
На основу члана  91. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19) и члана 36. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана ___________2020. године донела је  

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о Извештају о раду Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина 

у 2018. години 
  

 

 1. Скупштина града Зрењанина констатује да је разматрала Извештај о раду 

Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина у 2018. години. 

  У току 2018. године извршена је инспекцијска контрола примене закона у 

области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења 

буџетских средстава код 13 корисника средстава буџета града Зрењанина. У 

Записницима о извршеној инспекцијској контроли утврђено је укупно 88 неправилности 

и наложено 72 мера за њихово отклањање.  

 Служба за буџетску инспекцију је у току 2018. године поднела Прекршајном суду 

5 захтева за покретање прекршајног поступка против одговорних лица корисника 

буџетских средстава код којих су утврђене неправилности.  

  

   

2. ЗАКЉУЧАК  СА ИЗВЕШТАЈЕМ ДОСТАВИТИ: 

 

 - Градоначелнику 

 - Служби за буџетску инспекцију 

- Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и 

            - А р х и в и. 
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ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију у 2018. години 

 

           

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ У 2018. ГОДИНИ 

 

 

У складу са чланом 91. Закона о буџетском систему (''Сл. Гласник РС'', бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 

99/2016, 113/17 и 95/18), Скупштини града Зрењанина достављамо извештај о 

спроведеним инспекцијским контролама током 2018. године код корисника средстава 

буџета града Зрењанина, ради упознавања и предузимања одговарајућих мера из њене 

надлежности.  

На основу члана 85. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', 

бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14, 68/15-др.закон, 

103/15, 99/16, 113/17 и 95/2018) и члана 44. тачка 7. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 23/13-пречишћен текст, 37/13, 11/14, 21/14,  28/14, 5/17, 19/17, 

26/17), Градоначелник града Зрењанина донео је Одлуку о оснивању Службе за буџетску 

инспекцију (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/11) и Одлуку о изменама и 

допунама одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 6/14 и 38/16).  

Послови буџетске инспекције локалне самоуправе дефинисани су члановима 84. до 

91. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18). У 

члану 85. у ставу 3. је одређено да је Служба за буџетску инспекцију јединице локалне 

самоуправе надлежна за спровођење инспекције над: 

 

1. директним и индиректним корисницима средстава буџета јединице локалне 

самоуправе; 
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2. јавним предузећима основаним од јединице локалне самоуправе, правним лицима 

основаним од стране тих предузећа, правним лицима над којима јединица локалне 

самоуправе има директну или индиректну контролу над 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; 

3. правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно 

дозначена средства јединице локалне самоуправе за одређену намену, правним лицима и 

другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који 

користе средства буџета јединице локалне самоуправе по основу задуживања, субвенција 

остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др. 

Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима службе за буџетску инспекцију 

(''Службени Гласник РС'', бр. 10/04, 84/07 и 93/17) уређен је начин рада, овлашћења и 

обележја буџетске инспекције, као и правна заштита у поступку инспекције, која се 

остварује у складу са овом Уредбом. 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, 

Правобранилаштву и стручној служби Заштитника грађана града зрењанина, између 

осталог одређени су послови Службе за буџетску инспекцију, права обавезе и 

одговорности запослених, називи и описи радних места, звања у којима су радна места 

разврстана, врста и степен образовања, радно искуство као и потребан број извршилаца на 

тим радним местима. 

Контрола буџетских корисника током 2018. године је вршена у складу са Програмом 

рада Службе за буџетску инспекцију за 2018. годину, донетим од стране Градоначелника 

дана 13.10.2017. године заведеним под бројем II-016-266-1/2017-и према Плану рада 

Службе за буџетску инспекцију за 2017. годину утврђеном од стране шефа Службе за 

буџетску инспекцију, заведеним под бројем 47-8-69/17-II-02 дана 13.10.2017. године.  

Послове инспекцијске контроле у 2018. години су обављала три извршиоца и то, шеф 

службе и два буџетска инспектора. 

Служба за буџетску инспекцију је у 2018. години извршила инспекцијску контролу 

примене закона у области материјално финансијског пословања, наменског и законитог 

коришћење средстава код укупно 13 корисника буџетских средстава, од којих је 12 

редовних предвиђених Програм и Планом рада Службе за буџетску инспекцију за 2018. 

годину и једну   ванредну инспекцијску контролу на основу поднете пријаве  и то:  

1. Медицинска школа, Зрењанин, 

2. Завод за заштиту споменика културе, Зрењанин, 

3. Месна заједница ''Елемир'' Зрењанин, 

4. Културни центар, Зрењанин, 

5. Месна заједница ''Лазарево'' Лазарево, 

6. Месна заједница ''Чента'' Чента – ванредна инспекцијска контрола, 

7. ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин, 

8. Месна заједница ''Перлез'' Перлез,   

9. Установа  ''Резервати природе'' Зрењанин, 

10. Средња пољопривредна школа, Зрењанин, 

11. Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'', Зрењанин, 

12. ОШ  ''Бранко Радичевић'' Чента, 

13. ОШ и СШ  ''9. мај'' Зрењанин. 

 

Инспекцијска контрола у  ОШ и СШ ''9. мај'' Зрењанин  је започета 26.12.2018. године 

и до састављања Извештаја о раду Службе за буџетску инспекцију за 2018. годину није 

завршена, па из тог разлога, налази утврђени у поступку контроле нису приказини у 
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Извештају о раду Службе за буџетску инспекцију зa 2018. годину него ће бити 

приказани у Извештају о раду Службе за буџетску инспекцију за 2019. годину. 

О извршеним инспекцијским контролама, сачињени су записници са налазом о 

утврђеним неправилностима и предложеним мерама ради отклањања уочених 

неправилности и пропуста у раду корисника  буџетских средстава.  

Након завршетка сваке инспекцијске контроле, градоначелнику су достављани изводи 

из записника о извршеној контроли, утврђеним налазима као и предложеним мерама, у 

циљу његовог упознавања као одговорног лица за извршење Одлуке о буџету града 

Зрењанина, односно као наредбодавца за извршење буџета.  

У складу са одредбама члана 91. Закона о буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 и 142/14, 68/15-

др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију се 

доставља Скупштини града Зрењанина ради упознавања и предузимања одговарајућих 

мера из њене надлежности, односно упознавања са свим неправилностима утврђеним у 

записницима о извршеној инспекцијској контроли корисника средстава буџета града 

Зрењанина, које се односе на непоштовање законских одредби одређених Законом о 

буџетском систему, Законом о јавним набавкама, као и одредби одређених другим 

законима, уредбама и правилницима којима је регулисан рад корисника  средстава буџета 

града Зрењанина.  

У инспекцијским контролама извршеним током 2018. године код напред наведених 

корисника средстава буџета града Зрењанина, утврђено је постојање већег броја 

неправилности које се огледају у следећем:  

 

Медицинска школа 
 

1. На седници Школског одбора  Медицинске школе Зрењанин одржане дана 

31.01.2017. године донета је Одлука о измени Финансијског плана  школе за 2016. годину а 

на седници одржаној дана 02.02.2018. године донета је одлука о изменама Финансијског 

плана  школе  за 2017. годину. 

Полазећи од дефиниције дате у  Закона о буџетском систему да је финансијски план 

акт индиректног корисника буџетских средстава израђен на основу упутства за припрему 

буџета, који садржи процену обима прихода и примања и обим расхода и издатака за 

период од једне године,  поставља се питање сврсисходности доношења измена 

финансијског плана након истека буџетске године. На овај начин доношење измена 

финансијског плана након истека буџетске године, може представљати само пуку 

констатацију стварно и коначно остварених прихода и примања и извшених расхода и 

издатака у протеклој буџетској 2016. години односно 2017. години, а не стварну, 

оправдану и закониту измену финансијског плана по истеку буџетске године. 

2. Школски одбор Медицинске школе Зрењанин је дана 24.02.2016. године донео 

Финансијски план Медицинске школе Зрењанин за 2016. годину и дана 31.01.2017. године  

донет је Финансијски план Медицинске школе Зрењанин за 2017. годину. У оба наведена 

случаја у финансијском плану нису урачуната ни приказана средства из буџета Републике, 

која су била у значајном износу пошто се из истих исплаћују највећим делом плате 

запослених.   

Медицинска школа Зрењанин, је индиректни корисник буџетских средстава чији је 

директни корисник Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, при чему се највећи део средстава које школа добија из буџета Републике Србије 

односи на плате, додатке и накнаде запослених, и на социјалне доприносе на терет 

послодавца и отпремнине, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 
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васпитања. Такође у Статуту  између осталог одређено је да Школски одбор, утврђује 

предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије. Међутим у предлогу 

плана и у финансијском плану Медицинске школе Зрењанин за 2016. и 2017. годину нису 

уопште наведени подаци о средствима која се школи обезбеђује из буџета Републике 

Србије.  

3. Увидом у документацију и тестирањем обрачуна накнаде трошкова за запослене (за 

превоз на посао и са посла), за месец август 2017. године утврђено је да у ''евиденцији 

присутности'' за 17 запослених није уопште евидентиран ниједан дан доласка на посао док 

су по приложеном списку обрачунатих трошкова превоза за август 2017. годину, и за тих 17 

запослених обрачунати и исплаћени путни трошкови у различитим износима за одређени 

број дана. У допису  који су на захтев буџетског инспектора, у току инспекцијске контроле, 

доставила одговорна лица у Медицинској школи, дато је образложење за неслагање 

евиденције о исплати накнаде за долазак и одлазак са посла за месец август 2017. године у 

коме је наведено  да је приликом израде поменуте евиденције присутности за август 2017. 

године дошло до грешке тако да за одређени број (17 запослених), већином ненаставног 

особља, није уписан податак о присутности на раду у том месецу иако су исти радили у 

том месецу и за њих је обрачуната и исплаћена накнада за долазак и одлазак са посла.  

4. Контролом  рачуноводствених исправа (путних налога и рачуна)  у 2016. и 2017. 

години, утврђено је да на свим путним налозима недостају датум издавања и заводни број. 

С обзиром да се ради рачуноводственим исправама на основу којих се врши књижење 

пословних промена, наведено је у супротности са одредбама Уредбе о буџетском 

рачуноводству као и одређеним одредбама Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства и рачуноводственим политикама и интерној контроли Медицинске школе.   

5. Медицинска школа Зрењанин је у контролисаном периоду, у 2016. и 2017. години за 

извршење расхода по разним основама, примењивала и имала као важеће уговоре са 

добављачима, код којих није јасно дефинисан рок важења истих или су закључивани на 

неодређено време као што су: 

а) уговор о делу за услуге одржавања софтвера  где  у основном  уговору о делу као и 

његовим анексима није био утврђен рок важења истих;  

б) за услуге одржавања рачунара, Медицинска школа Зрењанин је имала Уговор о 

одржавању рачунара, рачунарске опреме и програмске подршке којим је било предвиђено 

да се Уговор закључује на неодређено време. У току трајања инспекцијске контроле 

Медицинска школа је отказала Уговор о одржавању рачунара, рачунарске опреме и 

програмске подршке потписивањем Протокола о раскиду поменутог уговора; 

в) за адвокатске услуге, Медицинска школа Зрењанин је имала Уговор о сталном 

пружању правне помоћи са адвокатском канцеларијом, којим је предвиђено да се Уговор 

закључује на неодређено време;  

г) за услуге праћења рада компјутерског алармног система за обезбеђење некретнина, 

Медицинска школа Зрењанин је имала закључен Уговор о вршењу услуга мониторинга  на 

неодређено време; 

д) за услуге одржавања ватрогасних уређаја, Медицинска школа је имала Уговор о 

обављању услуга одржавања ватрогасних уређаја, опреме и других техничких средстава 

који је закључен на неодређено време.  

       У свим напред наведеним случајевима, закључивањем уговора на неодређено време 

или без рока важења, практично су унапред преузете обавезе за текућу буџетску годину 

али и за наредне  године за које Школа није могла имати финансијски план у којем би ова 

обавеза била планирана. Изменама Закона о буџетском систему, као и доношењем Уредбе о 

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 

сагласности за закључивање уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
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година, створени услови да се поштовањем Закона о буџетском систему и поменуте 

Уредбе, реши питање закључивања одређених уговора који, због природе расхода, 

захтевају плаћање у више година. Међутим, закључивање уговора на неограничено време 

или без рока важења, као у наведеним случајевима, свакако не  спада у, на законом 

заснован начин преузимања обавеза. 

Током трајања инспекцијске контроле школа је отказала све напред наведене Уговоре. 

6. Контролом је утврђено да су се при књижењу пословних промена, у смислу 

одређивања конта на којима ће се исте књижити, дешавали пропусти тако да су поједини 

расходи књижени на погрешним контима, односно нису књижени у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану  за буџетски 

систем. 

Примери за наведено  могу се наћи у више  тачака  Записника о инспекцијској 

контроли. 

7. Приликом тестирања рачуна по расходима извршеним на различитим контима 

групе 421, 422, 423, 424, 425 и 426 утврђено је да се на фактурама, у 2016. и 2017. години, 

када су у питању добра, у највећем броју случајева налази потпис одговорног лица које 

својим потписом потврђује да су предметна добра заиста испоручена, док се у случају 

услуга, код једног броја рачуна, такав потпис којим би се потврдило да је наведена услуга 

извршена у квантитету и квалитету који је наведен у њима и у складу са уговором, не 

налази. Потпис наредбодавца, директора школе, налази се на рачунима без икаквог описа 

намене тог потписивања, а по усменом објашњењу датом у току инспекцијске контроле, 

речено је да тај потпис представља налог да се одређено плаћање изврши. 

8. Одредбама Закона о јавним набавкама, одређено је да је наручилац дужан да својим 

актом којим уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се 

обављати послови јавних набавки. Увидом у Правилник о организацији и систематизацији 

послова, у Медицинској школи Зрењанин, утврђено је да школа није до почетка 

инспекцијске контроле, испоштовала ову обавезу. У току трајања инспекцијске контроле 

директорка школе је, уз сагласност Школског одбора Медицинске школе, донела 

Правилник о изменама и допунама Правилника  о организацији и систематизацији 

послова, којим је овај пропуст исправљен тако што су у опису послова секретара додати 

''правни послови у вези са јавним набавкама''  

   

Завод за заштиту споменика културе 

 

1. У 2016. години у Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, обрачун накнаде 

трошкова за превоз на посао и са посла је вршен по данима, уз узимање у обзир и одбијање 

дана боловања, државних празника, плаћеног одсуства и слично али се за дане годишњег 

одмора није поштовала конкретна евиденција коришћења истог, већ свим запосленима 

нису исплаћени путни трошкови за месец август 2016. године, што значи да се у обрачуну 

накнаде трошкова превоза за долазак на посао и одлазак са посла, није стриктно поштовала 

евиденција присутности на послу, односно стварно време коришћења годишњег одмора 

када раднику не припада ова накнада.  

Поступајући на наведени начин, нису поштоване одредбе Посебног колективног 

уговором за запослене у установама културе чији је оснивач Град Зрењанин и Колективног 

уговора код послодавца Завода за заштиту споменика културе Зрењанин у којима стоји да 

запослени има право на накнаду трошкова, за долазак и одлазак са рада,  што значи да је за 

добијање ове накнаде, неопходно да се испуни услов доласка и одласка са рада и да се иста 

обрачунава и исплаћује стриктно и само по евиденцији присуства запослених на раду. 

У 2017. години у Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, обрачун накнаде 
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трошкова за превоз на посао и са посла је вршен по данима, уз узимање у обзир и одбијање 

дана боловања, државних празника, плаћеног одсуства као и дана годишњег одмора, за 

разлику од претходне 2016. године.  

2. У 2016. години, расходи за трошкове дневница (исхране) на службеном путу су 

извршени у износу од 343.200,00 динара из сопствених прихода Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин.  Инспекцијском контролом тестирано је 48 путних налога на 

којима је уочено да исти немају датум издавања ни потпис шефа рачуноводства. У 2017. 

години,  расходи трошкови дневница (исхране) на службеном путу извршени су у износу 

од 77.142,00 динара. Инспекцијском контролом тестирано је 14 путних налога на којима је 

уочено да исти немају датум издавања ни потпис шефа рачуноводства. 

С обзиром да се ради о рачуноводственим исправама наведено је у супротности са 

одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству, као и Правилником о организацији  

буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама, интерној контроли и интерној 

ревизији Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, у делу који регулише питање 

рачуноводствених исправа. 

Обрачун дневница и у 2016. и 2017. години, вршен је у складу са законом,  с тим да је 

у 2016. години, исплаћивана пуна дневница за више од 12 часова проведених на путу у 

износу од 2.200,00 динара односно за време од  8 до 12 часова пола дневнице у износу од 

1.100,00 динара, а у 2017. години  је исплаћивана пуна дневница за више од 12 часова 

проведених на путу у износу од 2.236,00 динара односно за време од  8 до 12 часова пола 

дневнице у износу од 1.118,00 динара. 3.)  Завод за заштиту споменика културе Зрењанин је 

у контролисаном периоду, у 2016. и 2017. години за извршење расхода по разним основама, 

примењивао и имао као важеће уговоре са добављачима.  Код неких од њих,  није јасно 

дефинисан рок важења истих или су закључивани на неодређено време, као у следећим 

случајевима: 

а) за услуге одржавања софтвера, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин је са 

''Заводом за унапређење пословања'' Београд, имао Уговор о одржавању програма Трезор – 

Саветник, у коме је у члану 11. наведено да уговор ступа на снагу даном потписивања и 

важи до опозива; 

б) за послове безбедности и здравља на раду, Завод за заштиту споменика културе 

Зрењанин је имао Уговор, који за предмет има ангажовање правног лица које поседује 

лиценцу, за обављање послова безбедности и здравља на раду, у поступку организације 

послова безбедности и здравља на раду код послодавца односно код Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин.  У члану 11. поменутог Уговора, наведено је да се уговор 

закључује на неодређено време, те да се може отказати у писаној форми, а  закључен је на 

период 30.12.2016 – 31.12.2018. године.  Оваквим закључивањем уговора на неодређено 

време или без рока важења, практично су унапред преузете обавезе за текућу буџетску 

годину али и за наредне године за које Завод није могао имати финансијски план у којем би 

ова обавеза била планирана. Изменама  Закона о буџетском систему, и доношењем Уредбе 

о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 

сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 

плаћање у више година, створени су услови да се поштовањем Закона о буџетском систему 

и поменуте Уредбе, реши питање закључивања одређених уговора који, због природе 

расхода, захтевају плаћање у више година, међутим закључивање уговора на неограничено 

време или без рока важења, као у наведеним случајевима, свакако не би спадало у, на 

законом заснован начин преузимања обавеза које би ипак морало бити строго временски 

дефинисано и ограничено. 

3. Контролом је утврђено да су се при књижењу пословних промена, у смислу 

одређивања конта на којима ће се исте књижити, али и преносити из буџета града 
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Зрењанина, дешавали пропусти тако да су поједини расходи књижени на погрешним 

контима, односно нису књижени у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану  за буџетски систем. 

Примери за напред наведено, могу се наћи у више тачака Записника о извршеној 

инспекцијској контроли. 

4. Приликом тестирања рачуна по расходима извршеним на различитим контима 

групе 421, 422, 423, 424, 425, 426 и 512 утврђено је да се на фактурама, у 2016. и 2017. 

години, када су у питању добра, у највећем броју случајева налази потпис одговорног лица 

које својим потписом потврђује да су предметна добра заиста испоручена, док се у случају 

услуга, код једног броја рачуна, такав потпис којим би се потврдило да је наведена услуга 

извршена у квантитету и квалитету који је наведен у њима и у складу са уговором, не 

налази, што није у складу са одредбама Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства и рачуноводственим политикама, интерној контроли и интерној ревизији 

Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Потпис наредбодавца, директора Завода, 

налази се на рачунима без икаквог описа намене тог потписивања, а по усменом 

објашњењу датом у току инспекцијске контроле, речено је да тај потпис представља налог 

да се одређено плаћање изврши. 

5. Сходно одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама, предвиђено је да ''Када 

спроводи набавке из става 2. овог члана наручилац је дужан да спречи постојање сукоба 

интереса, да обезбеди конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве 

тржишне цене.'', при чему се мисли на истоврсне набавке добара, услуга или радова чија 

укупна процењена вредност на годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара.  

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, је у 2016. години имао више таквих 

набавки, а увидом у расположиву документацију утврђено је да су одговорна лица у Заводу 

за заштиту споменика културе Зрењанин, испоштовала напред наведене одредбе Закона о 

јавним набавкама, осим у три случаја, набавке услуге одржавања софтвера, услуге из 

области безбедности и здравља на раду и набавке телефонске централе. 

У 2017. години Завод за заштиту споменика културе је такође имао више таквих 

набавки, а увидом у расположиву документацију утврђено је да су одговорна лица у Заводу 

за заштиту споменика културе Зрењанин, испоштовала напред наведене одредбе Закона о 

јавним набавкама, осим у два случаја, набавке услуге одржавања софтвера  и услуге из 

области безбедности и здравља на раду. 

