На основу члана 81. Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011. и
93/2012.) и члана 57. Статута општине Ћуприја („Сл. лист
општине Ћуприја“, бр.14/2008), Председник општине Ћуприја ,
дана 22.01..2013.године донео је
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА
ВРШЕЊА ИНТЕРНЕ
ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником, у складу са Законом, уређују се
појам, предмет, организација, контролни поступци и
критеријуми вршења интерне контроле финансијског пословања
директних корисника буџета општине Ћуприја.
Члан 2.
Интерна финансијска контрола је свеобухватни
систем мера, процедура и активности за управљање и контролу
јавних прихода, расхода, имовине и обавеза, са циљем да су
управљање и контрола јавних средстава у складу са прописима,
унутрашњим актима и уговорима, Буџетом и принципима
доброг финансијског управљања, односно ефикасног,
ефективног и економичног пословања.
Интерна финансијска контрола обухвата и:
поделу дужности, како би се онемогућило једном
лицу да у исто време буде одговорно за ауторизацију,
извршење, књижење и контролу,
да се ни једна обавеза не може преузети или извршити
плаћање без потписа
одговорних лица директних
буџетских корисника.
Члан 3.
Одлуку о начину организовања и успостављање
система интерне финансијске контроле доносе представници и
руководиоци директних корисника буџета општине Ћуприја.
Члан 4.
Послови интерне финансијске контроле извршавају се
на основу програма рада којим се одређују смернице (задаци и
циљеви), с обзиром на врсту послова, организациону структуру
и извршену процену ризика код директних корисника буџета
општине.
Члан 5.
Интерну финансијску контролу врше непосредни
извршиоци који се у поступку контроле придржавају начела
независности и објективности, стручности, савесности и
одговорности.
Члан 6.
Интерна финансијска контрола се спроводи кроз
контролисање законитости извршења расхода и издатака Буџета
општине Ћуприја.
Члан 7.
Поступак интерне финансијске контроле обухвата:
контролу планирања расхода;
преузимање обавеза;
извршавање налога за плаћање.

Члан 8.
У поступку интерне финансијске контроле планирања
расхода, преузимање обавеза и извршавања налога за плаћање
обухвата се:
1) провера и утврђивање да ли су расходи планирани у
складу са стварним потребама за извршавање надлежности
директних корисника буџета општине;
2)
контролу
испавности
коришћења
буџетских
апропријација и квота у складу са Одлуком о буџету општине
Ћуприја;
3) контрола преузимања обавеза и извршавања налога за
плаћање;
4) контрола документованости пословних промена;
5) проверавање испавности и законитости трансакција
(првенствено да ли је плаћање у складу са Законом о јавним
набавкама);
6) проверавање тачности класификација;
7) оверавање трансакција.
Члан 9.
Интерна финансијска контрола из члана 8. овог
Правилника врши се у Одељењу за финансије, друштвене
делатности, привреду и пољопривреду.
Члан 10.
Када се у поступку интерне финансијске контроле
утврди постојање незаконитости, нетачности или неисправности
у вршењу послова, упозорава се извршилац послова и одговорно
лице и предмет се враћа на допуну.
Члан 11.
Након спроведенот поступка интерне финансијске
контроле, лице које је обавило контролу својим потписом
оверава трансакцију коју је контолисало.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 400-8/2013-01 од 22.01.2013.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Др Слободан Лазић
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Главни и одговорни уредник: Далиборка Ковачевић-Илић,
секретар Скупштине општине Ћуприја
телефон: 035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530
Штампа: Општинска управа општине Ћуприја
Тех. припрема: Одељење за пројектовање и развој, Служба за
информатичку подршку
Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00
дин. („Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“)
уплата на жиро рачун 840-742351-843-94 позив на број: 96-033
орган управе општине Ћуприја
info@cuprija.rs
www.cuprija.rs

