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У складу са чланом 90. Закона о Буџетском систему (''Сл. гласник РС'',  бр. 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011,  93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др.закон, 103/2015 и 99/16),  члана 4. став 4.  и члана 10. став 2. Закона о
онспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2015)  и члана 5.  Уредбе о раду,
овлашћењима и  обележјима буџетске  инспекције  (''Сл.  гласник  РС'',  бр.  93/2017)
Градоначелник града  Пирота доноси

                ПРОГРАМА РАДА  БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
                                              ЗА 2018. ГОДИНУ

I Служба за буџетску контролу  града Пирота, у складу са чланом  85. и
86. Закона о буџетском систему, вршиће инспекцијску контролу примене
закона  у  области  материјално  финансијског  пословања  наменског  и
законитог  коришћења  средстава  код  следећих  корисника  буџетских
средстава:
         1. Основна школа „Душан Радовић“ Пирот,

 2. Основна школа „8 септембар“ Пирот,
         3. Економска  школа Пирот
         4. Техничка школа Пирот
         5. Дом културе „Пирот“ Пирот
         6. Народно позориште Пирот
         7. Међуопштинске организације „Савез глувих“ Пирот      
         8. Међуопштинске организације „Савез слепих“ Пирот
         9. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Пирот
       10.  Фудбалски клуб „Раднички Пирот“ Пирот
       11. Женски кошаркашки клуб „Гимназијалац“ Пирот
       12. ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта  Пирот
       13. Месна заједница „8 сепембар“
       14. Месна заједница Темска
       15. Месна заједница Крупац
       16. Месна заједница Извор
       17. Месна заједница Радин До
       18. Месна заједница „Танаско Рајић“
       
 II  Буџетска  инспекција,  сходно члану  87.  Закона  о  буџетском систему,



врши провере поступања контролисаних субјеката по предложеним мерама из
записника  и  налозима  из  донетих  решења  и  предузима  остале  прописане
активности у вођењу управног поступка.

      III  Буџетска инспекција, сходно члану 91. Закона о буџетском систему,
доставља  надлежним  органима  и  субјектима  извештаје  о  извршеној
инспекцијској контроли са налазима и мерама.

    IV Буџетска инспекција, према указаној  потреби, а по налогу градоначелника
и начелника  градске управе,  у складу са одредбама члана 90. став 2. Закона о
буџетском систему и члана 5. став 2. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције,  вршиће се и ванредне буџетске контроле.

                                                                                  
                                                                                Градоначелник града Пирот
                                                                                  ________________________
                                                                                         Владан Васић
 Програм  рада доставити:                                      

          1. Градоначелнику града Пирота                                      
          2. Начелнику градске управе                                    

  3. Архиви
  4. Објавити на интернет страници буџетске инспекције
                                                                                  
                                                   