 

Месна заједница ''Елемир'' Елемир 
 

1. У одредбама Одлуке о увођењу самодоприноса на територији МЗ ''Елемир'' Елемир 

за период од 01.05.2015. године до 30.04.2025. године,  одређено је да су средства 

самодоприноса  приход буџета града Зрењанина. Такође, поменутом Одлуком, одређено је 

да је Савет Месне заједнице ''Елемир'' Елемир дужан да најмање једном годишње 

информише грађане о остварењу годишњег плана и наменском утрошку средстава 

самодоприноса, док Надзорни одбор месне заједнице има обавезу сталне контроле 

целисходности трошења средстава самодоприноса. У току инспекцијске контроле 

одговорна лица МЗ ''Елемир'' нису пружили доказе да су Савет МЗ и Надзорни одбор МЗ 

''Елемир'' у периоду који је био предмет инспекцијске контроле, од 01.01.2017. године до 

30.06.2018. године, заиста и извршавали своје обавезе из поменуте Одлуке.  

2. Контролом је утврђено да је МЗ ''Елемир'' у 2017. години редовно месечно 

фактурисала закупцима закуп простора и посебним рачунима, у појединим случајевима, 

трошкове електричне енергије, плина и телефона. Док су износи за закуп уплаћивани на 

евидентни рачун који се директно празни на рачун буџета града Зрењанина, износи за 
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режијске трошкове (електричну енергију, плин и телефон),  су уплаћивани на редовни 

текући рачун месне заједнице које је она требала редовно враћати на рачун буџета града 

Зрењанина. Контролом књиговодствене документације, утврђено је да у 2017. години, МЗ 

''Елемир'' није вратила на рачун буџета града Зрењанина, део износа рефундираних 

трошкова од укупно 26.559,16 динара, већ је наведени износ искористила за извршење 

неких других расхода за које није тражила средства из буџета града.    

У периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, контролом је утврђено да је МЗ 

''Елемир'' такође, редовно месечно фактурисала закупцима закуп простора и посебним 

рачунима, у појединим случајевима, трошкове електричне енергије, плина и телефона. Док 

су износи за закуп уплаћивани на евидентни рачун који се директно празни на рачун 

буџета града Зрењанина, износи за режијске трошкове (електричну енергију, плин и 

телефон), су уплаћивани на редовни текући рачун месне заједнице које је она требала 

редовно враћати на рачун буџета града Зрењанина. Контролом књиговодствене 

документације, утврђено је да у првом полугодишту 2018. године, МЗ ''Елемир'' није 

вратила на рачун буџета града Зрењанина, до 30.06.2018. године, део износа рефундираних 

трошкова од укупно 74.716,47 динара. У току саме инспекцијске контроле дана 13.07.2018. 

године враћен је на буџет износ од 51.285,43 динара и дана 27.07.2018. године враћен је на 

буџет износ од 9.644,00 динара од рефундираних трошкова, што укупно даје износ од 

60.929,43 динара накнадно враћених рефундираних трошкова на буџет града Зрењанина. 

3. Контролом је утврђено да су се при књижењу пословних промена, у смислу 

одређивања конта на којима ће се исте књижити, дешавали пропусти тако да су поједини 

расходи књижени на погрешним контима, односно нису књижени у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану  за буџетски 

систем. 

Примери за напред наведено, могу се наћи у више тачака Записника о извршеној 

инспекцијској контроли. 

4. МЗ ''Елемир'' има више уговора закључених са Агенцијом за телекомуникације за 

изнајмљивање алармног система СГ3, који су важили у периоду инспекцијске контроле и 

даље, и то Уговор о вршењу услуга мониторинга, за услуге праћења рада компјутерског 

алармног система за обезбеђење некретнина МЗ ''Елемир'' и Уговор о изнајмљивању 

опреме. 

Поменутим уговорима који се односе на услуге праћења рада компјутерског алармног 

система за обезбеђење некретнина МЗ ''Елемир'' и уговорима који се односе на 

изнајмљивању опреме дефинисано је да се исти закључују на неодређено време. Оваквим 

закључивањем уговора на неодређено време или без рока важења, практично су унапред 

преузете обавезе за текућу буџетску годину али и за наредне  године за које МЗ ''Елемир'' 

није могла имати финансијски план у којем би ова обавеза била планирана. Напомињемо 

да су изменама Закона о буџетском систему, као и доношењем Уредбе о критеријумима за 

утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за 

закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 

година, створени услови да се поштовањем Закона о буџетском систему и поменуте 

Уредбе, реши питање закључивања одређених уговора који, због природе расхода, 

захтевају плаћање у више година, међутим закључивање уговора на неограничено време 

или без рока важења, као у наведеним случајевима, свакако не би спадало у, на законом 

заснован начин преузимања обавеза које би ипак морало бити строго временски 

дефинисано и ограничено. 

4. По картицама добијеним од рачуноводства МЗ ''Елемир, у 2017. години расходи 

књижени на субаналитичком конту 425212 - поправке електричне и електронске опреме, у 

износу од 21.600,00 динара су извршени дана 28.09.2018. године и на субаналитичком 
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конту 425225 - поправке опреме за домаћинство и угоститељство, у истом износу од 

21.600,00 динара који су извршени дана 06.11.2017. године. Контролом је пронађен само 

један предрачун  од 13.06.2017. године, на износ од 21.600,00 динара за сервис клима 

уређаја. У току саме инспекцијске контроле, од стране извршиоца услуге накнадно је 

истављен рачун  од 13.10.2017. године, на износ од 21.600,00 динара, којим је затворен 

аванс по поменутом предрачуну на исти износ. За другу уплату у истом износу од 

21.600,00 динара констатовано је да је извршена грешком и у току саме инспекцијске 

контроле, дана 01.08.2018. године, извршилац услуге је извршио повраћај износа од 

21.600,00 динара на рачун МЗ ''Елемир'', а дана 02.08.2018. године, МЗ ''Елемир'' је 

извршила повраћај средстава у истом износу на буџет града Зрењанина. 

6. Инспекцијском контролом расхода извршених за дотације утврђено је да МЗ 

''Елемир'' није, све до месеца јула 2017. године, закључивала уговоре са примаоцима 

дотација већ је са том праксом започела тек након извештаја ДРИ, која је вршила ревизију 

буџета града Зрењанина за 2016. годину. Од захтева за месец јул 2017. године и даље, у 

периоду који је обухваћен инспекцијском контролом до 30.06.2018. године, у прилогу 

захтева за трансфер се прилажу Уговори које је МЗ ''Елемир'' закључивала са седам 

редовних прималаца дотација, као и Уговори са осталим примаоцима дотација који су се 

повремено појављивали.  

Из наведеног се може закључити да је МЗ ''Елемир'' у првој половини 2017. године 

извршавала расходе за дотације невладиним организацијама, без закључених уговора о 

дотације што је у супротности са појединим одредбама Закона о спорту, Закона о 

удружењима  и одредбама Закона о буџетском систему. 

У члану 3. свих уговора које је МЗ ''Елемир'' од јула 2017. године закључивала са 

примаоцима дотација наведено је да ''Прималац дотације мора приложити и оправдати 

утрошена средства до краја пословне године тј. 31.12.2017. године''. И поред јасно 

наведене обавезе, у тренутку започињања контроле, извештаје о утрошку средстава за 

2017. годину, од укупно 15 прималаца дотација нису доставили њих 6, али који су то ипак 

учинили касније у току контроле. Извештаји прималаца дотација су углавном били у 

форми кратких финансијских извештаја о њиховом пословању у 2017. години.  

Иако је у члану. 3. свих уговора које је МЗ ''Елемир'' закључивала са примаоцима 

дотација у 2018. години наведено је да ''Прималац дотације мора приложити и оправдати 

утрошена средства до краја пословне године тј. 31.12.2018. године'', с обзиром на присутна 

кашњења у достављању извештаја о утрошку средстава дотација за 2017. годину као и на 

сам садржај истих, од одговорних лица у МЗ ''Елемир'' је затражено да, у току трајања 

инспекцијске контроле, од редовних прималаца дотација у првој половини 2018. године, 

прикупе и извештаје о утрошку средстава дотација у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. 

године, што је МЗ ''Елемир'' и учинила, али су извештаји о утрошку средстава примаоца 

дотација и даље углавном у форми кратких финансијских извештаја о њиховом пословању 

и углавном без приложене пратеће документације и објашњења о покрићу конкретних 

расхода за које су примљене дотације, често недовољне за утврђивање наменског трошења 

добијених средстава. 

7. МЗ ''Елемир'' је у 2017. години  са истим добављачем, закључила следеће уговоре: 

а) Уговор  у коме је  као предмет уговора наведено да се ради о транспорту струганог 

асфалта од базе до места разастирања. По члану 2. наведеног Уговора процењена је 

вредност од 360.000,00 динара без ПДВ-а и дефинисана јединична цена од 555,00 динара 

без ПДВ-а. У вези са поменутим Уговором МЗ ''Елемир'' је извршила плаћање по рачуну у 

укупном износу од 430.902,00 динара. Предметни рачун, се по опису наведеном у истом, 

односио на ''транспорт струганог асфалта до места уградње'' у количини од 647 м3 по 

јединичној цени од 555,00 динара, што даје укупан износ од 359.085,00 динара без ПДВ-а 
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односно 430.902,00 динара са ПДВ-ом, а расходно је књижен на субаналитичком конту 

424911 – остале специјализоване услуге. 

б)  Уговор у коме је као предмет уговора наведено насипање струганог асфалта. По 

члану 2. Уговора процењена је вредност од 450.000,00 динара без ПДВ-а и дефинисана 

јединична цена од 695,00 динара без ПДВ-а. У вези са поменутим Уговором МЗ ''Елемир'' 

је  извршила плаћање по рачуну у укупном износу од 449.665,00 динара. Предметни рачун, 

се по опису наведеном у истом, односио на ''уградњу струганог асфалта'' у количини од 647 

м3 по јединичној цени од 695,00 динара, што даје укупан износ од 539.658 динара а 

расходно је све књижено на субаналитичком конту 425191 – текуће поправке и одржавање 

осталих објеката. 

Из свега наведеног се јасно може закључити да је МЗ ''Елемир'' са истим добављачем, 

закључила Уговор за транспорт струганог асфалта и истог дана Уговор  за уградњу 

односно насипање тог истог струганог асфалта  (у истој количини од 647 м3) што значи да 

се ради о истоврсној јавној набавци. При томе су извршена плаћања по два рачуна и то: 

један рачун на укупан износ од 430.902,00 динара са ПДВ-ом, односно 359.085,00 динара 

без ПДВ-а, за транспорт струганог асфалта,  и други рачуну  на укупан износ од 449.665,00 

динара без ПДВ-а (ПДВ је МЗ ''Елемир'' сама обрачунала и уплатила у складу са законом), 

за уградњу струганог асфалта. То значи да је МЗ ''Елемир'' у 2017. години по овој 

истоврсној набавци, добављачу платила односно извршила расход, у укупном износу од 

880.567,00 динара са ПДВ-ом односно 808.750,00 динара без ПДВ-а. 

За наведене услуге, МЗ ''Елемир'' није спровела јединствен поступак јавне набавке 

мале вредности, на шта је по закону била обавезна пошто је у питању вредност која 

прелази лимит од 500.000,00 динара, већ само у складу са чланом 39. Закона о јавним 

набавкама, спровела процедуру позивања више потенцијалних понуђача, која је 

резултирала потписивањем уговора за транспорт струганог асфалта од базе до места 

разастирања и на исти начин истог дана и  са истим добављачем потписивањем другог 

уговора за насипање односно уградњу струганог асфалта у истој количини од 647 м3. У 

процедури позивања потенцијалних понуђача у оба случаја су позвани и понуде поднели 

исти понуђачи.  

Одредбама Закона о јавним набавкама  предвиђено је да ''Обавезе које наручилац 

преузима уговором о јавној набавци морају бити уговорене у складу са прописима којима 

се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима'' као и да 

''Наручилац не може одређивати процењену вредност јавне набавке, нити може делити 

истоврсну јавну набавку на више набавки с намером избегавања примене овог закона или 

правила одређивања врсте поступка у односу на процењену вредност јавне набавке. 

Истоврсна јавна набавка је набавка која има исту или сличну намену, при чему исти 

понуђачи у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне.'' Најзад, у 

конкретном случају је јасно да је стругани асфалт предходно морао бити транспортован до 

места одређеног за његову уградњу односно разастирање, што представља неодвојиву 

целину односно захтева јединствену набавку, коју могу извршити исти понуђачи.  

Напред наведеним поступањем односно неспровођењем поступака јавне набавке за 

транспорт и уградњу струганог асфалта, МЗ ''Елемир'', поступила је у супротности са 

одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском систему.    

8. Контролом спроведених поступака јавних набавки мале вредности и то, јавне 

набавке опреме за кухињу, јавне набавке  мале вредности услуга културе за манифестацију 

''Сремчеви дани 2017'', и јавне набавке мале вредности услуга културе за реализацију 

манифестације ''Сремчеви дани 2018'', констатоване су следеће истоветне неправилности: 

- утврђено је да чланови Комисија нису, у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке, потписали изјаву 
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којом потврђују да у предметној јавној набавци нису у сукобу интереса;   и 

-  МЗ ''Елемир'' је, у складу са  Законом о јавним набавкама, објавила Одлуке о додели 

уговора на Порталу јавних набавки али није, објавила  Обавештења о закљученом уговору. 

9. Одредбама Закона о јавним набавкама, предвиђено је да ''Када спроводи набавке  

наручилац је дужан да спречи постојање сукоба интереса, да обезбеди конкуренцију и да 

уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.'',  при чему се мисли на набавке 

истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем 

нивоу нижа од 500.000,00 динара.  

МЗ ''Елемир'' Зрењанин, је у 2017. години имала такве набавке (одвоза отпадног 

материјала на депонију, осигурања, најма бине за манифестацију ''Сремчеви дани 2017'', 

услуга штампања, репрезентације, услуге одржавања комуналне хигијене – кошење 3 

гробља у Елемиру, физичког обезбеђења, комплета ватромета, филтерских испуна за јавну 

чесму,  канцеларијског материјала и тонера, уређење атарског пута, и рачунарске опреме). 

Увидом у расположиву документацију утврђено је да су одговорна лица у  МЗ ''Елемир'' 

испоштовала напред наведене одредбе Закона о јавним набавкама, осим у четири случаја и 

то: услуга штампања, репрезентације, филтерских испуна за јавну чесму,  канцеларијског 

материјала и тонера.                           

МЗ ''Елемир'' Зрењанин, је и у првој половини 2018. године такође имала такве 

набавке (најма бине и озвучења за манифестацију ''Сремчеви дани 2018'', услуге 

штампања, услуге одржавања комуналне хигијене – кошење 3 гробља у Елемиру,  за утовар 

и одвоз отпадног материјала са три гробља и чишћење дивље депоније, поправку јавне 

расвете,  сервис система за пречишћавање воде, рачунарске опреме - штампача и тонера). 

Увидом у расположиву документацију утврђено је да су одговорна лица у  МЗ ''Елемир'' 

испоштовала напред наведене одредбе Закона о јавним набавкама, осим у два случаја и то: 

услуге штампања и поправке јавне расвете. 

 

Културни центар Зрењанин 
 

1. Функцију директора Културног центра Зрењанин, његово заступање и 

представљање, у контролисаном периоду и даље, обављао је Маринковић Горан, инжењер 

технологије, са пребивалиштем у Зрењанину, а по Решењу Скупштина града Зрењанина о 

именовању директора Културног центра од 12.07.2013. год. и Уговору о раду од 19.07.2013. 

године.   

Статутом Културног центра Зрењанин, је регулисано да се директор Установе именује 

на основу претходно спроведеног јавног конкурса који расписује и спроводи Управни 

одбор Установе, на период од четири године и може поново бити именован с тим да се 

јавни конкурс расписује 60 дана пре истека мандата директора. Статутом је такође 

регулисано да дужност директора престаје истеком мандата или разрешењем. Узимајући у 

обзир горе наведено, контролом документације је утврђено да је мандат директора 

Културног центра Зрењанина истекао 11.07.2017. године. С обзиром да Управни одбор није 

извршио избор кандидата за директора, нити доставио предлог оснивачу у Статутом 

прописаним роковима, поступљено је супротно одрадбама, члана 22. и 23. Статута 

Културног центра Зрењанин, а самим тим и супротно одредбама Закона о буџетском 

систему. 

На седници Управног одбора Културног центра Зрењанина, која је одржана 

24.09.2018. године, донета је Одлука о расписивању конкурса за именовање директора 

Културног центра Зрењанина, којом је усвојен текст јавног конкурса за именовање 

директора и донета одлука да се оглас о јавном конкурсу објави на сајту Националне 

службе за запошљавање и у дневном листу, што је и учињено дана 27.09.2018. године; 
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2. Контролом прихода Културног центра Зрењанина који су наплаћени преко 

евиденционог рачуна у корист рачуна буџета града Зрењанина, утврђено је да су у 2017. 

години, износили укупно 4.646.355,35 динара и да су представљали средства остварена 

наплатом закупа пословног простора у износу од 2.688.832,35 динара и износа од 

1.957.523,00 динара, оствареног од рада бифеа у Градској управи и Културном центру 

Зрењанина и осталих програмских активности (Новогодишњи програм за децу, концерт 

КУД ''Пионир'' из Зрењанина и др.). 

У 2017. години Културни центар Зрењанин је имао издатих шест пословних простора 

за која је са закупцима закључио уговоре у којима су дефинисани права и обавезе, између 

осталог период закупа и износ месечне закупнине: 

- Уговор са закупцем о закупу  пословног простора површине од 11,80 м2, за период 

од 01.09.2016. до 30.08.2017. године са месечном закупнином од 8.000,00 динара бруто. Са 

истим закупцем и под истим условима  је закључен и Уговор,  од 17.08.2017. године, за 

период од 01.09.2017. до 31.12.2017. године. Увидом у књиговодствену документацију 

утврђено је да је дуговање закупца  на крају 2017. године  износило 80.000,00 динара;    

- Уговор са закупцем о закупу пословног простора, површине од 21,50 м2, за период 

од 01.01.2017. до 31.12.2020. године са месечном закупнином од 8.000,00 динара бруто. 

Чланом 3. је уговорено да је закупац дужан да плати закуп до 5-ог у месецу за три месеца 

унапред, и уколико се не поштује, разлог је за отказивање уговора. Увидом у 

књиговодствену документацију утврђено је да закупац, током 2017. године није редовно 

вршио плаћање уговором преузетих обавеза и да је стање дуга, на крају године износило 

96.000,00 динара. У поступку даље контроле је утврђено да је КЦЗР, дана 04.07.2017. 

године и 09.01.2018. године поментом закупцу послао опомене пред тужбу и отказ уговора 

о закупу због неизмирених обавеза по основу закупа пословног простора, као и да даље 

није поступљено по њима. Увидом у податке Агенције за привредне регистре, утврђено је 

да је дана 06.11.2017. године објављен оглас о покретању поступка ликвидације закупца, 

којим су позвани повериоци да у складу са Законом о привредним друштвима изврше 

пријаву својих потраживања, што одговорна лица КЦЗР нису учинила. Поступајући на горе 

наведени начин Културни центар Зрењанин је прекршио одредбе члана 3. закљученог 

Уговора, као и одредбе Закона о привредним друштвима, а самим тим и одредбе Закона о 

буџетском систему; 

- Уговор са закупцем пословног простора, површине од 50,00 м2 и 5м2 магацинског 

простора за период од 01.01.2017. до 31.12.2020. године са месечном закупнином од 175 

еура у динарској противвредности на дан плаћања по средњем званичном курсу НБС, на 

који ће се додати ПДВ. Чланом 3. је уговорено да је закупац дужан да плаћа уговорену 

закупнину унапред и то за период од шест месеци. Чланом 5. је уговорено да се, уколико 

закупац касни са уплатом закупа више од 30 дана стичу услови за давање отказа уговора о 

закупу.  Увидом у књиговодствену документацију утврђено је да закупац током 2017. 

године није вршио плаћање уговором преузетих обавеза и да је стање дуга, на крају године 

износило 304.824,00 динара. У поступку даље контроле је утврђено да је КЦЗР, дана 

04.07.2017. године и 09.01.2018. године поментом закупцу послао опомене пред тужбу и 

отказ уговора о закупу због неизмирених обавеза по основу закупа пословног простора,  

као и да даље радње нису предузете. Поступајући на горе наведени начин Културни центар 

Зрењанин је поступио супротно одредбама члана 5. закљученог Уговора, а самим тим и 

супротно одредбама Закона о буџетском систему;  

- Уговор о закупу пословног простора, за период од 01.01.2017. до 31.12.2019. године, 

без прецизирања површине простора који се издаје са месечном закупнином од 78.000,00 

динара увећаном за припадајући ПДВ која је редовно уплаћивана у уговореним роковима; 

- Уговор са закупцем пословног простора, површине 13,79 м2, за период од 
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31.12.2016. до 31.12.2017. године са месечном закупнином од 7.000,00 динара без 

обрачунатог ПДВ која је редовно измиривана и 

- Уговор са закупцем о закупу пословног простора, површине 60м2, за период од 5 

година, почев од 01.03.2017. године, са месечном закупнином у износу од 43.000,00 динара 

са обрачунатим ПДВ-ом са редовним плаћањем уговореног закупа. 

Заједничко за свих шест уговора је да су у цену закупа урачунати трошкови 

електричне енергије, грејања, воде, смећа, обезбеђења и др. 

