирот                                                 ___________________
    2. Начелнику општинске управе општине Пирот                        Зорица Карличић      
    3. Секретару скупштине општине Пирот                                                                         
    4. Архиви                                                                                       

                                                                                               