У поступку контроле даље је утврђено да је пословни простор дат у закуп без 

сагласности надлежног органа града Зрењанина, чиме је поступљено супротно одредбама 

Закона о јавној својини. 

За повремена издавања у закуп просторија (Велика сала – семинари, састанци, 

промоције; Велика сала, представе, концерти и др.; Мала сала, Музички клуб, Студио, 

Камерна сала и Хол) ценовник закупа је усвојен на основу одлуке Комисије за цене КЦЗР. 

Контролом узорковане документације утврђено је да приликом повремених давања у закуп 

просторија КЦЗР нису увек примењиване цене из поменутог Ценовника.   

Увидом у прометни лист конта 122111 – потраживања од купаца утврђено је да на дан 

31.12.2017. године, ненаплаћена потраживања од купаца износе 1.912.823,42 динара и да се 

велики део тих потраживања односи на ранији период ( ненаплаћено потраживање у 

износу од 398.760,00 динара из 2012. године и раније, ненаплаћено потраживање у износу 

од 306.393,00 динара из 2014. године и раније и др.).  

Приходи Културног центра Зрењанина који су наплаћени преко евиденционог рачуна 

у корист рачуна буџета града Зрењанина су, у првој половини 2018. године, износили 

укупно 1.357.255,00 динара и представљали су средства остварена наплатом закупа 

пословног простора у износу од 938.410,00 динара и 418.845,00 динара од прихода 

оствареног од рада бифеа у Градској управи и Културном центру Зрењанина и у мањем 

обиму од осталих програмских активности Културног центра Зрењанин. 

У 2018. години Културни центар Зрењанин је имао издатих пет пословних простора за 

која је са закупцима закључио уговоре у којима су дефинисани права и обавезе, између 

осталог период закупа и износ месечне закупнине. Дана 14.12.2017. године, Градско веће 

града Зрењанина, је донело Закључак, којим је Културном центру Зрењанина дата 

претходна сагласност да изда у закуп делове објекта КЦЗР и то укупно 5 пословних 

простора са одређеном површином. Према поменутом Закључку, пословни простор даваће 

се у закуп на одређено време у трајању од 5 година, а све у складу са Уредбом о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

У контролисаном периоду 2018. године, након спроведених поступака предвиђених 

Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда и Одлуком о пословном простору у јавној својини Града Зрењанина закључени су 

следећи уговори: 

- Уговор о закупу пословног простора, површине 13,79 м2, за период од 21.05.2018. 

до 20.05.2023. године са месечном закупнином од 5.240,20 динара, односно 44,34 еура. 

Утврђени износ закупнине изражен у еврима, усклађиваће се са средњим курсом евра НБС 

на дан фактурисања, сваке месечне закупнине. Уговором је предвиђена обавеза закупца да 

пре закључивања уговора, уплати износ од три масечне закупнине, као средство 

обезбеђења уредног плаћања закупнине као и  да трошкови електричне енергије падају на 

терет закупца и обрачунаваће се према утрошку електричне енергије. Трошкови топлотне 

енергије и друге комуналне услуге падају на терет закупца и обрачунаваће се по 

квадратури пословног простора. Такође, Уговором је  предвиђено, између осталог да не 
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плаћање закупнине и осталих уговорених трошкова представља услов за давање отказа 

уговора о закупу. Увидом у књиговодствену документацију утврђено је да је на 

субаналитичком конту 251211 – примљени депозити евидентирана обавеза у износу од 

16.620,60 динара која се односи на уплаћени депозит  и 

- Уговор о закупу пословног простора, површине 60м2, за период од 5 година, почев 

од 04.06.2018. године, са месечном закупнином од 20.000,00 динара, односно 169,23 евра. 

Утврђени износ закупнине изражен у еврима, усклађиваће се са средњим курсом евра НБС 

на дан фактурисања, сваке месечне закупнине. Уговором  је предвиђена обавеза закупца да 

пре закључивања уговора, уплати износ од три масечне закупнине, као средство 

обезбеђења уредног плаћања закупнине, као и да приликом закључивања уговора приложи 

једну бланко соло меницу у висини једне месечне закупнине са пратећом документацијом. 

Чланом 5. уговорено је да трошкови електричне енергије падају на терет закупца и 

обрачунаваће се према утрошку електричне енергије. Трошкови топлотне енергије и друге 

комуналне услуге падају на терет закупца и обрачунаваће се по квадратури пословног 

простора. Чланом 8. Уговора предвиђено је, између осталог да не плаћање закупнине и 

осталих уговорених трошкова представља услов за давање отказа уговора о закупу.  

Увидом у књиговодствену документацију утврђено је да је на субаналитичком конту 

251211 – примљени депозити евидентирана обавеза у износу од 60.000,00 динара која се 

односи на плаћени депозит закупца. Контролом аналитичке картице закупаца, конто 122111 

– потраживања од купаца а и на основу изјаве одговорних лица, до окончања контроле, 

фактурисан је само уговорени закуп, док остали уговорени трошкови нису фактурисани јер 

нису створени технички услови (нису уграђени контролни сатови за праћење утрошка 

електричне енергије). Горе наведено је у супротности са  чланом 5. поменутог уговора, а 

самим тим и у супротности са одредбама Закона о буџетском систему. 

Са осталим закупцима пословног простора, у контролисаном периоду 2018. године 

важили су већ поменути уговори који су закључени у 2017. години и раније: 

- Уговор о закупу пословног простора површине од 50,00 м2 и 5м2 магацинског 

простора за период од 01.01.2017. до 31.12.2020. године са месечном закупнином од 175 

еура у динарској противвредности на дан плаћања по средњем званичном курсу НБС, на 

који ће се додати ПДВ. Увидом у књиговодствену документацију утврђено је да закупац ни 

током 2018. године није вршио плаћање уговором преузетих обавеза и да је стање дуга, на 

дан 30.06.2018. године износило 379.630,80 динара. У поступку даље контроле је утврђено 

да је КЦЗР, дана 09.01.2018 године  поментом закупцу послао опомене пред тужбу и отказ 

уговора о закупу због неизмирених обавеза по основу закупа пословног простора, као и да 

даље радње нису предузете. Поступајући на горе наведени начин Културни центар 

Зрењанин је поступио супротно одредбама члана 5. закљученог Уговора,  а самим тим и 

супротно одредбама Закона о буџетском систему; 

- По Уговору о закупу пословног простора, за површину пословног простора од 21,50 

м2, за период од 01.01.2017. до 31.12.2020. године са месечном закупнином од 8.000,00 

динара бруто, у 2018. години су фактурисана 3 рачуна (јануар – март 2018. године), иако је 

дана 06.11.2017. године објављен оглас о покретању поступка ликвидације закупца. 

Увидом у књиговодствену документацију утврђено је да се ненаплаћено потраживање од 

закупца у ливидацији повећало на 120.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да је 

поменути закупац и даље користио пословни простор, одговорна лица Културног центра су 

рачуне за закупнину од априла до закључивања новог уговора о закупу за предметни 

пословни простор, фактурисали другом закупцу, без закључивања новог уговора или 

анекса уговора, односно без одговарајућег правног основа. 

У поступку даље контроле утврђено је да је Културни центар Зрењанина дана 

19.07.2018. године, након спроведеног поступка давања у закуп пословног простора, 
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закључио нове уговоре о закупу и то: 

- Уговор о закупу пословног простора,  површине 55м2, за период од 5 година, почев 

од 19.07.2018. године, са месечном закупнином од 18.500,00 динара, односно 156,53 евра и 

Уговор о закупу пословног простора, 21,50 м2, за период од 5 година, почев од 19.07.2018. 

године, са месечном закупнином од 8.000,00 динара, односно 67,63 евра. Утврђени износи 

закупнине изражен у еврима, усклађиваће се са средњим курсом евра НБС на дан 

фактурисања, сваке месечне закупнине. Чланом 3. Уговора је предвиђена обавеза закупца 

да пре закључивања уговора, уплати износ од три масечне закупнине, као средство 

обезбеђења уредног плаћања закупнине. Чланом 5. уговорено је да трошкови електричне 

енергије падају на терет закупца и обрачунаваће се према утрошку електричне енергије. 

Трошкови топлотне енергије и друге комуналне услуге падају на терет закупца и 

обрачунаваће се по квадратури пословног простора. Чланом 8. Уговора предвиђено је, 

између осталог да не плаћање закупнине и осталих уговорених трошкова представља услов 

за давање отказа уговора о закупу. 

Одлукoм о пословном простору у јавној својини Града Зрењанина, прописано је да на 

јавном надметању могу да учествују потенцијални закупци који приложе потврду да 

потенцијални закупац или члан његовог породичног домаћинства, односно повезана лица 

правног лица, немају неизмирених обавеза по основу раније закључених уговора о закупу 

пословног простора са Предузећем. Закључивањем Уговора са закупцем који током целе 

2017. године и у контролисаном периоду 2018. године није плаћао обавезе по раније 

закљученим уговорима, а узимајући у обзир и неизмирене обавезе по уговору који је 

закључен са закупцем чланом његовог породичног домаћинства, Културни центар је 

поступио супротно одредбама Одлуке о пословном простору у јавној својини Града 

Зрењанина, а самим тим и супротно Закона о буџетском систему . 

У поступку даље контроле извршен је увид у аналитичку картицу закупца, конто 

122111 – потраживања од купаца за период од 01.01.2018. до 17.09.2018. године и утврђено 

да је закупац од укупно евидентираног дуговања од 519.878,80 динара, дана 13.09.2018. 

године измирио 300.000,00 динара, као и да је на субаналитичком конту 251211 – 

примљени депозити евидентирана обавеза у износу од 99.500,00 динара која се односи на 

плаћени депозит напред наведеног закупца;  

- По Уговору о закупу пословног простора,  од 13.12.2016. године којим није била 

прецизирана површина простора који се издаје, за период од 01.01.2017. до 31.12.2019. 

године са месечном закупнином од 78.000,00 динара увећаном за припадајући ПДВ, у 

контролисаном периоду 2018. године фактурисано је укупно 475.368,00 динара и то за 

период од 01.01.2018. до 29.05.2018. године, када је поменути уговор раскинут јер је након 

спроведеног поступака предвиђеног Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуком о пословном 

простору, дана 09.08.2018. године уговор закључен са другим закупцем, с обзиром да је 

понудио највећу цену закупа. Увидом у књиговоствену евидецију утврђено је да је, на крају 

контролисаног периода стари закупац, дуговао износ од 57.368,00 динара.   

Увидом у прометни лист конта 122111 – потраживања од купаца утврђено је да на дан 

30.06.2018. године, ненаплаћена потраживања од купаца износе 2.125.488,22 динара и да се 

велики део тих потраживања односи на ранији период (ненаплаћено потраживање у износу 

од 398.760,00 динара из 2012. године и раније, ненаплаћено потраживање у износу од 

306.393,00 динара из 2014. године и раније и др.), као и да се стање ненаплаћених 

потраживања повећало у односу на стање на дан 31.12.2017. године. Чланом 49.  Закона о 

буџетском систему је између осталог прописано је да се приходи и примања буџета 

Републике Србије и буџета локалне власти прикупљају и наплаћују у складу са законом и 
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другим прописима,  што одговорна лица Културног центра нису у потуности испоштовала;  

3. Контролом расхода у износу од 745.800,00 динара на субаналитичком конту 423599 

– остале стручне услуге у износу од 1.054.200,00 динара на субаналитичком конту 423911 – 

остале опште услуге утврђено је да су извршени по уговорима закљученим са три 

добављача: 

- Уговор о приватном обезбеђењу, за период од 01.04.2017. до 30.06.2017. године и  

уговором од 01.07.2017. године за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године којим је   

уговорена цена у износу од 41.500,00 динара за ангажовање једног радника на месечном 

нивоу, без обрачунатог ПДВ. Расходи за прва три месеца 2017. године извршени су по 

уговору који је залључен 01.10.2016. године, са истим добављачем, по уговореној цени на 

месечним нивоу од 44.000,00 динра, без обрачунатог ПДВ-а; 

- Уговор чији је предмет услуга одржавања просторија са два радника месечно, за 

период од 01.10.2016. до 31.03.2017. године којим је уговорена цена у износу од 41.000,00 

динара по раднику на месечном нивоу, без обрачунатог ПДВ-а и уговор чији је предмет 

услуге одржавања просторија са једним радником месечно, за период од 01.04.2017. до 

30.06.2017. године и уговор за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године којим је 

уговорена цена у износу од 41.000,00 динара за ангажовање једног радника на месечном 

нивоу, без обрачунатог ПДВ-а; 

- Уговор чији је предмет услуга конобара са једним радником месечно, за период од 

01.04.2017. до 30.06.2017. године и уговор за период од 01.07.2017. до 31.12.2017. године 

којим је уговорена је цена у износу од 41.000,00 динара за ангажовање једног радника на 

месечном нивоу, без обрачунатог ПДВ-а; 

У поступку даље контроле утврђено је да је пре закључивања горе наведених уговора 

извршено испитивање тржишта, те да су испоштоване одредбе члана 39. Закона о јавним 

набавкама. 

Увидом у аналитичку картицу конта 252111 за добављача за наведене услуге, 

утврђено је да  промет дуговне стране износи 2.020.212,00 динара, промет на потражној 

страни 1.872.012,00 динара, те да је на крају 2017. године исказан дуговни салдо у износу 

од 148.200,00 динара. Контролом је утврђено да је поменута преплата  исказана због тога 

што грешком нису прокњижени рачуни за октобар 2017. године у истом износу. Исправка 

погрешног књижења је извршена у току котроле, тако да је почетно стање у 2018. години 

сведено на стварно стање. Од укупно извршених расхода према поменутом добављачу у 

износу од 2.020.212,00 динара,  износ од 220.212,00 динара се односи на услуге 

организације обуке радника за физичко техничко обезбеђење, 393.600,00 динара на плаћене 

услуге конобара, 609.600,00 динара за услуге обезбеђења, све са обрачунатим ПДВ-о и 

787.200,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом, односно 656.000,00 без ПДВ-а, за услуге 

одржавања хигијене просторија КЦЗР. Контролом Уговора чији је предмет услуга 

одржавања просторија који су закључени за период од 01.10.2016. до 31.12.2017. године, 

утврђено је да преузете обавезе за 2017. годину износе укупно 738.000,00 динара са ПДВ-

ом, односно 615.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а (за 3 месеца по 82.000,00 динара 

месечно и за девет месеци по 41.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а). Укупно извршени 

расходи у буџетској 2017. години за услуге одржавања просторија у износу од 656.000,00 

динара, односно по уговорима преузете обавезе у износу од 615.000,00 динара, све без 

обрачунатог ПДВ-а  су  већи од износа од 500.000,00 динара,  који је према Закону о јавним 

набавкама, одређен као износ изнад којих су наручиоци у обавези да спроведу поступак 

јавне набавке. Извршењем напред наведених расхода, односно преузимањем обавеза изнад 

износа за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, а без спроведеног поступка 

јавне набавке, поступљено је супротно одредбама Закона о јавним набавкама и одредбама 

Закона о буџетском систему; 
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4. Укупно извршена средства за плате, додатке и накнаде запослених као и за 

социјалне доприносе на терет послодавца у контролисаном периоду 2018. године, у износу 

од 13.138.125,12 динара, исплаћена су у оквирима финансијског плана Културног центра 

Зрењанин.    

На дан 30.06. 2018. године Културни центар Зрењанина је имао укупно 34 запослених, 

од чега 27 на неодређено време и 7 на одређено време, с тим што су два радника 

ангажована на одређено време по посебном пројекту до краја августа 2018. године.  

У Културном центру, у контролисаном периоду 2018. године, су извршене исплате 

плата за укупно 6 месеци и то почев од исплате другог дела зараде за месец децембар 2017. 

године, за период од јануара до маја 2018. године, закључно са исплатом првог дела зараде 

за месец јун 2018. године.  

Маса средстава за исплату плата је одређена Одлуком о буџету града Зрењанина за 

2018. годину, на основу броја запослених утврђених тада важећим Правилником о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Културном центру Зрењанина 

од 05.02.2016. године,  а у складу са коефицијентима утврђеним Правилником о раду 

Културног центра Зрењанина. Поређењем коефицијената утврђеним Правилником о раду 

Културног центра Зрењанина са коефицијентима утврђеним Уредбом о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, утврђено је да су у складу са 

Уредбом, осим за запослене на пословима ''Помоћника директора – руководиоца 

програмске службе'', који би уместо утврђеног основног коефицијента 17,30 требало да 

има коефицијент 18,33, ''спремачица'', али без утицаја на масу средстава за исплату плата 

због обавезне дотације до минималне зараде, као и послова ''радник обезбеђења са 

оружјем/стражар'' и ''конобар'', где је према образложењу одговорних лица у Културном 

центру, стварна стручна спрема запослених који раде исте послове различита, те је 

утврђени коефицијент за исплату који такође нема значајнији утицај на бруто масу за 

исплату плата; 

5. Увидом у књиговодствену документацију – закључни лист (кумулативни биланс) и 

аналитичке картице, Биланс прихода и расхода, Извештај о извршењу буџета и др., 

утврђено је  да  су  укупни  приходи и примања Културног центра Зрењанина у периоду 

01.01.2017. год. до 31.12.2017. год. остварени у износу од  51.163.380,49 динара, и то: из 

буџета града  Зрењанина 51.058.180,49 дин. и из буџета АП Војводине 105.200,00 дин. 

Према књиговодственој евиденцији Града Зрењанина, Културном центру је у току 2017. 

године пренето укупно 51.049.041,00 динара, односно 9.319,49 динара мање него што је 

исказано у књиговодству Културног центра. Контролом је даље утврђено да је Културни 

центар, дана 27.12.2017. године, извршио повраћај неутрошених средстава у истом износу, 

али да грешком у књижењу није извршено умањење прихода из буџета града Зрењанина, те 

да је самим тим и исказани дефицит 2017. године у износу од 8.417,72 динара утврђен 

погрешно и да је требало да износи 17.736,98 динара, колико средстава је, преме 

књиговодственој евиденцији и пренето из 2016. у 2017. годину; 

6. Контролом расхода за канцеларијски материјал, субаналитички конто 426111, који 

су у 2017. години извршени у износу од 36.160,00 динара утврђено је да  се у целини 

односе на плаћање по рачуну од 15.02.2017. године. Контролом рачуна утврђено је да се 

износ од 17.005,00 динара и односи на канцеларијски материјал, док се остатак у износу од 

19.155,00 динара односи на набавку материјала за одржавање хигијене, те је књижење на 

конту 426111 извршено супротно одредбама Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем, по коме је за ове расходе прописан 

синтетички конто 426800 – материјали за одржавање хигијене и угоститељство; 

7. Расходи за социјална давања запосленима у износу од 768.477,60 динара су 

извршени на субаналитичком конту 414311 – отпремнине приликом одласка у пензију у 
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износу од 741.927,60 динара, а односе се на исплату отпремнина због престанка радног 

односа услед технолошког вишка запослених за двоје запослених у износу од 503.002,41 

динара и исплату отпремнине због одласка у пензију за једног запосленог, у износу од 

238.925,19 динара, док се остатак расхода у износу од 26.550,00 динара односи на исплату 

помоћи у медицинском лечењу за двоје запослених – конто 414411. 

    Дана 03.01.2018. године, Директор Културног центра Зрењанин је донео две одлуке о 

исплати отпремнине због престанка радног односа услед технолошких вишкова,  са правом 

на исплату отпремнине у износу од 1/3 просечне зараде по запосленом у Републици Србији 

за сваку годину рада у јавном сектору. Приликом обрачуна коришћен је податак о 

просечној заради исплаћеној у Републици Србији за новембар 2017. године у износу од 

65.609,00 динара. 

     Дана 06.02.2018. године, директор Културног центра Зрењанина, је донео Одлуку, да 

се у складу са  Правилником о раду КЦЗР, исплати отпремнина због одласка у пензију у 

висини три просечне зараде у Републици Србији према последњим објављеним подацима, 

при чему је приликом обрачуна коришћен податак о просечној заради исплаћеној у 

Републици Србији за децембар 2017. године у износу од 74.887,00 динара. 

    Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем, у оквиру синтетичког конта 414300 – отпремнине и помоћи је прописан и 

субаналитички конто 414312 – отпремнина у случају отпуштања са посла, те је сходно томе 

износ од 503.002,41 динара (отпремнина због престанка радног односа услед технолошког 

вишка запослених) требало књижити на конту 414312 а не на конту 414311 – отпремнине 

приликом одласка у пензију;  

8. Расходи на субаналитичком конту 423421 – услуге информисања јавности су 

извршени у износу од 501.920,00 динара. Контролом је утврђено да је расход у износу од 

394.920,00 динара плаћен  добаљачу, за услуге извршене у 2017. и 2018. години, по Уговору 

о пословној сарадњи, од 22.04.2015. године. Предмет Уговора је редовно информисање 

јавности о месечном програму активности и другим активностима КЦЗР. Уговор је 

закључен на неодређено време, почев од 20.04.2015. године, чиме су обавезе преузете за 

текућу буџетску годину али и за наредне  године за које КЦЗР није могао имати 

финансијски план у којем би ова обавеза била планирана. Напомињемо да су изменама 

Закона о буџетском систему, као и доношењем Уредбе о критеријумима за утврђивање 

природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених 

уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, створени услови да 

се поштовањем Закона о буџетском систему и поменуте Уредбе, реши питање закључивања 

одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, међутим 

закључивање уговора на неограничено време, као у наведеном случају, свакако не би 

спадало у, на законом заснован начин преузимања обавеза. 

9.  Расходи извршени  на субаналитичком конту 523111 – залихе робе за даљу продају 

у 2017. години износе 779.440,38 динара а у контролисаном периоду 2018. године 

145.300,71 динар.   

Увидом у  рачуне из 2017. године утврђено је да се залихе робе за даљу продају 

односе на набавку робе за бифе у Градској управи и бифе у Културном центру и  да је роба 

углавном набављана од истог добављача, осим једног рачуна на износ од 120.866,00, без 

ПДВ-а, односно у износу од 145.039,20 динара за набавку штампаног часописа 

''Стриполис'' који је набављен од другог добављача. Даље је утврђено да је поменути рачун 

у износу од 145.039,20 динара, са обрачунатим ПДВ-ом, књижен и на конту 424221 – 

услуге културе, као и да је  рачун  у износу од 33.836,65 динара, без обрачунатог ПДВ-а за 

набавку пића два пута књижен на конту 523111. 

Такође, увидом у закључни лист, конто 123961 – порез на додату вредност у 
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примљеним фактурама по општој стопи, утврђен је износ од 159.117,30 динара, који је 

требало да терети издатке с обзиром да је плаћен добављачима, а није вршен повраћај 

ПДВ-а у складу са Законом о порезу на додату вредност. 

Даље је извршен увид у помоћне књиге које се воде у бифеима – књигу улазних 

рачуна, књиге шанка, дневни обрачун пића – робе и на основу тестиране документације 

утврђено је да се помоћне књиге не воде у складу са прописима који регулишу ову област 

(вођење књиге улазних рачуна графитном оловком без нумерације страна, не потписани 

дневни обрачуни пића – робе и др.) тако да поступајући инспектор није са сигурношћу 

могао да утврди да је стање у поменутим књигама реално исказано. 

Горе наведено је у супротности са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству, 

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за 

буџетски систем и одговарајућим одредбама Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства Културног центра Зрењанина; 

10. Контролом рачуна за набавку добара, утврђено је да на великом броју рачуна нема 

потврде да је роба примљена, односно у рубрици ''робу примио'' нема потписника, што је 

супротно одредбама закона, као и да за извршена плаћања по неким предрачунима у 

књиговодственој документацији не постоје  и рачуни који се издају након уплате по 

предрачуну. Наиме, преузимање обавеза, плаћање и трошење средстава са рачуна, која се 

дозначавају из градског буџета као и из других извора, врши се у складу са одредбама  

Закона о буџетском систему, те је за исто неопходно обезбедити изворну рачуноводствену 

документацију која мора бити, уз постојање одговарајућег правног основа, сачињена, 

потписана, исконтролисана и потврђена у писаној форми пре плаћања а све у складу са 

чланом 58. Закона о буџетском систему, са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

одговарајућим одредбама Правилника о организацији буџетског рачуноводства Културног 

центра Зрењанина. 

11. Контролом извршења расхода, нарочито у контролисаном периоду 2018. године, 

утврђено је да је током тог периода плаћен велики број рачуна за обавезе настале у 2016. и 

2017. години, из чега произилази да приликом извршавања расхода, Културни центар 

Зрењанина није у потпуности испоштовао одредбе Закона о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

Месна заједница  ''Лазарево'' Зрењанин 
 

  1. Током 2017. године  МЗ ''Лазарево'' је  остварила приходе од закупа у укупном 

износу од 1.250.691,88 динара који су у целости наплаћени преко евиденционог рачуна 

месне заједнице, са кога је истовремено вршен пренос тих средстава на рачун буџета града 

Зрењанина. Наведени приходи  остварени су наплатом: 

- закупнине од издавања пословног простора МЗ ''Лазарево'' у 2017. години у укупном 

износу од 1.126.691,88 динара; 

- закупнине од издавање сале ''Дома омладине'' у закуп физичким лицима  за прославе 

и друга окупљања у укупном износу од 124.000  динара. 

Сходно одредбама Закона о јавној својини МЗ ''Лазарево'' је вршила  издавање 

пословног простора на основу добијених сагласности Градског већа града Зрењанина за 

издавање пословног простора у ул. И.Л.Рибара бр. 40 површине 360м2  на одређено време 

у трајању од 5 година са могућношћу продужења и сагласности за издавање у закуп 

пословног простора на више других локација у Лазареву, такође на 5 година са 

могућношћу продужења.  

Инспекцијском контролом поступка издавања пословног простора МЗ ''Лазарево'' у 

2017. години у закуп и наплате закупнине је утврђено следеће: 
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а) Закупац по Уговору о закупу пословног простора закљученом 14.12.2004. године, о 

закупу земљишта површине 10x10 м2 за постављање и инсталацију базне станице, са 

месечним закупом од 300 евра у динарској противвредности на период од 10 година, након 

чега се важење Уговора обнавља за наредне узастопне једногодишње периоде. Увидом у 

картицу конта 122111 утврђено је да закупац уредно измирује своје обавезе те на дан 

31.12.2017. године закупац, није имао неизмирених обавезе према МЗ ''Лазарево''. 

б) Закупац по  Уговор о закупу закљученом 22.05.2013 године, који се односио на 

закуп магацинског простора, са месечним закупом од 12.700 динара и обавезом плаћања 

режијских трошкова за утрошену електричну енергију. Уговор о закупу је закључен на 

период до 20.10.2018. године.  Увидом у рачуне које је месна заједница  испостављала 

закупцу за закуп у периоду од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године утврђено је да је 

износ месечне закупнине од 12.700 динара, одређен у складу са Одлуком о пословном 

простору. Контролом субаналитичке картице конта 122111-купци (наведеног закупца) са 

стањем на дан 31.12.2017. године, утврђено је да је закупац  имао обавезе према МЗ у 

износу од 389.038 динара, док је на дан 30.06.2018. године износ обавезе према МЗ утврђен 

у износу од 354.742,70 динара.  

Како је чланом 2. Уговору о закупу пословног простора одређено да је закупац дужан 

да је одређено да се Уговор сматра раскинутим уколико закупац не буде платио две или 

више закупнине, неспорно је да одговорна лица месне заједнице нису поступила у складу 

са наведеним одредбама, чиме је поступљено супротно одредбама Закона о буџетском 

систему. 

Током трајања контроле, увидом у субаналитичку картицу конта 122111-купци 

(наведеног закупца) утврђено је да је са уплатама које су у том периоду извршене, тачније 

са уплатама извршеним до 21.11.2018. године, укупно потраживање за закупнину сведено 

на износ од 95.398,49 динара. 

в)  МЗ ''Лазарево'' и ''ГОМЕХ'' доо закључили су  Уговор о закупу пословног простора 

у ул. И. Л. Рибара 43, од 19.01.2008. године са уговореном ценом закупа од 30.000 динара  

која је одређена у складу са Одлуком о пословном простору. Након тога, са више 

потписаних Анекса уговора продужаван је период закупа, тако да је закључно са Анексом 

6, рок закупа продужен до 03.01.2019. године. Према документацији која је буџетском 

инспектору дата на увид, напред наведени закупац није имао неизмирених обавеза за 

закупнину. 

Међутим, контролом субаналитичке картице конта 122111- купци- ''Гомекс'' са стањем 

на дан 31.12.2017 год, утврђен је износ дуговања од 900.000 динара који се састоји од 

дуговања за неплаћене закупнине из предходног периода, тачније од 20.03.2008. године до 

30.06.2010 године. Наведедени износ дуговања, по исказу секретара месне заједнице 

настао је  на основу закљученог Анекса 1  од 20.03.2008 године, којим се ''Гомекс'' доо 

обавезао да уплати аванс за закупнину пословног простора у износу од 900.000 динара за 

30 месеци унапред, све до 30.06.2010 године. Из документације која је дата на увид 

утврђено је да је ''Гомекс'' доо своју, Анексом 1 уговорену обавезу извршио тако што је 

извршио уплату износа од 577.726,42 дин. ''Нијанса'' доо, по основу више Уговора о цесији 

закључених између МЗ ''Лазарево'', ''Гомекс'' доо и ''Нијанса'' доо, бр. 2/2008 од 07.02.2008 

године у износу од 444.518,69 дин и Уговора о цесији бр. 5 од  20.03.2008 год у износу од 

133.207,73 дин. Такође по Уговорима о цесији бр. 1/2008 од 06.02.2008 год. у износу од 

268.000,00, бр. 3/2008 од 27.02.2008 год. у износу од 26.130,58 дин. и бр. 4/2008 од 

07.03.2008 год у износу од 28.143,00 динара, све укупно 322.273,58 динара, ''Гомекс'' доо је 

у целости измирио обавезу уговорену поменутим Анексом 1. У рачуноводству  МЗ 

''Лазарево'' наведени Уговори о цесији и извршене уплате, нису прокњижени због промене 

законских прописа, настале након потписивања наведених Уговора о цесији којима је 
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укинута могућност да буџетски корисници међусобна потраживања и обавеза изврше 

цесијом, компензацијом и др, па се на картици конта 122111- купци-''Гомекс''  и даље води 

потраживање у износу од 900.000 динара. Из тог разлога Савету месне заједнице је дата 

препорука да предстојећим пописом потраживања и обавеза изврши исправку наведених 

потраживања. 

г) ''Нијанса'' доо је по основу закљученог Уговору о закупу пословног простора била у 

закупу пословног простора од 2003 године све до јула 2012. године. Због не плаћања 

уговорене закупнине у наведеном периоду коришћења пословног простора, стање дуга на 

субаналитичкој картици конта 122111-купци-''Нијанса'' доо на дан 31.12.2017 године 

утврђено је у износу од 1.903.513,57 динара. Истовремено, увидом у субаналитичку 

картицу 252111-добављачи-''Нијанса'' доо, дуговање Месне заједнице према ''Нијанса'' доо 

на исти дан, утврђено је у износу од 1.798.991,39 динара. Део дуговања у износу од 

577.726,42 дин. Месна заједница је требала да измири путем Уговора о цесији (закљученим 

између МЗ ''Лазарево'', ''Гомекс'' доо и ''Нијанса'') који из истих разлга који су наведени у 

предходној тачки в), није прокњижен у рачуноводству месне заједнице, након чега би се 

потраживања Месне заједнице од ''Нијанса'' доо свело на укупан износ од 682.248,60 

динара (детаљније објашњено у тачки 2.1 записника). Обзиром на напред наведено, у 

предстојећем годишњем попису потраживања и обавеза, узимајући у обзир утврђене 

чињенице а ради реалнијег приказа биланса месне заједнице, Савет месне заједнице би 

требао, у складу са рачуноводственим прописима, да донесе Одлуку о исправци наведених 

потраживања и обавеза.  

д) Закупац пословног простора по Уговору о закупу закљученом 21.03.2014 године на 

период од 5 година, са месечним закупом од 20.100,00 динара и са уговореним плаћањем 

режијских трошкова за утрошену струју на основу истављених фактура, према 

документацији која је буџетском инспектору дата на увид, на дан 31.12.2017. године није 

имао неизмирених обавеза, док је на дан 30.06.2018. године  износ неизмирених обавеза 

утврђен у износу од 30.148,95 динара. 

Увидом у документацију везано за рефундацију трошкова електричне енергије од 

закупаца, утврђено је да Месна заједница редовно врши издавање рачуна за рефундацију 

трошкова електричне енергије закупцима у  објектима који су издати у закуп. Такође, 

месна заједница је вршила и издавање рачуна за рефундацију трошкова електричне 

енергије и физичким лицима која су користила струјна бројила каја су у власништву месне 

заједнице али која се налазе у неколико објеката који  нису у власништву Месне заједнице 

''Лазарево'' и то: 

- у објекту у улици Иве Лоле Рибара 63/а, у којем живи физичко лице, инсталирано је 

струјно бројило које се води на МЗ ''Лазарево''. Рачуне за утрошену електричне енергије на 

том бројилу плаћа месна заједница (обзиром да је власник истих), након чега, 

испостављањем фактуре за утрошену електричну енергију том физичком лицу, врши  

рефундација наведених трошкова. Увидум у финансијску картицу 122111- купци- (физичко 

лице), утврђени је да се обавезе редовно измирују.  

 - део објекта у улици Жарка Зрењанина 18 који је једним делом у власништву МЗ 

''Лазарево'' док је власник другог дела ТРО ''Прехрана'', користи физичко лице. У целом 

објекту је инсталирано само једно струјно бројило које се води на МЗ ''Лазарево'' која плаћа 

рачуне за утрушену електричну енергију и испоставља фактуре за рефундацију трошкова 

електричне енергије. Увидом у картицу конта 122111- купци-(физичко лице), утврђено је 

потраживање по том основу на дан 31.12.2017. године у износу од 14.187,69 динара, а на 

дан 30.06.2018. године у износу 24.518,82 динара. У току контроле дана 26.11.2018. год. 

извршена је уплата дела потраживања у износу од 15.714,33 дин. чиме је оно сведено на 

износ од 12.767,04 динара.   
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- објекат у улици Иве Лоле Рибара 51 није у власништву МЗ, али  струјно бројило које 

се налази у том објекту се води на МЗ ''Лазарево''. Објекат такође користи физичко лице, са 

којим није закључен уговор о коришћењу пословног простора односно струјног бројила, 

али без обзира на ту чињеницу, МЗ ''Лазарево'' истом испоставља рачуне за рефундацију 

трошкова електричне енергије. Увидом у аналитичку картицу конта 122111- купци-

(физичко лице) утврђено је стање дуга на дан 31.12.2017. године у износу од 10.528,53 

динара док је стање дуга на дан 30.06.2018 године износило 21.661,51 динар. Током 

контроле, дана 01.11.2018. год. извршена је уплата у износу од 15.000 динара чиме је 

потраживање сведено на износ од 11.010,02 динара. 

По објашњењу секретара месне заједнице наведени објекти су у власништву града и 

дати су на управљање ЈП ''Градска стамбена агенција''. Међутим,  струјна бројила која се 

налазе у тим објектима у власништву су месне заједнице и воде се на МЗ ''Лазарево''. У 

циљу решавања наведеног проблема, током контроле МЗ ''Лазарево'' је  упутило допис ЈП 

''Градска стамбена агенција''  са захтевом да се наведена струјна бројила пребаце у 

власништво града или ЈП ''Градска стамбена агенција'', како  би Месна заједница у 

наредном периоду престала да врши рефундацију трошкова електричне енергије од 

наведених физичких лица са којима иначе нема  закључен Уговор о коришћењу наведених 

објеката и уграђених струјних бројила у њима. У току контроле, дописом од 01.11.2018. 

године ЈП ''Градска стамбена агенција'' је дала објашњења у вези решавања власништва 

наведених струјних бројила.  

Даљом контролом финансијске картице 122111- купци утврђено је следеће стање на 

дан 31.12.2017. односно на дан 30.06.2018. године: 

- потраживање од закупца у износу од 1.440 динара је  настало по основу Уговора о 

закупа грађевинског земљишта за постављање киоска од 01.08.2005 год. По подацима АПР 

који су током контроле дати на увид, закупац је брисан из регистра привредних субјеката 

дана 22.02.2011. године. Из тог разлога МЗ ''Лазарево'' је дата препорука да се 

предстојећим пописом, а у складу са рачуноводственим прописима, потребно је извршити 

исправка (отпис) наведеног потраживања.   

- потраживање од закупца  у износу од 114.000 динара које, по образложењу 

секретара МЗ  датира од 01.10.2005 по основу Уговора о закупу пословног простора у ул. 

И.Л.Рибара 51, објекту који иначе није у власништву МЗ ''Лазарево'',  али на основу кога је 

МЗ ''Лазарево'' испостављала рачуна о закупу и задуживала закупца. Обзиром да је 

поменути закупац дана 08.10.2015. год. брисан из АПР-а, у складу са рачуноводственим 

прописима,  препоручемо је да се  изврши исправка (отпис) наведеног потраживања. 

- потраживање од закупца  у износу од 73.850 динара по образложењу секретара МЗ  

датира од 01.08.2004 године. по основу Уговора о закупу грађевинског земљишта за 

постављање монтажног објекта. По подацима АПР који су дати на увид, закупац је брисан 

из регистра 22.02.2011. године. Из тог разлога а у складу са рачуноводственим прописима, 

потребно је, због ненаплативости извршити исправку (отпис) наведеног потраживања .  

   - потраживање од закупца  у износу од 679.800 динара, по изјави секретара месне 

заједнице настало је по основу Уговора о закупу пословног простора у Ж. Зрењанина 18 од 

01.09.2007. године.  По подацима АПР који су дати на увид, закупац је брисан  из регистра 

15.07.2011. године. Из тог разлога а у складу са рачуноводственим прописима, потребно је 

због ненаплативости, извршити исправку (отпис) наведеног потраживања. 

- потраживање од закупца у износу од 10.000 динара са стањем на дан 31.12.2017. год. 

измирен је у целости  у току трајања контроле уплатом на рачун месне заједнице  

25.10.2018. године.   

- потраживање од закупца у износу од 5.700 динара. настало је по основу Уговора бр. 

168/2005, о закупу грађевинског земљишта за постављање монтажног објекта. Обзиром да 
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наведено потраживање датира из 2010. године, и да је наступила његова застарелост а 

тиме и немогућност наплате, у складу са рачуноводственим прописима, потребно је 

извршити отпис наведеног потраживања. 

- потраживање од закупца  у износу од 1.260 динара настало је по основу Уговора о о 

закупу грађевинског земљишта за постављање монтажног објекта, од 01.08.2005 године. У 

току обављања контроле извршена је наплата наведеног потраживања у целости дана 

06.11.2018. године 

- потраживање у износу од 14.400 динара настало је по основу закупа јавне 

површине. Увид је извршен у картицу субаналитичког конта 122111-купци из 2011, на којој 

је наведени износ утврђен као почетно стање на дан 01.01.2011 године. Обзиром да 

наведено потраживање датира из 2010. године и раније, и да је самим тим наступила 

његова застарелост а тиме и немогућност наплате, у складу са рачуноводственим 

прописима, потребно је извршити исправку (отпис) наведеног потраживања. 

Поред напред наведеног, МЗ ''Лазарево'' је у 2017. години и периоду од 01.01. до 

30.06.2018 године издавала у закуп и салу Дома омладине физичким лицима за одржавање 

прослава и других потреба грађана од чега је у 2017. години остварен приход у укупном 

износу од 124.000  динара., док је у  периоду од 01.01. до 30.06.2018 године остварен 

приход у износу од 70.000 динара. Закуп сале Дома омладине физичким лицима МЗ 

''Лазарево'' је вршила на основу сачињених Уговора о закупу у којима је одређена цена, 

начин плаћања, услови коришћења сале и инвентара, трошкови електричне енергије, 

плина, накнада причињене штете и др. Цена закупа је обрачунавана и наплаћивана по 

Ценовницима за издавања у закуп сале Дома омладине, утврђених  Одлуком Савета МЗ 

''Лазарево''.  

2. Контролом је утврђено да се расходи за остале услуге штампања - конто 423419 

који су током 2017. год. извршени у укупном износу од 90.594 дин. односе на плаћање 

услуге штампање рекламних мајица и рекламног материјала- оловке, упаљачи и 

роковници. Наведене услуге су извршене по испостављеним рачунима у укупном износу 

од 22.224 дин. за штампање рекламног материјала и у износу од 49.920 дин, за штампање 

рекламних мајица. Део средстава у износу од 18.450 динара је утрошен за плаћање обавезе 

за набавку рекламних сатова са одштампаним логом МЗ. Обзиром, да је по наведеним 

рачунима извршена набавка разног рекламног материјала,  књижење  расхода на конто 

423419- услуге штампања, није извршено у складу са одредбама Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, по којем је 

књижење наведених расхода морало бити извршено на субаналитичком конту 423712- 

поклони.   

3.У поступку контроле расхода за репрезентацију- конто 423711 у 2017. години 

утврђено је да су наведени расходи највећим делом извршени приликом обележавања Дана 

Месне заједнице ''Лазарево'' у укупном износу од 207.080 дин. Увидом у рачун којим је 

набављено 150 килограма конзумног шарана у износу од 63.000 динара,  рачун у износу од 

51.950,01 дин. за набавку пића и разног прехрамбеног материјала за прављење рибље 

чорбе и рачун  у износу од 80.870 динара за набавку кетеринга, утврђено је да наведени 

рачуни и отпремнице нису потписани од стране лица коју је робу примило, чиме је 

поступљемо супротно одредбама члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

 

 

Месна заједница  ''Чента'' Чента 

 

        У поступку ванредне инспекцијске контроле, која је покренута сходно одредбама 

Закона о инспекцијском надзору и сходно члану 5. Уредбе о раду, овлашћењима и 
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обележјима буџетске инспекције, утврђено је да је у МЗ ''Чента'', у периоду од 22.07.2013. 

до 23.08.2013. године извршена редовна инспекцијска контрола примене закона у области 

материјално финансијског пословања,   наменског  и  законитог  коришћења  средстава у 

МЗ ''Чента'', за период од 01.01.2011. до 31.12.2012. године о чему је сачињен Записник од 

23.08.2013. године, као и да је у периоду од 02.03.2016. до 13.04.2016. године такође 

извршена редовна инспекцијска контрола примене закона у области материјално 

финансијског пословања,   наменског  и  законитог  коришћења  средстава у МЗ ''Чента'', за 

период од 01.01.2014. до 31.12.2015. године о чему је сачињен Записник од 13.04.2016. 

године. 

У поступку ванредне инспекцијске контроле, у периоду од 18.01.2018 до 28.02.2018. 

године, извршена је контрола свих навода из писменог и усменог обраћања подносиоца 

пријаве, као и контрола примене закона у области материјално финансијског пословања, 

наменског  и  законитог  коришћења  средстава у МЗ ''Чента'', за период од 01.01.2017. до 

31.12.2017. године и утврђено следеће: 

1. Контролом документације везане за остварене приходе који су уплаћивани преко 

евиденционог рачуна на рачун буџета града Зрењанина, утврђено је да су од 13.10.2017. 

године, када је на евиденциони рачун уплаћено 4.600,00 динара, редовно вршене уплате на 

име накнаде за коришћење пијачног простора у Ченти. Укупно остварени приходи од 

наплате пијачарине у 2017. години су износили 10.750,00 динара. Савет МЗ ''Чента'' ја на 

седници одржаниј 05.12.2017. године, донео Одлуку о пијаци, којом су регулисани начин 

коришћења, одржавања и наплате накнаде за коришћење пијачног простора у Ченти. 

Контролом уплате која је извршена 13.10.2017. године, утврђено је да се поменути износ од 

4.600,00 динара односи на наплаћену пијачарину у периоду од 03.09. до 08.10.2017. године. 

Горе наведено је у супротности са одредбама Закона и буџетском систему, по коме је, 

између осталог прописано да су дирекни и индиректни корисници буџетских средстава 

обавезни да обезбеде потпуно и правовремено, на дан реализације, уплаћивање прихода и 

примања буџета из оквира своје надлежности. 

У поступку контроле, а у циљу прикупљања евентуалних доказа да је пијачарина 

наплаћивана и пре 03.09.2017. године, поступајући инспектор је обавио разговор са  

поносиоцем пријаве, која је изјавила да не поседује никакве писмене доказе о истом.  

2. Расходи за репрезентацију у укупном износу 254.356,40 динара, субаналитички 

конто 423711, односили су се на плаћање више рачуна који су се у целини односили на 

трошкове прославе Дана месне заједнице која је организована 05.05. и 06.05.2017. године.                   

 По Решењу Градског већа града Зрењанина од 28.04.2017. године, Месној заједници 

''Чента'' су одобрена средства у износу од 200.000,00 динара из средстава утврђених 

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2017. годину на име трошкова организације 

прославе дана Месне заједнице ''Чента''. Истим Решењем је утврђено да се Финансијски 

план месне заједнице ''Чента'' увећава за наведени износ, као и да се МЗ обавезује да 

усклади Финансијски план за 2017. годину са претходно наведеним, што је и учињено. 

У вези организације прославе Дана Месне заједнице ''Чента'', по захтеву  поступајућег 

инспектора, Председник Савета Месне заједнице је дана 19.02.2018.  године дао изјаву у 

којој је навео следеће: ''У оквиру прославе Дана Месне заједнице ''Чента'' организовани су: 

- свечана седница Савета месне заједнице ''Чента'', којој је присуствовало 250 лица; 

-након концерта КУД ''Чента'' са гостима, организована је вечера, којој је 

присуствовало 250 лица; 

-  након утакмице Фудбалског клуба ''Банат'', вечери је присуствовало 180 лица и 

- Ловачко удружење је организовало вечеру за чланове, пријатеље и госте, којој је 

присуствовало преко 100 лица. За те сврхе, утрошен је износ од  254.356,40 динара''. 

3. У поступку контроле, даље је утврђено да у пословним књигама нису 
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евидентирани никакви приходи остварени од издавања у закуп утрина и пашњака, од 

закупа пољопривредног земљишта, као ни од продаје струганог асфалта, што је истакнуто 

у писменом  и усменом обраћању подносиоца пријаве. 

У поступку испитивања горе поменутих навода из пријаве, поступајући инспектор је, 

поред одговорних лица Месне заједнице и подносиоца пријаве, обавио разговор и са 

представником нерегистрованог удружења грађана – сточара и представником 

Добровољног ватрогасног друштва Чента. Поред тога, Председник Савета месне заједнице 

се, о наводина из пријаве изјаснио и писмено Изјавом од 19.02.2018. године. 

3.1. У вези навода из пријаве да ''председник села, узима новац на руке, од грађана, 

новац који се не уплаћује на рачун града Зрењанина'', те да ''је од Сточарског удружења 

Чента, узео 33.200,00 динара на руке, без папира и без уплате на текући рачун'', Предсеник 

Савета МЗ је изјавио следеће: ''Група грађана – сточара је, за потребе израде појилишта – 

бушење бунара на пашњаку у Ченти, прикупила извесну суму новца. Након изведених 

радова, преостао је износ од 33.200,00 динара, који је уплаћен, у виду донације, 

Добровољном ватрогасном друштву ''Чента''. Представник  удружења грађана – сточара, је 

у разговору истакао да друштво сточара броји петнаестак чланова и да није регистровано, 

да не постоји писана евиденција о прикупљеним средствима за бушење бунара и о 

одржаним састанцима, те је потврдио да је износ од 33.200,00 динара који је преостао 

након бушења бунара уплаћен ДВД Чента, што је и доказано достављањем извода текућег 

рачуна Добровољног  ватрогасног друштва Чента, од 20.09.2017. године. Од осталих доказа 

о прикупљеним, односно утрошеним средствима за бушење бунара, достављени су два 

рачуна за купљене пумпе за наводњавање, од 29.06.2017. године, оба на износ од по 

16.740,00 динара. 

У поступку контроле, даље је утврђено да су, на основу Закона о враћању утрина и 

пашњака селима на коришћење, селу Ченти враћени на коришћење утрине и пашњаци, који 

им по закону припадају. Чланом 6. истог Закона, прописано је, између осталог да услове и 

начин коришћења утрина и пашњака утврђују грађани тих места договором. Чланом 13. 

Одлуке о Месним заједницама, регулисано је да месна заједница, преко својих органа, 

утврђује услове коришћења пашњака и утрина, док је чланом 41 исте Одлуке регулисано 

да Савет може да образује одређена стална или повремена тела, а између осталих и одборе 

за коришћење пашњака и утрина. 

Из горе изнетог је утврђено да је Месна заједница није утврдила  услове за 

коришћење утрина и пашњака, те је непоступањем по одредбама Закона о враћању утрина 

и пашњака селима на коришћење, као и одредбама Одлуке о Месним заједницама, 

прекршила одредбе истих, а самим тим и одредбе члана 56.  Закона о буџетском систему.  

3.2. У вези навода из пријаве ''да је резани бетон наручен у име и за рачун МЗ Чента, 

истоварен испред приватног локала члана месне заједнице и да се исти развози по Ченти 

приватним лицима и продаје'', Председник Савета МЗ је изјавио следеће: ''Познато нам је 

да су, у периоду август-септембар 2017. године извођени радови на путу првог реда, кроз 

Ченту и да је стругани асфалт депонован на платоу поред гасне пумпе у Ченти. Месна 

заједница Чента ни на који начин није имала надлежности над предметним асфалтом, није 

га запримила, одлучивала и учествовала у његовој расподели, нити је била задужена за 

његово чување. О коначниј судбини асфалта немамо ни личног ни службеног сазнања''. У 

поступку контроле нису прибављени други докази у вези горе наведеног. 

3.3. У разговору који је обављен са подносиоцем пријаве, поред навода из писмених 

поднесака, истакнуто је и да се земља око Ченћанских језера, која је у власништву града 

Зрењанина обрађује, а да нема информације коме припадају приходи, као и да има сазнања 

да поменуто земљиште обрађује Председник Савета МЗ и његов зет. У вези наведеног 

Председник Савета је писмено изјавио следеће: ''Запарложене парцеле око Ченћанских 
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језера, (око 8 хектара) обрадила је група грађана, а приход од продаје производа био је 

намењен невладиним организацијама са седиштем у Ченти (КУД-у, ДВД-у, Ловачкој 

секцији, Фудбалском клубу). Због суше, приходи су били мали, нису покрили ни трошкове 

производње, па није било ни прихода за расподелу''. 

Према подацима која је поступајућем инспектору доставио Секретар месне заједнице, 

те увидом у листове непокретности, у поступку даље контроле утврђено је да се око 

Ченћанских језера обарђују следеће парцеле: 

- парцела број 7257, укупне површине 58636 м2, од чега се обрађује 1 хектар, врста 

земљишта – градско грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, својина град Зрењанин; 

- парцела број 7262, укупне површине 44891 м2, од чега се обрађује 3,5 хектара, врста 

земљишта – градско грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, својина град Зрењанин и 

- парцела број 7265, укупне површине 48306 м2, од чега се обрађује 3,5 хектара, врста 

земљишта – пољопривредно земљиште, својина град Зрењанин. 

Одредбама Закона о пољопривредном земљишту уређено је планирање, заштита, 

уређење и коришћење пољопривредног земљишта, надзор над спровођењем овог закона и 

друга питања од значаја за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта као 

добра од општег интереса. Чланом 3. истог закона прописано је да се пољопривредно 

земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско земљиште, до 

привођења планираној намени, користи за пољопривредну производњу. Чланом 64. 

прописан је поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, док 

је према  ставу 3. истог члана, између осталог прописано да одлуку о расписивању јавног 

огласа доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази 

пољопривредно земљиште. У складу са горе наведеним Скупштина града, је на седници 

која је одржана 24.11.2008. године, донела Одлуку о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини којом 

је између осталог  регулисано да се одређује Градоначелник града Зрењанина, као 

надлежан орган за доношење одлуке о расписивању јавног огласа о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, као и да Градоначелник града Зрењанина, 

као надлежан орган, на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног 

надметања коју образује Скупштина града Зрењанина, доноси Одлуку о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност надлежног Министарста. 

Из горе изнетог произилази да је коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини јасно прописано горе наведеном законском регулативом, те да је коришћење 

наведеног пољопривредног земљишта око Ченћанских језера од стране групе грађана  у 

супротности са Законом о пољопривредном земљишту, Правилником о условима и 

поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  

и Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној свијини, а самим тим је у супротности и са 

одредбама Закона о буџетском систему. 

4. Увидом у  документацију везану за закуп пословног простора, утврђено је да је део 

простора месне заједнице издат у закуп Индустрији меса ПКБ ''Имес'' доо Падинска Скела, 

(даље Закупац). На основу одредаба Закона о јавној својини, Градско веће града Зрењанина 

је,  донело Закључак о давању сагласности МЗ ''Чента'' да изда у закуп пословни простор и 

то део од 45,30 м2 зграде јединице локалне самоуправе, с тим да се предметни простор 

користи за продају прехрамбених производа (меса и производа од меса). Након тога је МЗ 

''Чента'' закључила нови уговор са Индустријом меса ПКБ ''Имес'' доо Падинска Скела,  од 

10.09.2014 године по цени од 20.000,00 динара месечно, уз плаћање и материјалних 

трошкова и то: телефонског прикључка који Закупац користи и 50% рачуна за утрошак 

воде. Контролом је утврђено да је месна заједница редовно месечно фактурисала Закупцу 
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закуп простора и посебним рачуном трошкове телефона и воде. Утврђено је такође да  

приликом фактурисања трошкова телефона није обрачунат припадајући износ ПДВ-а по 

стопи од 20%. Контролом књиговодствене картице – конто 122111 – потраживања од 

купаца (закупца пословног простора) и рачуна, утврђено је да је месна заједница уз 

месечне фактуре за закуп, редовно рефактурисала закупцу већ наведене материјалне 

трошкове са горе наведеним неправилностима, и да је закупац платио обавезе за закуп, 

закључно са обавезом за новембар 2017. године, те је на дан 31.12.2017. године имао 

неизмирене обавезе за децембар 2017. године, у износу од 21.142,60 динара. 

5. Месна заједница је имала закључене полисе осигурања за колективно осигурање 

радника од последица несрећног случаја (за два радника МЗ). Контролом је утврђено да су 

се укупни расходи у износу од 4.444,76 динара односе на плаћање заосталих обавеза по 

више полиса за период 27.07.2016. до 27.07.2017. године. Књижење ових расхода на 

субаналитичком конту 421522 – здравствено осигурање запослених, није у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем, по коме је за књижење ових расхода  прописан  субаналитички конто 421521 – 

осигурање запослених у случају несреће на раду. 

6. Расходи за остале опште услуге у укупном износу од 701.070.48 динара, 

аналитички конто 423911 су се у целини односили на исплату накнаде по основу  уговора о 

обављању привремених и повремених послова. 

У контролисаном периоду Месна заједница је имала закључен Уговор о обављању 

привремених и повремених послова за обављање послова комуналног радника у периоду 

од 24.04.2017. до 16.11.2017. године и Уговор за обављање послова радника на одржавању 

хигијене у периоду од 17.11.2017. до 31.12.2017. године, са једним извршиоцем и по два 

уговора чији је предмет био обављање сезонских послова пољочувара у периоду од 1.07. 

до 12.12.2017. године, као и два уговора за обављање послова чувара поља, у периоду од 

13.12.2017. до 31.12.2017. године. Упоређивањем уговорених послова пољочувара који су 

трајали 120 радних дана и чувара поља (члан 2. Уговора) утврђено је да се ради о истим 

пословима, из чега произилази да су Уговори о обављању привремених и повремених 

послова, од 13.12.2017. године, закључени супротно одредбама Закона о раду, по коме 

послодавац може за обављање послова, који су по својој природи такви да не трају дуже од 

120 радних дана у календарској години да закључи уговор о обављању привремених и 

повремених послова, а самим тим и супротно одрадбама  Закона о буџетском систему. 

 

Основна школа  ''Серво Михаљ'' Мужља 
 

1. Школски одбор  ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин је тек дана 24.02.2017. године, 

донео Финансијски план ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин за 2017. годину, са укупно 

планираним приходима и расходима само из буџета града Зрењанина у износу од 

16.328.000,00 динара који је предходно  потврђен достављањем Обавештења о првој 

измени апропријација за 2017. годину, Одељења за финансије Градске управе Зрењанин,  

од 13.02.2017. године, док је школа пре тога примила и Обавештење о одобреним 

апропријацијама за 2017. годину за  ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин, од 10.01.2017. године, 

на износ од 16.320.000,00 динара, од стране Одељења за финансије Градске управе 

Зрењанин, а у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2017. годину. ОШ ''Серво 

Михаљ'' Зрењанин, је већ након добијања поменутог Обавештења о одобреним 

апропријацијама за 2017. годину за  ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин, на износ од 

16.320.000,00 динара, била у обавези да на седници Школског одбора донесе Финансијски 

план ОШ ''Серво Михаљ'' за 2017. годину и да у исти унесе и прикаже податке и о 

планираним приходима и расходима и из осталих извора финансирања, из буџета 
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Републике која су била у значајном износу пошто се из истих исплаћују највећим делом 

плате запослених, из буџета Покрајине, од ученичких (родитељских) средстава и од 

донација, што није учињено. 

ОШ ''Серво Михаљ''  Зрењанин, је индиректни корисник буџетских средстава чији је 

директни корисник Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, при чему се највећи део средстава које школа добија из буџета Републике Србије 

односи на плате, додатке и накнаде запослених и на социјалне доприносе на терет 

послодавца и отпремнине, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 

васпитања.  По  Статуту  ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин од 20.12.2013. године, Школски 

одбор, као орган управљања у школи, између осталог, утврђује предлог финансијског плана 

за припрему буџета Републике Србије, и доноси финансијски план школе и план јавних 

набавки. Међутим у предлогу плана и у финансијском плану ОШ ''Серво Михаљ'' 

Зрењанин за 2017. годину нису уопште наведени подаци о средствима која се школи 

обезбеђује из буџета Републике Србије.  

Школски одбор ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин је тек дана 26.02.2018. године, донео 

Финансијски план  ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин за 2018. годину, овог пута за разлику од 

плана за 2017. годину, Финансијски план за 2018. годину донет је уз приказивање података 

о планираним приходима и расходима из свих извора финансирања. 

2. Укупни приходи ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин, из буџета града Зрењанина у 

периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. године, су износили 16.628.735,48 динара,  по подацима 

наведеним у Завршном рачуну (годишњем обрачуну) ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин за 

2017. годину. По Извештају о извршењу буџета - Образац 5) за 2017. годину, у колони 8 – 

приходи и примања из буџета општине/града као и у колони 8 – расходи и издаци на терет 

буџета општине/града, приказани су исти износи од 16.848 у хиљадама динара. Из 

наведеног произилази да је и код прихода и примања и код расхода и издатака од буџета 

града Зрењанина приказан износ који је за око 228.000,00 динара, различит од података 

рачуноводства буџета града Зрењанина, а различит је и од података наведених као приход 

из буџета града Зрењанина у поменутом Завршном рачуну (годишњем обрачуну) ОШ 

''Серво Михаљ'' Зрењанин за 2017. годину. Буџетски инспектор је у току контроле утврдио 

да наведена разлика потиче из других извора финансирања који су погрешно приказани 

као приходи и расходи из буџета града Зрењанина . 

По финансијским картицама Одељења за финансије Градске управе Зрењанин, ОШ 

''Серво Михаљ'' Зрењанин, из буџета града, у 2017. години, пренето je укупно 16.620.685,48 

динара, односно за 8.050,00 динара мање, него што је то приказано, као ''приход од 

општине'', у документацији рачуноводства школе у износу од 16.628.735,48 динара и по 

подацима наведеним у Завршном рачуну (годишњем обрачуну) ОШ ''Серво Михаљ'' 

Зрењанин за 2017. годину. Наведено указује на неусаглашеност књижења рачуноводства 

школе и Одељења за финансије Градске управе Зрењанин. Буџетски инспектор је у току 

контроле желео да од шефа рачуноводства добије изјашњење по свим овим питањима, али 

их није добио јер је, особа која је у то време вршила књижења и била шеф рачуноводства, у 

време инспекцијске контроле била у иностранству, односно била недоступна. 

Напред наведено је у супротности са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству, 

као и са одредбама Правилника о начину припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова.  

По финансијским картицама Одељења за финансије Градске управе Зрењанин, ОШ 

''Серво Михаљ'' Зрењанин, је из буџета града, у периоду од 01.01.2018. год. до 30.06.2018. 

године, пренето укупно 9.551.325,76 динара, односно, исти износ који је школа, приказала 

као остварени приход из буџета града Зрењанина. Наведено показује да у првом 
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полугодишту 2018. године, по питању остварених прихода, постоји потпуна усаглашеност 

књижења рачуноводства школе и Одељења за финансије Градске управе Зрењанин.  

3. Контролом је утврђено да су се при књижењу пословних промена, у смислу 

одређивања конта на којима ће се исте књижити, дешавали пропусти тако да су поједини 

расходи књижени на погрешним контима, односно нису књижени у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану  за буџетски 

систем. 

4. Контролом и тестирањем рачуноводствених исправа (путних налога) на групи 

конта 422, утврђено је да на свим путним налозима недостају датум издавања и заводни 

број. С обзиром да се ради рачуноводственим исправама наведено је у супротности са 

одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству  и одредбама Правилника о буџетском 

рачуноводству школе. 

5. Расходи за остале стручне услуге (субаналитички конто 423599) у укупном износу 

од 305.593,03 динара, су у 2017. години, књижени тако да је на аналитичкој картици школе 

наведен субаналитички  конто 423592, за који је буџетски инспектор утврдио да не постоји 

у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем, на којем је књижен укупни расход од 168.793,03 динара. Такође је инспекцијском 

контролом и упоређивањем аналитичких картица школе са картицама Одељења за 

финансије, утврђено да је наведени износ из буџета града Зрењанина пренет школи по 

субаналитичком конту 423291 – остале компјутерске услуге у износу од 39.556,96 динара и 

по субаналитичком конту 423311 – услуге образовања и усавршавања запослених у износу 

од 129.236,07 динара, што укупно даје износ од 168.793,03 динара, и по наведеним 

субаналитичким контима је школа била у обавези да, у складу са законом, и утроши 

средства односно изврши расходе и да исте прокњижи. 

6. У поступку инспекцијске контроле извршен је и увид у евиденцију присутности 

деце у продуженом боравку у школи, која се водила у Дневнику образовно-васпитног рада 

у продуженом боравку у основној школи за школску 2016/2017. годину. Увидом у 

евиденцију и тестирањем присутности за месец октобар 2016. године и за месеце фебруар, 

и мај 2017. године, утврђено је да су за регресирани продужени боравак, који је иначе 

износио 225,00 динара по дану, захтеви за трансфер у почетку за 32 деце за месец октобар 

2016. године а након тога за фебруар 2017. године за 29 деце и мај 2017. године за 27 деце, 

подношени у пуном месечном износу, за све могуће дане боравку у том месецу, а не према 

стварном присуству деце у боравку.  

За школску 2017/2018. годину, у 2017. години извршен је расход само за месец 

септембар 2017. године, те је тестирана присутност за исти, уз извршен увид у евиденцију 

присутности деце у продуженом боравку у школи, која се водила у Дневнику образовно-

васпитног рада у продуженом боравку за школску 2017/2018. годину, при чему је утврђено 

да је обрачун за продужени боравак вршен и даље по цени од 225,00 динара по дану, за 

укупно 24 деце и поднесен је у пуном месечном износу, за све могуће дане боравку у том 

месецу, а не према стварном присуству деце у боравку.  

Такође је за расходе извршене за поменуту намену, у периоду од 01.01.2018. до 

30.06.2018. године, извршен и увид у евиденцију присутности деце у продуженом боравку 

у школи, која се водила у Дневнику образовно-васпитног рада у продуженом боравку у 

основној школи за школску 2017/2018. годину. Увидом у евиденцију и тестирањем 

присутности за месец октобар 2017. године и за месеце јануар и април 2018. године, 

утврђено је да су за регресирани продужени боравак, који је и даље износио 225,00 динара 

по дану, захтеви за трансфер у почетку за 25 деце за месец октобар 2017. године а након 

тога за јануар 2018. године за 26 деце и април 2018. године за 27 деце, подношени у пуном 

месечном износу за све могуће дане боравку у том месецу, а не према стварном присуству 



 

 

 

30

деце у боравку. Такође је тестирањем захтева за поменута три месеца утврђено да двоје 

деце за које је тражена рефундација, и који на исту имају право, нису уопште уписана у 

Дневник образовно-васпитног рада у продуженом боравку у основној школи за школску 

2017/2018. годину. 

Из тих разлога, на захтев буџетског инспектора, одговорна лица ОШ ''Серво Михаљ'' 

Зрењанин сачинила су дана 02.10.2018. године, Приказ тражених и потрошених средстава 

за продужени боравак у делу који се финансира из буџета града Зрењанина у сврху 

рефундације трошкова боравка, са Образложењем истог од истог датума. Приказ је рађен 

по пренетим средствима односно захтевима за трансфер, односно обухваћен је целокупан 

период инспекцијске контроле. 

У образложењу је посебно наведено да је дневник присутности деце у продуженом 

боравку, нередовно вођен, због честих изостанака због боловања учитељице која је радила 

у продуженом боравку а коју су онда замењивали други учитељи из наставе или психолог и 

педагог школе, те је присутност односно одсутност деце уписивана ретроактивно.  

Имајући у виду све наведено и уважавајући потешкоће које је ОШ ''Серво Михаљ'' 

имала у функционисању продуженог боравка у периоду који је обухваћен инспекцијском 

контролом, констатовано је да је у истом, школа из буџета града тражила и добила више 

средстава него што је имала право по стварном присуству деце у продуженом боравку, у 

износу од  428.995,80 динара. 

 Дана 12.10.2018. године ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин је са основног рачуна, вратила 

укупан износ од 403.195,80 динара,  а дана 24.10.2018. године,  и износ од 25.800,00 

динара, или укупно 428.995,80 динара, у буџет града Зрењанина. 

7. Приликом тестирања рачуна по расходима извршеним на различитим контима у 

2017. години и у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, утврђено је да се на 

фактурама, у значајном броју случајева не налази потпис одговорног лица које својим 

потписом потврђује да су предметна добра заиста испоручена или услуге и радови 

извршени у квантитету и квалитету који је наведен у њима, а уз један број фактура 

недостају и отпремнице. Такође, потпис наредбодавца да се одређено плаћање изврши, 

уопште се не налази на фактурама које су тестиране у току инспекцијске контроле, што би 

све скупа требало да докаже да су фактуре, као рачуноводствене исправе, прошле систем 

интерне контроле и да се као такве могу платити. Наведено је у супротности са  одредбама 

Уредбе о буџетском рачуноводству  као и  појединим одредбама Правилника о буџетском 

рачуноводству школе. 

8. Школски одбор ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин је у складу са Законом о јавним 

набавкама дана 26.11.2015. године донео Правилник о набавкама, којим се уређује 

поступак набавке унутар  школе који је објављен на  интернет страници школе. Сходно 

одредбама Закона о јавним набавкама, по којем је наручилац дужан да својим актом којим 

уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати 

послови јавних набавки, школа је то учинила тек доношењем Правилника о организацији и 

систематизацији послова у ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин  дана 23.03.2018. године иако је  

поменути закон ту обавезу прописао још од 2013. године. 

9. У Правилнику о набавкама, којим се уређује поступак набавке унутар Основне 

школе ''Серво Михаљ'' Зрењанин, који је донео Школски одбор ОШ ''Серво Михаљ'' 

Зрењанин дана 26.11.2015. године, између осталог, регулисана су и питања извршења 

уговора о јавној набавци. Такође,  Правилником о буџетском рачуноводству ОШ ''Серво 

Михаљ'' Зрењанин,  регулисано је дефинисање рачуноводствених исправа и њихово 

кретање и контрола. 

Имајући у виду одредбе оба наведена Правилника, посебно је обрађено питање 

поштовања цена које су даване у понудама за јавну набавку и цена које су у току 
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реализације појединачних уговора, навођене у фактурама које су добављачи истављали 

школи, при чему је инспекцијском контролом утврђено следеће: 

- у делу који се односио на набавку пекарских производа, месних, млечних и 

кондиторских производа, безалкохолних пића и воћа, за ужину и боравак у школи, 

извршена је контрола цена по којима су добављачи  фактурисали добра  нису утврђене 

озбиљније неправилности; 

- у делу који се односио на набавку готових куваних јела за ручак за боравак у школи, 

извршена је контрола цена по којима је  добављач, фактурисао добра - порције готових 

куваних јела у рачунима и осим у једном тестираном рачуну, нису утврђене неправилности 

што се тиче цене дечијих оброка готових куваних јела.  

Међутим овај добављач, који је у неправилним размацима, истављао рачуне уз исте, 

није давао отпремнице нити су, по речима одговорних у школи, исте прилагане ни 

приликом испоруке дечијих порција. У Уговорима, које је  школа закључила са овим 

добављачем стоји ''Наручилац се обавезује да ће уговорени износ испоручиоцу 

исплаћивати сукцесивно према достављеним фактурама, у року од 45 дана, од дана 

пријема фактуре и отпремнице потписаних од стране наручиоца и овлашћеног 

представника испоручиоца'', што није поштовано као ни одредба истих Уговора где стоји 

''Приликом сваке испоруке добара из тачке 1. овог Уговора Испоручилац ће доставити 

декларацију о пореклу производа''; 

-  у случају тестираног рачуна од 20.11.2017. године, на износ од 90.748,80 динара, 

утврђено је да се исти односи на период у којем је на снази био Уговор  од 31.10.2016. 

године (који је по чл. 5. истог био закључен за период од 06.11.2016. године до 30.11.2017. 

године), где је по понуди јединична цена порције износила 149,00 динара са ПДВ-ом. 

Међутим код поменутог рачуна коришћена је јединична цена од 165,60 динара са ПДВ-ом 

која је почела да се примењује тек по Уговору од 15.11.2017. године (који је по чл. 5. истог 

био закључен за период од 01.12.2017. године до 31.12.2018. године), што значи да дана 

20.11.2017. године када је истављен предметни рачун није био на снази. Правилан обрачун 

на предметном рачуну за 548 порција по цени од 149,00 динара би дао износ од 81.652,00 

динара или за 9.096,80 динара мањи износ. 

С обзиром на напред наведено, и на већ изнету констатацију, о извршењу расхода по 

контима и о потписивању односно непотписивању фактура, као документа који потврђује 

промет добара и услуга као и извршење радова, констатује се да у ОШ ''Серво Михаљ'' 

Зрењанин, постоје пропусти по питању контроле рачуноводствених исправа, односно 

недовољно развијен систем интерне контроле, што је у супротности са  одредбама 

Правилника о буџетском рачуноводству ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин, и одредбама 

Правилника о набавкама, којим се уређује поступак набавке унутар Основне школе ''Серво 

Михаљ'' Зрењанин.  

10. Упоређујући укупан промет који је ОШ ''Серво Михаљ'' остварила у 2017. години 

са добављачем дечијих порција, у износу од 1.222.071,80 динара са уговореном вредношћу 

у Уговору од 819.522,00 динара са ПДВ-ом, долази се до разлике од 402.549,80 динара, за 

колико је остварен већи промет са овим добављачем. Прегледом рачуна овог добављача 

који су, у 2017. години, плаћени из средстава буџета града Зрењанина и из родитељског 

динара, утврђено је да се исти односе и на неке услуге које нису биле обухваћене 

спроведеном јавном набавком, у износу од чак 570.760,00 динара. Наиме, у опису датом у 

рачунима се поред испоруке дечијих порција (обухваћених спроведеном јавном набавком 

за партију 3 за кувана готова јела, налазе и угоститељске услуге ''абонентска храна'' са 

ценом порције од 500,00, 540,00, 600,00 и 1.100,00 динара, као и један рачун  који се 

односио на семинар просветних радника (доручак и ручак за 33 особе). У овом случају 

наручилац ОШ ''Серво Михаљ Зрењанин, била је дужна да спроведе још један поступак 
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јавне набавке, пошто се ради о истоврсној набавци дефинисаној одредбама Закона о јавним 

набавкама, или да набавку истих (абонентске хране) одмах укључи у првобитну 

спроведену јавну набавку, под условом да је за исте имала и планирана финансијска 

средства. 

Напред наведеним поступањем односно неспровођењем поступака јавне набавке за 

целокупну набавку хране – готових јела, ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин, поступила је у 

супротности са одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о буџетском систему. 

11. Као што је већ поменуто, у предходном закључку, прегледом рачуна добављача, 

који су, у 2017. години, плаћени из средстава буџета града Зрењанина и из родитељског 

динара, утврђено је да се исти, односе и на неке услуге које нису биле обухваћене 

спроведеном јавном набавком. Наиме, у опису датом у рачунима се поред испоруке дечијих 

порција (обухваћених спроведеном јавном набавком за партију 3 за кувана готова јела, 

налазе и угоститељске услуге ''абонентска храна'' са ценом порције од 500,00, 540,00, 

600,00 и 1.100,00 динара, као и један рачун од 13.03.2017. године који се односио на 

семинар просветних радника (доручак и ручак за 33 особе). 

Прегледом  рачуна утврђено је да је ОШ ''Серво Михаљ'' у 2017. години, мимо обавеза 

за готова кувана јела, дечији оброци за ручак за боравак у школи, платила и укупан износ 

од 570.760,00 динара добављачу, који није био обухваћен спроведеном јавном набавком. 

Део од наведеног укупног износа од 570.760,00 динара, у износу од 141.060,00 динара 

плаћен је из средстава добијених из буџета града Зрењанина  а износ од 429.700,00 динара 

је плаћен са родитељског динара. ОШ ''Серво Михаљ'', средства из буџета града Зрењанина 

није добила нити их је смела користити за плаћање поменутих обавеза, а такође није 

постојала никаква одлука Савета родитеља нити Школског одбора по којем би се 

родитељска средства смела користити за плаћање поменутих обавеза. На овај начин 

поступљено је супротно одредбама Закона о буџетском систем, које регулишу питање 

одговорности за преузете обавезе и управљање истим од стране буџетских корисника. 

Прегледом рачуна овог добављача који су плаћени из средстава буџета града 

Зрењанина и из родитељског динара, у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, 

утврђено је да се исти, као и у 2017. години, односе и на неке услуге које нису биле 

обухваћене спроведеном јавном набавком. Наиме, у опису датом у рачунима се поред 

испоруке дечијих порција (обухваћених спроведеном јавном набавком за партију 3 за 

кувана готова јела, налазе и угоститељске услуге ''абонентска храна'' са ценом порције од 

450,00, 500,00 и 720,00 динара. По Прегледу рачуна добављача  који су плаћени у периоду 

од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, од 11.10.2018. године, који су на захтев буџетског 

инспектора, израдила одговорна лица школе, утврђено је да је ОШ ''Серво Михаљ'' у 

периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, мимо обавеза за готова кувана јела за ручак 

за боравак у школи, платила и укупан износ од 156.600,00 динара добављачу који није ни 

био обухваћен спроведеном јавном набавком. Део наведеног укупног износа, од 93.600,00 

динара плаћен је из средстава добијених из буџета града Зрењанина а износи од 45.000,00 

и 18.000,00 динара су плаћени са родитељског динара, при чему ОШ ''Серво Михаљ'', 

средства из буџета града Зрењанина није добила нити их је смела користити за плаћање 

поменутих обавеза, а такође није постојала никаква одлука Савета родитеља нити 

Школског одбора по којем би се родитељска средства смела користити за плаћање 

поменутих обавеза. На овај начин поступљено је супротно одредбама Закона о буџетском 

систему који регулишу питање одговорности за преузете обавезе и управљање истим од 

стране буџетских корисника. 

Такође се у овом случају, и у 2017. години и у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. 

године, ради и о погрешном књижењу пошто се део расхода који се не односи на порције 

готових куваних јела које су намењене деци у продуженом боравку, већ на угоститељске 
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услуге за исхрану одраслих особа, тај део расхода мора књижити као трошак на 

субаналитичком конту 423711 – репрезентација а не на групи конта 426.  

12. Законом о јавним набавкама, је предвиђено да ''Када спроводи набавке из члана 

39. става 2. наручилац је дужан да спречи постојање сукоба интереса, да обезбеди 

конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.'',  при чему се 

мисли на истоврсне набавке  добара, услуга или радова чија укупна процењена вредност на 

годишњем нивоу није већа од 500.000,00 динара.  

ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин, је и у 2017. години и у периоду од 01.01.2018. до 

30.06.2018. године, имала такве набавке и увидом у расположиву документацију утврђено 

је да су одговорна лица у  ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин испоштовала напред наведене 

одредбе  Закона о јавним набавкама, осим у три случаја у 2017. години (услуге одржавања 

рачунара, услуге сервисирања ватрогасне опреме, и сервис фото копир апарата и допуна 

тонера) и у једном случају, у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године, набавке 

електронске опреме. 

 

 

Месна заједница  ''Перлез'' Перлез 
 

1. Приходи месне заједнице који су наплаћени преко евиденционог рачуна на рачун 

буџета града Зрењанина су, у 2016. години, износили укупно 510.839,00 динара и 

представљали су средства остварена наплатом закупа пословног простора у износу од 

287.339,00 динара, наплатом закупа јавних површина у износу од 150.000,00 динара и 

остатак у износу од 73.500,00 динара се односио на приходе од коришћења утрина и 

пашњака.  

Приходи месне заједнице који су наплаћени преко евиденционог рачуна на рачун 

буџета града Зрењанина су, у 2017. години, износили укупно 471.805,00 динара  и 

представљали су средства остварена наплатом закупа пословног простора у износу од 

133.605,00 динара, наплатом закупа јавних површина у износу од 200.000,00 динара, износ 

од 133.900,00 динара се односио на приходе од коришћења утрина и пашњака и остатак од 

4.300,00 динара на остале приходе МЗ.  

1.1. Контролом документације везане за остварене приходе од давања на коришћење 

пословног простора – закупа у 2016. и 2017. години, утврђено је да Месна заједница у 

контролисаном периоду имала закључене следеће уговоре: 

- Уговор који је Месна заједница ''Перлез'' закључила дана 10.05.2011. године за 

издавање у закуп пословног простора, без прецизиране квадратуре, у улици Светосавска 

бб. Уговор је закључен на пет година и то за период од 10.05.2011. до 10.05.2016. године. 

Чланом 3. уговорена је месечна закупнина у висини од 200,00 еура у динарској 

противвредности по вишем продајном курсу на дан плаћања. Увидом у рачуне – фактуре за 

закуп за период јануар – јун 2016. године, утврђено је да све фактуре гласе на 23.770,00 

динара, односно да приликом фактурисања МЗ није вршила усаглашавање плаћеног износа 

са курсом евра, што је у супротности са уговореним чланом 3. Контролом 

књиговодствених картица, конто 122111 – потраживања од купаца (закупаца пословног 

простора), утврђено је да је на дан 06.07.2016. године евидентирана преплата у износу од 

22.235,56 динара. Контролом је даље утврђено да у књиговодственој евиденцији недостаје 

рачун за закуп за децембар 2015. године и да је у току контроле извршена исправка 

наведеног. 

- Уговор о закупу пословног простора на одређено време, закључен 13.11.2015. године 

за давање у закуп локала, укупне површине 64 м2, који се налази у стамбеној згради у 

Перлезу у улици Краља Петра Првог бр. 1. Закуп је уговорен на одређено време од годину 
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дана са уговореном месечном закупнином у износу од 100 евра, у динарској 

противвредности по средњем курсу на дан плаћања, по истављеној фактури, на текући 

рачун МЗ. 

На основу усмених изјава одговорних лица Месне заједнице, након истека рока, 

закупац је наставио да користи пословни простор под истим условима иако није закључен 

нови уговор, као и да приликом издавања пословног простора у закуп није спроведен 

поступак јавног оглашавања  нити су испоштоване процедуре прописане Законом о јавној 

својини, и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној свијини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда. 

У току контроле, дана 11.04.2018. године, месна заједница Перлез се дописом 

обратила Одељењу за имовинско – правне послове Градске управе Града Зрењанина, са 

молбом за издавање сагласности за издавање локала који се налази у улици Краља Петра 

Првог бр. 1 у Перлезу, са напоменом да локал није потребан за обављање делетности 

Месне заједнице Перлез. 

Увидом у рачуне – фактуре за закуп за период јануар – децембар 2016. године и као 

период јануар – децембар 2017. године, утврђено је да све фактуре гласе на износ од 

12.145,00 динара, односно да приликом фактурисања МЗ није вршила усаглашавање 

фактурисаног износа са курсом евра, што је у супротности са чланом 3. Уговора о закупу. 

Контролом књиговодствених картица, конто 122111 – потраживања од купаца 

(закупаца пословног простора), конта 123231 – аванси за обављање услуга, конта 251111 – 

примљени аванси закупца, утврђено је да у контролисаном периоду и раније, у 

књиговодственој евиденцији нису евидентиране све фактуре, као и да је било погрешних 

евидентирања пословних промена. Из горе изнетог даље је утврђено да исказано 

књиговодствено стање, како на дан 31.12.2016. тако и на дан 31.12.2017. године, не 

одговара стварном стању потраживања од закупца. Из свега горе изнетог, на предлог 

поступајућег инспектора, са закупцем пословног простора, извршено је усаглашавање 

стања обавеза и потраживања о чему је сачињен и од стране закупца оверен Извод 

отворених ставки, по коме по основу закупа пословног простора, на дан 16.04.2018. године 

закупац дугује износ од 54.909,12 динара. На основу усаглашеног стања обавеза и 

потраживања, у току контроле је извршена исправка књижења на горе поменутим контима. 

Евидентирањем рачуноводственеих промена на горе наведени начин, поступано је у 

супротности са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству. 

1.2. Контролом документације везане за остварене приходе од издавања у закуп 

јавних површина у време одржавања сеоске славе, у износу од 150.000,00, у 2016. години и 

200.000,00 динара у 2017. години, утврђено је да Месна заједница у контролисаном 

периоду имала закључено више уговора (укупно 9 уговора) о привременом закупу јавних 

површина различите вредности, који углавном односе на заузимање јавне површине за 

постављање објеката  за извођење забавних програма. 

У поступку контроле је утврђено да је закључивање уговора о закупу јавних 

површина у време одржавања сеоске славе, извршено без поштовања прописаних 

процедура, чиме је Месна заједница ''Перлез'' поступила супротно одредбама Одлуке о 

постављању и уклањању мањих монтажних објеката и других објеката на површинама 

јавне и друге намене на територији града Зрењанина и Одлуке о локалним комуналним 

таксама, а самим тим и супротно одредбама Закона о буџетском систему.  

Наиме, Одлуком о постављању и уклањању мањих монтажних објеката и других 

објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина, између 

осталог, уређују се постављање и уклањање мањих монтажних објеката и других објеката 

привременог карактера на површинама јавне и друге намене на територији града 
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Зрењанина, услови под којима се могу постављати, подизати и уклањати, надзор над 

спровођењем одлуке и др. 

Одлуком о локалним комуналним таксама, уређено је да се за коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења на 

подручју града Зрењанина плаћа локална комунална такса.   

1.3. Контролом документације везане за остварене приходе од издавања у закуп 

утрина и пашњака у износу од 73.500,00 динара у 2016.години и 133.900,00 динара у 2017. 

години, утврђено је следеће: 

- Савет Месне заједнице ''Перлез'' је на седници која је одржана 16.03.2016. године 

донео Правилник о начину и условима коришћења утрина и пашњака села Перлеза у 2016. 

години, којим су утврђене површине пашњака и утрина који се дају у закуп, принос, 

капацитет коришћења за поједине врсте стоке, коришћење воде за напајање стоке, мере за 

унапређивање производње пашњака, потребна финансијска средства и време испаше стоке 

на пашњаку. На истој седници Савета донета је одлука о ценама попаше и почетне цене за 

лицитацију закупа сенокоса за 2016. годину. Увидом у Извештаје са лицитација за закуп 

сенокоса, утврђено је да  укупно излицитиран износ закупа сенокоса износи 106.100,00 

динара. Након одржане лицитације са закупцима сенокоса закључени су уговори о закупу у 

којима је између осталог одређено да  се цена уговореног закупа уплати до 01.08.2016. 

године. Наведена средства су уплаћивана на  евиденциони рачун месне заједнице са којег 

је у целости извршен пренос на рачун извршења буџета града.  

Контролом горе наведене документације утврђено је да је од укупно излицитираног 

износа од 106.100,00 динара, у 2016. години наплаћено 44.900,00 динара, 46.200,00 динара 

у 2017. години, док је остатак од 15.000,00 динара Одлуком, Савета Месне заједнице, 

отписан по молби закупца  због умањења приноса, у тржишној вредности 120 бала сена.    

- Савет Месне заједнице ''Перлез'' је на седници која је одржана 28.03.2017. године  

донео Правилник о начину и условима коришћења утрина и пашњака села Перлеза у 2017. 

години, којим су утврђене површине пашњака и утрина који се дају у закуп, принос, 

капацитет коришћења за поједине врсте стоке, коришћење воде за напајање стоке, мере за 

унапређивање производње пашњака, потребна финансијска средства и време испаше стоке 

на пашњаку. На истој седници Савета донета је одлука о ценама попаше и почетене цене за 

лицитацију закупа сенокоса за 2017. годину. Увидом у Извештај са лицитације за закуп 

сенокоса која је одржана 26.03.2017. године, утврђено је да  укупно излицитиран износ 

закупа сенокоса износи 117.600,00 динара. Након одржане лицитације са закупцима 

сенокоса закључени су уговори о закупу у којима је између осталог одређено да се цена 

уговореног закупа уплати до 01.08.2017. године. Наведена средства су уплаћивана на  

евиденциони рачун месне заједнице са којег је у целости извршен пренос на рачун 

извршења буџета града. Контролом документације утврђено је да је од укупно 

излицитираног износа од 117.600,00 динара, у 2017. години наплаћено 34.000,00 динара, 

8.700,00 динара у 2018. години у редовном поступку наплате, 21.400,00 динара у 2018. 

години по опоменама, док је износ од 53.500,00 динара, до окончања контроле остао 

ненаплаћен. Наиме контролом потраживања по основу закупа сенокоса, која се воде само у 

ванкњиговодственој евиденцији МЗ, је утврђено да четири закупца нису измирили 

уговорене обавезе, те је МЗ, на предлог поступајућег инспектора, у току контроле 

доставила опомене за неизмирена дуговања и по том основу до окончања поступка 

контроле наплатила износ од 21.400,00 динара.  

Контролом књиговодствених картица, конта 122111 – потраживања од купаца је 

утврђено да месна заједница у контролисаном периоду у рачуноводственој евиденцији 

нема аналитичку  евиденцију обавеза купаца са уговореним износима закупнине насталу 

на основу закључених уговора са закупцима сенокоса, нити евиденцију извршених уплата, 
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него у рачуноводству месне заједнице постоје само изводи евиденционог рачуна на којима 

се евидентиране извршене уплате које се истовремено преносе на буџет града. Извршење 

уговорених обавеза свих закупаца се пратило у ванкњиговодственој евиденцији коју води 

секретар месне заједнице.  

Књижењем рачуноводствених промена на наведени  начин  није поступљено у складу 

са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

2. У поступку контроле расхода за извршене бруто плате у износу од 688.912,49 

динара у 2016. години и износа од 688.450,98 динара у 2017. години, утврђено је да је са са 

секретаром МЗ, као јединим запосленим, закључен Уговор о раду од 01.01.2012. године.  

Контролом је утврђено да је у контролисаном периоду обрачун плата рађен од стране 

књиговодствене агенције, без могућности утврђивања структуре нето плате (основне 

зараде, увећања по основу минулог рада и друго). Из горе изнетог произилази да су плате у 

контролисаном периоду обрачунаване, односно исплаћиване супротно одредбама  Уговора 

о раду, Закона о раду, Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и 

постављених лица и запослених у органима града Зрењанина као и Закључцима Владе 

Републике Србије о висини основице за обрачун плате у јавним службама и државним 

органима, а самим тим и у супротности са одредбама Закона о буџетском систему. 

У поступку контроле даље је утврђено да је Месна заједница ''Перлез'', дана  

19.02.2018. године са секретаром Месне заједнице закључеила Анекс уговора о раду из 

2012. године. Поменути Анекс је усглашен са одредбама Закона о раду, као и са Решењем 

Градског већа града Зрењанина о утврђивању критеријума за обрачун и исплату плата 

запослених у месним заједницама на територији града Зрењанина. 

3. Контролом расхода за стручне услуге у износу од 15.000,00 динара у 2016. години и 

27.400,00 динара у 2017. години који су извршени на субаналитичком конту 423599 – 

остале стручне услуге утврђено је да се односе на плаћање обавезе за извршене услуге 

обрачуна плата, по Уговору  који је Месна заједница закључила са књиговодственом 

агенцијом. Чланом 1. поменутог Уговора је регулисано да су предмет уговора услуге 

вођења комплетне књиговодствене евиденције у складу са важећим законским прописима, 

што у пракси није био случај, с обзиром да је поменута Агенција за Месну заједницу 

вршила само обрачун плата. Поменути уговор закључен на неодређено време чиме су 

преузете унапред обавезе за текућу буџетску годину али и за наредне  године за које Месна 

заједница није могла имати финансијски план у којем би ова обавеза била планирана. 

Законом о буџетском систему  као и доношењем Уредбе о критеријумима за утврђивање 

природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених 

уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, створени су услови 

да се поштовањем Закона о буџетском систему и поменуте Уредбе, реши питање 

закључивања одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 

година. 

У току контроле, секретар Месне заједнице је обавестио поступајућег инспектора да 

је Савет месне заједнице, донео одлуку о раскиду  поменутог угововора и да обрачун плата 

и осталих накнада убудуће ради Секретар МЗ.  

4. Укупно извршени расходи на субаналитичком конту 426411 – бензин у износу од 

108.000,00 динара у 2016. години и 68.550,00 динара у 2017. години, се односе на уплате  

по предрачунима  за гориво које је утрошено за потребе комуналног одржавања јавних 

површина у насељеном месту Перлез, за потребе помоћи пољочуврској служби за 

обилажење терена у КО Перлез и остале намене према одлукама Савета МЗ. Месна 

заједница има закључен Уговор за куповину путем компанијске картице, те је целокупна 

набавка бензина  извршена  уплатама по испостављеном предрачунима, да би након 
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преузимања уплаћеног горива били испостављени рачуни а на крају месеца и извештаји о 

обављеној куповини путем компанијске дебитне картице. Контролом наведене 

документације везане за набавку и утрошак горива односно бензина и дизела је утврђено 

да испостављени рачуни нису потписани од стране лица које је преузело гориво, као и да 

се не води евиденција о преузимању горива и његовом утрошку по машинама и осталим 

наменама, те да се самим тим није могло тачно утврдити за које намене је гориво 

коришћено, што је у супротности са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству. 

5. Од укупно извршених расхода на конту 423911 – Расходи за остале опште услуге у 

2017. години у износу од 588.770,80 динара, износ од 420.470,80 динара се односи на 

исплату накнаде по основу  уговора о обављању привремених и повремених послова. У 

2017. години Месна заједница је имала закључена два уговора о обављању привремених и 

повремених послова чији је предмет био обављање сезонских послова пољочувара у 

периоду од 1.07. до 12.12.2017. године, као и два уговора за обављање истих послова, у 

периоду од 13.12.2017. до 31.12.2017. године. Из горе изнетог произилази да су Уговори о 

обављању привремених и повремених послова,  закључени 13.12.2017. год. у супротности 

са  одредбама Закона о раду по коме послодавац може за обављање послова, који су по 

својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години да 

закључи уговор о обављању привремених и повремених послова, а самим тим поступљено 

је и супротно одрадбама  Закона о буџетском систему. 

6. Од укупно извршених расхода за зидарске радове у 2017. години у износу од 

2.195.416,44 динара, расход у износу од 2.195.216,44 динара је извршен на субаналитичком 

конту 425111 – зидарски радови, плаћањем извођачу радова износа од 1.011.610,64 динара 

по I привременој ситуацији, износа од 817.736,42 динара по II привременој ситуацији и 

плаћањем обрачунатог ПДВ-а по оба рачуна у износу од 365.869,38 динара, за извршене 

радове на адаптацији и санацији Светосавског дома и Дома Парохије у Перлезу. Окончаном 

ситуацијом од 30.11.2017. године који је оверен од стране надзорног органа, обухваћени су 

укупно извршени радови у укупном износу од 2.294.461,86 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

Плаћање разлике од 465.114,80 динара је извршено по уговореном авансу дана 20.11.2015. 

године. 

У поступку контроле извршења горе наведених расхода извршен је увид у: 

- Уговор о бесповратном коришћењу средстава који је закључен између Министарства 

регионалног развоја и локалне самоуправе и града Зрењанина од 21.08.2013. године. 

Одлуком о расподели средстава по јавном позиву за подношење захтева за расподелу  

средстава за подршку развоја месних заједница у 2013. години  од 29.07.2013. године граду 

Зрењанину, као подносиоцу захтева, додељена су бесповратна средства у износу од 

2.800.000,00 динара за суфинансирање Пројекта радова на адаптацији и санацији 

Светосавског дома и Дома парохије у Перлезу, који се реализује на подручју месне 

заједнице Перлез, као корисника средстава. 

- Решење Градоначелника о распореду наменских средстава из буџета АПВ, од 

27.11.2013. године  одобрено је распоређивање средстава у износу од 2.800.000,00 динара 

за суфинансирање Пројекта радова на адаптацији и санацији Светосавског дома и Дома 

парохије у Перлезу, који се реализује на подручју месне заједнице Перлез, као корисника 

средстава. 

-  Градаско веће града Зрењанина је дало сагласност на финансијски план месне 

заједнице ''Перлез'' за 2015. годину дана 19.01.2015. године, у коме су на економској 

класификацији 425100 – текуће поправке и одржавање планирани расходи и износу од 

2.850.000,00 динара. 

- у поступку контроле даље је утврђено да је МЗ ''Перлез'' у Плану набавки за 2015. 

годину,  у одељку ''радови'', под редним бројем 1. имала планирану јавну набавку радова на 
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адаптацији и санацији Светосавског дома и дома парохије у Перлезу. 

Одлуком наручиоца Месне заједнице ''Перлез'' од 14.09.2015. године покренут је 

поступак јавне набавке мале вредности радова, на адаптацији и санацији Светосавског 

дома и Дома Парохије у Перлезу процењене вредности 2.333.333,00 динара, да би након 

завршетка поступка дана 30.09.2015. године између МЗ ''Перлез'' и извођача радова  

закључен Уговор о јавној набавци радова на адаптацији и санацији Светосавског дома и 

Дома парохије у Перлезу са укупном понуђеном ценом за количине из понуде која износи 

2.325.574,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 2.790.688,80 са обрачунатим ПДВ-ом. 

Наручилац и понуђач су се сагласили да су уговорене цене непроменљиве односно фиксне. 

Дана 19.11.2015. године МЗ ''Перлез'' је са поменутим извођачем радова закључила Анекс 

уговора о јавној набавци радова на адаптацији и санацији Светосавског дома и Дома 

парохије у Перлезу ради измена јединичне цене у смислу измена Закона о Порезу на додату 

вредност, којом је прописано да је прималац добара и услуга из области грађевинарства 

порески дужник а не као до тада извођач радова.  

У поступку контроле документације везане за горе наведену јавну набавку, утврђено 

је да у евиденцији МЗ нису сачувана сва потребна документа, те је у контроли коришћена и 

документација објављена на Порталу јавних набавки. Због некомплетне документације 

поступајући инспектор није са сигурношћу могао да се увери у све чињенице неопходне за 

јасну оцену исправности спроведеног поступка јавне набавке радова на адаптацији и 

санацији Светосавског дома и Дома парохије у Перлезу.  

Увидом у књиговодствену картицу конта 291213 – плаћени аванси за куповину услуга 

за 2017. годину и 2018. годину, утврђено је да се на аналитичкој картици извођача радова и 

даље води дати аванс у износу од 465.114,80 динара., плаћен по Уговору 20.11.2015. 

године. Увидим у привремене и окончану ситуацију утврђено је да су плаћени аванси, у 

складу са уговором оправдани, те је у току контроле извршена књиговодствена исправка, 

односно затварање поменутог аванса.  

7. Контролисањем рачуна у контролисаном периоду, по расходима извршеним на 

различитим контима групе, утврђено је да се на рачунима, у највећем броју случајева, не 

налази потпис одговорног лица које својим потписом потврђује да су предметна добра 

заиста испоручена или услуге извршене у квантитету и квалитету који је наведен у њима, 

док на свим рачунима постоји потпис наредбодавца да се одређено плаћање изврши. 

Наиме, преузимање обавеза, плаћање и трошење средстава са рачуна, која се дозначавају 

из градског буџета као и из других извора, врши се у складу са одредбама Закона о 

буџетском систему, те је за исто неопходно обезбедити изворну рачуноводствену 

документацију која мора бити, уз постојање одговарајућег правног основа, сачињена, 

потписана, исконтролисана и потврђена у писаној форми пре плаћања а све у складу са 

одредбама Закона о буџетском систему са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и 

одговарајућим одредбама Рачуноводствених политика буџета Града Зрењанина. 

8. Чланом 39.  Закона о јавним набавкама  је предвиђено да ''Када спроводи набавке из 

става 2. овог члана наручилац је дужан да спречи постојање сукоба интереса, да обезбеди 

конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене.'',  при чему се 

мисли на набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена 

вредност на годишњем нивоу нижа од  500.000,00 динара. Контролом документације је 

утврђено да Месна заједница Перлез ни у 2016. години нити у 2017. години, углавном није 

испоштовала напред наведене одредбе Закона о јавним набавкама.                                                                     
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Установа ''Резервати природе'' Зрењанин 
     

1. Контролом документације везане за исплату и обрачун плате за запослене, као и 

увидом у изводе и аналитичке  картице конта 411111- плате и групе конта 412- социјални 

доприноси на терет послодавца у 2017. и периоду 01.01 до 30.06.2018. години, утврђено је 

следеће: 

У 2017. години  у Установи ''Резервати природе'' су  извршене исплате плата за укупно 

12 месеци и то почев од исплате другог дела зараде за месец децембар 2016. године и за 

период од јануара до новембра 2017. године, закључно са исплатом првог дела зараде за 

месец децембар 2017. године.  

Увидом у документацију везано за исплату  плата утврђено је да се плата  обрачунава 

као производ коефицијента утврђеног Уредбом о коефицијентима за исплату плата 

запослених у јавним службама и Правилником о раду Установи ''Резервати природе'' од  

26.12.2016. године и важеће основице за обрачун плата у јавним службама одређене 

одговарајућим Закључком Владе Србије. Плата се исплаћује у два, три или четири дела. За 

све запослене први део плате исплаћује се као аконтација у текућем месецу, други део 

плате се исплаћује почетком наредног месеца за предходни месец, и то као коначна за оне 

запослене који немају додатни коефицијент, трећи део плате се исплаћује само за 

запослене којима су утврђени додатни коефицијенти одређени Уредбом о коефицијентима 

за исплату плата запослених у јавним службама и Правилником о раду Установе, а четврти 

део се исплаћује  као увећани део зараде за остварене резултате рада за све запослене по  

Решењу директора, на основу члану 9. Правилника о методологији оцењивања радног 

учинка запослених. 

У поступку контроле  утврђено је да је у обрачуну плата исправно примењена 

основица за обрачун плата у јавним службама и државним органима и коефицијенти, 

одређени Уредбом о коефицијентима за исплату плата запослених у јавним службама  и 

Правилником о раду Установе.  

а) Контролом обрачуна плата за јануар и фебруар 2017. год, утврђено је да је 

приликом исплате другог дела плате (за јануар исплата извршена 08.02.2017 и за фебруар 

07.03.2017) она увећавана Решењима директора од 23.01.2017. године за јануар месец и 

17.02.2017 за фебруар месец, којим је свим запосленим одобрено увећање плате у висини 

од 25% до 30%  на основу чл. 3, 4, 9, 11, и 19 Правилника о методологији оцењивања 

радног учинка запослених у Установи ''Резервати природе'' Зрењанин. За ВД директора, на 

основу Одлуке Управног одбора о награђивању од 27.01.2017. године плата за јануар 2017. 

год је увећана у износу од 30%  од  основне зараде за јануар и Одлуке од 27.02.2017 којом 

је плата директора увећана такође за 30% за фебруар месец. 

Обзиром да су средства за ове намене повучена из буџета града Зрењанина у укупном 

износу од 375.032,98 динара (износ увећаног дела нето зараде за јануар и фебруар), 

дописом заменика начелника Одељења за финансије од 13.03.2017. године и дописом 

помоћника градоначелника од 22.03.2017. године, наложено је враћање у буџет града 

цеолокупног износа више исплаћених нето плата  за јануар и фебруар 2017 год, обзиром да 

су зараде за месец јануар и фебруар обрачунате супротно чл. 16. закона о буџету Републике 

Србије за 2017. годин којим је одређено да ''у 2017. години не могу се исплаћивати 

запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према 

међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне 

облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.)''. 

Сходно наведеним дописима, Установа је, обуставама од зарада запослених за март и април 

(директору и за мај) у целости извршила повраћај више исплаћена средства у буџет града у 

укупном износу од 375.032,98 динара. 
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  Увидом у обрачун и исплату плата за јули месец утврђено је да је запосленима 

10.08.2017. године исплаћено, као четврта исплата, средстава у укупном (нето) износу од 

188.916,13 динара, на име рефундације увећане плате за јануар, која је касније запосленима 

обустављена приликом исплате плата за март. Такође, контролом плате за август 2018 

утврђено је да је 06.09.2017. године, као четврти исплата исплаћено средстава у укупном 

износу од 186.116,85 динара, на име рефундације увећане плате за фебруар, која је 

запосленима обустављена приликом исплате плата за април.  

б) Контролом плата за октобар месец утврђено је да је четврти део плате исплаћен 

дана 10.11.2017. године у укупном износу износу од 152.175,55 динара, на основу Решења 

директора од 29.09.2017. год. о увећању зараде у висини од 15% за остварене резултате 

рада за трећи квартал (јули, август и септембар) за све запослене, а за директора плата је 

увећана Одлуком Управног одбора од 7.09 2017. године. 

в) Контролом обрачуна и  исплате плате за децембар 2017. године утврђено је да  је 

плата за децембар исплаћивана у три дела и то 21.12.2017 год први део, 05.01.2018 године 

други део и 08.01.2018 године трећи део. Увидом у картицу конта 411, 412 и 465 за 2018. 

годину утврђено је да је 09.01.2018 године исплаћен четврти део плате за новембар 2017. 

године, у укупном износу од 156.404,79 динара. Исплата је извршена по Решењима 

директора од 30.11.2017. године о увећању зараде за месец новембар 2017 године у висини 

од 15% за све запослене, а за директора плата је увећана за 15 % по Одлуци Управног 

одбора   од 29.11.2017. године. 

У периоду од 01.01 до 30.06.2018 године су извршене исплате плата за укупно 6 

месеци и то почев од исплате другог, тећег дела за месец децембар 2017. године и четвртог 

дела зараде за новембар 2017. године као и за период од јануара до маја 2018. године, 

закључно са исплатом првог дела зараде за месец јун 2018. године. Установа основне плате 

(основица пута коефицијент) исплаћује у два дела и то први део зараде у текућем месецу 

до краја месеца и други део као коначна зарада до 15-ог у месецу за предходни месец. За 

раднике који имају увећање коефицијената, сходно Уредби о коефицијентима за исплату 

плата запослених у јавним службама и одредбама  Правилника о раду Установе,  од 

31.01.2018. године, врши се трећа исплата одмах након друге исплате.   

У поступку контроле  констатовано је да је у обрачуну плата исправно примењена 

основица за обрачун плата у јавним службама и државним органима утврђена 

одговарајућим Закључком Владе Србије, коефицијенти и увећани коефицијенти одређени 

Уредбом о коефицијентима за исплату плата запослених у јавним службама  и 

Правилником о раду Установе. 

Контролом документацију везану за исплату плате за јануар 2018 године утврђено је 

да је плата исплаћена у четири дела и то 22.01.2018. године први део-аконтација, 

06.02.2018 други део плате, 07.02.2018. године трећи део за запослене који имају увећани 

коефицијент и дана 08.02.2018. године је свим запосленим исплаћен четврти део плате за 

јануар  у укупном износу од 261.353,45 динара, Четврти део плате запосленима је 

исплаћиван по Решењима директора од 31.01.2018. године којим је одобравано увећање 

плате запосленима за 15%, док је директору Одлуком Управног одбора одобрено увећање 

зараде за месец јануар у висини од 30%. 

Исплате плате које је Установа ''Резервати природе'' извршила у 2017. и 2018. год. и 

то: 

- другог дела плате за јануар 2017 у износу од 188.916,13 динара исплаћена дана  

08.02.2017 и за фебруар 2017 у износу од 186.116,85 динара исплаћена дана 07.03.2017 

(које су касније запосленима обустављена приликом исплате плата за март односно април), 

односно које су поново исплаћене  дана 10.08.2017. године у укупном (нето) износу од 
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188.916,13 динара, односно дана 06.09.2017.  у укупном износу од 186.116,85 динара 

(нето), 

- четвртог дела плате за месец октобар 2017 исплаћеног дана 10.11.2017. године у 

укупном износу износу од 152.175,55 динара, 

- четвртог дела плате за новембар 2017 исплаћеног дана 09.01.2018 године у укупном 

износу од 156.404,79 динара и 

- четвртог дела плате за месец јануар 2018 исплаћеног дана 08.02.2018. године у 

укупном износу од 261.353,45 динара, 

су извршене супротно одредбама члана 56. Закона о буџетском систему.  

Неправилност наведених исплата утврђена је на основу одредаба чл. 16. Закона о 

буџету Републике Србије за 2017. годину којим је одређено да ''у 2017. години не могу се 

исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према 

међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне 

облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.)'' и 

члана 17. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину, којима је одређено да ''у 

буџетској 2018. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, 

годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. 

тачка 4. Закона о раду , предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, и 

другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике 

Србије, буџета локалне власти и кориснике средстава организација за обавезно социјално 

осигурање, осим јубиларних награда за запослене''.  

2. Приликом књижења пословних промена у Установи ''Резервати природе'' у 2017. 

год. и у контролисаном периоду у 2018. години у више наврата, у смислу одређивања конта 

на којима ће се исте књижити није поступљено према одредбама Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, дешавали су 

се пропусти тако да су поједини расходи књижени на погрешним контима. 

3. Средства у износу од 4.317.140 дин, која су књижена као расход на субаналитичком 

конту 423911 -остале опште услуге, односе се на прекњижење које је извршено у истом 

износу на дан 31.12.2017. године у корист рачуна 254114- остале обавезе према јавним 

предузећима. Наиме, Установа ''Резервати природе'' је током 2017. године на основу 

Уговора о пословној техничкој сарадњи од 28.12.2016. године закљученим са ЈП ''Резервати 

природе Зрењанина'' Зрењанин- у ликвидацији, обављала послове дистрибуције дозвола за 

рекреативни риболов за 2017. годину и по тон основу  наплатила поменута средстава у 

износу од 4.317.140 динара. Сходно члану 3. поменутог уговора, Установа ''Резервати 

природе'' је била у обавези да новац који се по овом основу наплаћен до краја 2017. године 

уплати на рачун  ЈП ''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин- у ликвидацији. Како 

Установа то није учинила до 31.12.2017. године, него,  како је у поступку контроле 

пословања Установе у 2018. годину утврђено, пренос наведених средстава извршила тек 

05.01.2018. године, о чему је састављена службена забелешка од 05.01.2018. године. 

Књижењем пословне промене на наведени начин, Установа је поступила супротно 

одредбама члана 5. Уредбе о буџетском рачуноводству којим је одређено да "трансакције и 

остали догађаји евидентирају се у тренутку када се готовинска средства приме, односно 

исплате" и супротно одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

    

Месна заједница  ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин 
 

1. Контролом документације везане за исплату и обрачун плате за запослене, као и 

увидом у изводе и аналитичке  картице конта 411111- плате и групе конта 412- социјални 
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доприноси на терет послодавца у 2016. и 2017. години, утврђено је следеће: 

а) да је плата секретара месне заједнице утврђена, Уговором о раду од 18.11.2009. 

године као и на основу више Анекса наведеног уговора о раду, у бруто износу који је 

одређен као производ основице за обрачун зарада запослених утврђене Закључцима Владе 

републике Србије о висини основице за обрачун плате у јавним службама и државним 

органима, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 

односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, и на основу 

коефицијента, одређеног Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних 

и постављених лица и запослених у органима Града Зрењанина. Контролом је утврђено да 

је у периоду од 01.01.2016. год. и пре до 25.11.2016. год. плата обрачунавана и исплаћивана 

по коефицијенту 15,13, односно коефицијенту који је мањи од уговореног износа (17,95). 

Почев од  новембра  месеца  2016. године па све до новембра 2017. године, плата секретара 

месне заједнице је обрачунавана и исплаћивана у складу са уговореним коефицијентом од 

17,95 и важећом основицом у износу од 2.278,66 динара.  

б) да је плата за канцеларијског референта за послове месне заједнице одређена,  

Уговором о раду од 01.07.2005 године и као и више Анекса наведеногУговора о раду, у 

бруто износу као производ  основице за обрачун зарада запослених, утврђене Закључцима 

Владе републике Србије о висини основице за обрачун плате у јавним службама и 

државним органима, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и на 

основу коефицијента одређеног Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

изабраних и постављених лица и запослених у органима Града Зрењанина. Контролом је 

утврђено да је у периоду од 01.01.2016. год. и пре до 25.11.2016. год. плата запосленом 

исплаћивана по коефицијенту 9,85, односно коефицијенту који је мањи од уговореног 

износа (12,85) закључно за месец октобар 2016. године, док је плата за новембар 2016. 

године (исплаћена 28.12.2016. год.) па закључно са исплаћеном платом за новембар 2017. 

године, правилно обрачуната и исплаћена у складу са уговореним коефицијентом од 12,85 

и важећом основицом у износу од 2.278,66 динара.  

в) плата помоћног радника је одређена, Уговором о раду на одређено време и више 

закључених Анекса уговора о раду којим је продужавано време ангажовања радника, као 

производ  основице за обрачун зарада запослених  и коефицијента. Контролом је утврђено 

да је у периоду од 01.01.2016. год. до 31.12.2016. године, односно до 31.01.2017. године, 

(када је исплаћена плата за месец децембар, до када је запослени био ангажован), плата 

обрачунавана и исплаћивана у складу са Уговором о раду.  

Запослени на пословима секретара месне заједнице и пословима канцеларијског 

референта, поднели су захтев Савету месне заједнице, за исплату разлике плате настале 

због  обрачуна и исплату плате по мањем коефицијенту у односу на уговорени у периоду 

од 01.01.2016. год. и пре до 25.11.2016. год. Сходно томе, закључен је Споразум о ван 

судском поравнању између Месне заједнице ''Доситеј Обрадовић'' као предлагача и 

секретара месне заједнице и канцеларијског референта, као противнике предлагача, којим 

је одређено да Предлагач (Месна заједница) противницима предлагача (секретару месне 

заједнице и канцеларијском референту) исплати 50% од неисплаћене разлике зараде за 

период од 01.06.2014. год. до 01.11.2016. године. Дана 26.12.2017. године извршена је 

исплата разлике неисплаћене плате у укупном износу од  од 310.810 дин. што је у 

књиговодственој евиденцији месне заједнице прокњижено као  расход  на групи конта 

483111- новчане казне и пенали. 

2. За правно заступање пред домаћим судовима, субаналитички конто  423521, током 

2017. год. утрошено је средстава у износу од 34.500 динара за плаћање обавезе адвокату за 

заступање месне заједнице у судским предметима у којима налогодавац има својство 
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странке, односно у спору са закупцем пословног простора месне заједнице. Увидом у  

наведени Уговор је утврђено да је у члану 4. одређено да свака од уговорних страна може 

дати отказ уговора уз поштовање отказног рока од 15 дана, што практично значи да је 

уговор закључен на неодређено време, чиме су преузете обавезе за текућу буџетску годину 

али и унапред за наредне године за које месна заједница није могла имати финансијски 

план у којем би се ова обавеза могла планирати, што је у супротности са одредбама Уредбе 

о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 

сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 

плаћање у више година.  

У току обављања контроле, након упозорења инспектора на неправилност, Месна 

заједница је закључила нови Уговор о правном заступању  којим је одређено да се Уговор о 

правном заступању закључује на рок од годину дана од датума потписивања уговора, и да 

може престати отказом било које од уговорних страна, чиме је отклоњена напред утврђена 

неправилност везано за рок важења наведеног Уговора. 

3. Контролом расхода и евидентираних на групи конта 425- текуће поправке и  

одржавање, утврђено је да је Месне заједнице ''Доситеј Обрадовић'' у периоду од 01.01 до 

31.12.2017. год. извршила расходе у износу од 53.760 динара. Од наведеног износа, за 

расходе за остале услуге и материјал за текуће поправке, субаналитички конто 425119 

утрошено је средстава у износу од 36.840 динара који се односи на уплату аванса на основу 

авансног рачуна, а по понуди за реконструкцију напојне мреже и измештање разводног 

ормана из просторија закупца пословног простора. До почетка инспекцијске контроле 

наведени радови за који је и уплаћен аванс нису извршени из разлога, што закупац није 

имао слободне термине због својих неодложних послова, када би се могао искључити 

напон и када би се наведени радови (реконструкција напојне мреже и измештање 

разводног ормана) могли извршити. У вези са наведеним, месна заједница је на захтев 

инспектора доставила Службену забелешку од 19.04.2017. године у којој је дато 

образложење у вези са уговреним радовима и уплаћеним авансом. Обзиром да у наведеном 

допису није јасно одређен конкретан датум извршења уговорених радова, месној заједници 

је наложено да изврши повраћај уплаћеног аванса, што је и учињено од стране извођача 

радова уплатом на рачун МЗ  дана 27.04.2018. год. износа од  36.840 динара.     

4. Контролом документације везано за извршене расходе за набавку потрошног 

материјала за одржавање просторија месне заједнице у 2017. години, између осталог 

извршен је и  увид у више рачуна којим је извршена набавка матреријала. Том приликом је 

утврђено да су сви наведени рачуни заведени у деловодне књиге месне заједнице и да су 

потписани од стране одговорног лица. Међутим, на појединим рачунима и приложеним 

отпремницама нема  потписа  лица које је робу примило, односно одговорног лица које 

својим потписом потврђује да су предметна добра заиста испоручена или услуге и радови 

извршени у квантитету и квалитету који је наведен у њима, чиме је поступљено супротно 

одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбама члана 5. ''Рачуноводствене 

политике града Зрењанина''. 

       

Средња пољопривредна школа Зрењанин 
      

1. По Предлогу Финансијског плана Средње пољопривредне школе Зрењанин за 2017. 

годину, планирани су укупни приходи у износу од 26.940.000,00 динара од чега из буџета 

града Зрењанина у износу од 13.140.000,00 динара, из сопствених прихода и прихода од 

других буџетских корисника износ од 10.200.000,00 динара и 3.600.000,00 динара из 

донација, да би након друге измене финансијског плана планирани приходи и расходи из 

буџета града Зрењанина повећани на 13.675.000,00 динара и на основу Обавештења о 
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четвртој измени апропријација, коју је донео Град Зрењанин – Одељење за финансије, 

планирана средства из буџета града Зрењанина повећана су на коначних 4.414.860,00 

динара.  

По Предлогу Финансијског плана Средње пољопривредне школе Зрењанин за 2018. 

годину,  планирани су укупни приходи у износу од 19.730.600,00 динара од чега из буџета 

града Зрењанина у износу од 13.417.600,00 динара, из сопствених прихода и прихода од 

других буџетских корисника износ од 6.213.000,00 динара и 100.00,00 динара из донација. 

Другим изменама финансијског плана повећани су планирани приходи и расходи из 

средстава донација са 100.000,00 динара на 2.100.000,00 динара, тако да су укупно 

планирана средства износила 21.803.600,00 динара.  

Даље је утврђено да финансијским плановима школе за 2017. и 2018. годину, нису 

обухваћени приходи  из буџета Републике Србије, из чега произилази да није планирано ни 

извршење расхода из ових извора. Статутом Средње пољопривредне школе Зрењанин 

одређено је да Школски одбор у оквиру своје надлежности, између осталог утврђује 

предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије и доноси финансијски 

план установе у складу са законом. Обзиром да је одредбама Закона о буџетском систему, 

прописано да обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских 

средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање морају 

одговарати апропријацији која им је одобрена у тој буџетској години, произилази да је 

доношењем планова само за средства из буџета града Зрењанина, сопствених прихода и 

донација а извршавањем расхода и из буџета Републике Србије, школа поступала супротно 

одредбама члана 54. Закона о буџетском систему као и одредбама Статута Средње 

пољопривредне школе Зрењанин. 

2. У контролисаном периоду, Средња пољопривредна школа Зрењанин је закључила 

Уговор о сталном пружању правне помоћи са адвокатима  на период од годину дана у 

којима је између осталог  наведено је да се адвокати обавезују да у име и за рачун Школе и 

по налогу Школе пружају правне савете, подносе тужбе, предлоге за извршење, приговоре, 

одговоре на тужбе и остале припремне поднеске, по потреби заступају Школу пред 

судовима и свим другим државним органима, да припремају предлоге уговора, да 

припремају предлоге општих аката Школе, да учествују у раду органа Школе и да дају 

мишљења у вези примене свих прописа који се односе на рад Школе и обављају остале 

послове који су везани за рад Школе, а односе се на примену правних прописа. 

Школа се поменутим Уговором обавезала да се накнада адвокатима за вршење 

адвокатских услуга неће вршити према појединачно извршеним услугама, већ за све услуге 

уговарају паушални износ од 20.000 динара.  

Део наведених послова који су предмет Уговора  представљају послове секретара 

школе прописане одредбама Закона о основама система образовања и васпитања  и 

одредбама Правилника о организацији и систематизацији послова Средње пољопривредне 

школе Зрењанин, те се непрописним сматра закључивање уговора за систематизоване 

послове, осим у случајевима када запослени не испуњавају све прописане услове за 

одређене послове (пример, заступање пред судовима, уколико запослени нема положен 

правосудни испит). 

3. Решењем Градоначелника града Зрењанина, од 29.08.2017. године, Средњој 

пољопривредној школи су одобрена средства у износу од 1.000.000,00 динара, за 

финансирање набавке новог трактора којим  се Школа обавезује  да након добијања 

средстава од другог нивоа власти изврши повраћај средстава у буџет града Зрењанина. 

Доношењу  поменутог Решења је претходио Захтев Средње пољопривредне школе од 

28.08.2017. године, у коме се наводи да ће средства бити враћена у буџет града Зрењанина 

након добијања средстава од другог нивоа власти. 
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Уговором о додели бесповратних средстава пољопривредним школама за набавку 

опреме, који је Средња пољопривредна школа Зрењанин, закључила са Покрајинским 

секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Школи су додељена 

бесповратна средства за набавку трактора у износу од 2.214.164,00 динара. Анексом 

Уговора  о додели бесповратних средстава пољопривредним школама за набавку опреме, 

који је Школа закључила са истим уговарачем од 18.07.2017. године, рок за реализацију 

набавке опреме продужен је за 60 дана од дана закључивања поменутог Анекса. 

Закључивању Анекса је претходила Молба Средње пољопривредне школе за продужење 

рока од 18.07.2017. године, у којој школа наводи да ће остатак од укупног износа 

(2.894.864,23 динара без обрачунатог ПДВ-а), платити након жетве сунцоктрета. 

Након спроведеног поступка јавне набавке, Школа је донела Одлуку о додели уговора 

од 21.06.2017. године, у свему према техничким карактеристикама и спецификацијама из 

конкурсне документације и у складу са важећим техничким прописима, нормативима и 

обавезним стандардима са укупном понуђеном ценом од 2.894.864,23 динара без ПДВ-а,  

односно 3.473.837,08 динара са ПДВ-ом.    

Плаћање је извршено по рачуну на укупан износ од 3.473.837,08 динара дана 

10.07.2017. године у износу од 2.214.164,00 динара, из средстава које је Школа добила од 

Покрајинског секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, дана 04.09.2017. 

године у износу од 259.673,08 динара из сопствених средстава и дана 05.09.2017. године 

остатак у износу од 1.000.000,00 динара из средстава добијених из буџета града 

Зрењанина. 

У поступку контроле је даље утврђено да Школа није поступила по Решењу 

Градоначелника града Зрењанина од 29.08.2017. године и да у буџет града Зрењанина није 

вратила 1.000.000,00 динара него је тек у току контроле,  дана 19.12.2018. године извршила 

повраћај дела средстава у износу од 200.000,00 динара. Због тешке  финансијске ситуације, 

Школа се дана 17.12.2018. године дописом обратила Одељењу за послове финансија и 

рачуноводства Градске управе, са молбом за продужење рока за враћање остатка од 

800.000,00 динара, до октобра 2019. године. Решењем о измени  Решења Градоначелника 

града Зрењанина од 24.12.2018. године, Пољопривредној школи је одобрено да остатак 

добијених средстава у износу од 800.000,00 динара врати у буџет града Зрењанина до 31. 

октобра 2019. године. 

4. У поступку контроле утврђено је да је за трошкове осигурања из средстава 

добијених из буџета града у 2017. години укупно плаћено 197.917,39 динара, у чему су 

садржани: расход у укупном износу од 138.142,39 динара који се односио на осигурање 

имовине и износ од  59.775,00 динара који се односио на осигурање запослених у случају 

несреће на раду. Из осталих извора (сопствена средства и родитељски динар) за трошкове 

осигурања у 2017. години је  плаћено 318.306,78 динара, у чему су садржани: расход у 

укупном износу од 127.956,78 динара који се односио на осигурање остале дугорочне 

имовине (осигурање усева и плодова и осигурање животиња) и расход у износу од 

190.350,00 динара за осигурање ученика од незгоде у школској 2017/2018 години, који је 

плаћен из средстава  родитељског динара.    

Све полисе које се односе на горе поменуто осигурање, су закључене са истим 

осигуравачем. Увидом у књиговодствену картицу конта 252111/970 – добављача (за 

осигурање), утврђено је да је на потражној страни исказан укупан промет у износу од 

923.369,24 динара, дуговни промет у изноду од 516.224,17 динара и потражни салдо, 

односно стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2017. године у износу од 407.145,07 

динара. Даље је утврђено да је Средња пољопривредна школа, закључивањем полиса 

осигурања са поменутим осигуравачем за 2017. годину преузела обавезе у укупном износу 

од 776.012,35 динара без обрачунатог ПДВ-а, за осигурање зграда, за осигурање 
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запослених од незгоде, за осигурање ученика од незгоде, за осигурање животиња и  за 

осигурање усева и плодова. 

Законом о основама система образовања и васпитања, односно новим Законом о 

основама система образовања и васпитања је прописано да установе образовања могу да 

остваре и сопствене приходе по основу донација, спонзорстава, школарине, уговора и 

других послова, у складу са законом, као и да се остваривање, евидентирање и коришћење 

ових средстава врши у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.  

Из горе изнетог се види да је Средња пољопривредна школа, у буџетској 2017. години 

за услуге осигурања укупно преузела обавезе(из свих извора), у износу од 776.012,35 

динара, без обрачунатог ПДВ-а, што је више од износа од 500.000,00 динара,  који је према 

Закону о јавним набавкама, одређен као износ изнад којих су наручиоци у обавези да 

спроведу поступак јавне набавке. Преузимањем обавеза изнад износа за спровођење 

поступка јавне набавке мале вредности, а без спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности, поступљено је супротно одредбама Закона о јавним набавкама и Закона о 

буџетском систему .  

5. Током 2017. године расходи за угоститељске услуге, субаналитички конто 423621/4 

извршени су у износу од 533.875,00 динара. Контролом рачуна и остале документације 

утврђено је да је од наведеног износа од  360.750,00 динара, утрошено за плаћање обавеза 

за прославу матурске вечери за ученике и професоре Школе. Прегледом осталих 

тестираних рачуна, утврђено је да је остатак средстава утрошен за палаћање обавеза за  

угоститељске услуге за организовање ручка поводом посете делегације Немачке амбасаде, 

ручка поводом 8. марта, ручка за раднике на жетви, посете делегације пољопривредне 

школе из Славонског Брода, организовање ручка за чланове Школског одбора и др. 

На истом субаналитичком конту у контролисаном периоду у 2018. години су 

извршени расходи у износу од 64.040,00 динара. Контролом рачуна и остале документације 

утврђено је да је за поменуте услуге био исти добављач и да се расходи односе на 

угоститељске услуге за организовање ручкова поводом посете разних делегација и 

организовање ручка за чланове Школског одбора и др.  

Извршени расходи од средстава обезбеђених из сопствених прихода на 

субаналитичком конту 423711/4 – трошкови репрезентације у 2017. години износили су 

604.157,24 динара. Контролом рачуна утврђено је да је износ од 143.050,00 динара плаћен 

по Уговору који је Школа закључила за куповину питке воде и коришћење апарата за воду. 

Из тестираних рачуна је утврђено да се остатак расхода односи на куповину кафе, чајева, 

газираних и негазираних сокова, шећера и др., а све за потребе запослених у Школи. 

Извршени расходи, такође из средстава обезбеђених из сопствених прихода на 

субаналитичком конту 423711/4 – трошкови репрезентације у контролисаном периоду 

2018. године износили су 222.672,25 динара. Контролом рачуна утврђено је да је износ од 

63.100,00 динара плаћен по већ поменутом Уговору који је Школа закључила  за куповину 

питке воде и коришћење апарата за воду. Из тестираних рачуна је утврђено да се остатак 

расхода односи на куповину кафе, чајева, газираних и негазираних сокова, шећера и др., а 

све за потребе запослених у Школи. 

Чланом 160. Закона о основама система образовања и васпитања, прописано је између 

осталог да школа може од проширене делатности да обезбеди средства за виши квалитет у 

области предшколског, основног и средњег образовања. Чланом 160, односно чланом 190. 

истог закона, прописано је да се ова средства користе за побољшање услова образовања и 

васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма 

који нису делатност установе, за исхрану и помоћ деци и ученицима. 

Трошење средстава Пољопривредне школе од проширене делатности за расходе за 

угоститељске услуге и трошкове реперезентације, у највећем делу се не могу сматрати 
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расходима који су прописани горе поменутим одредбама Закона о основама система 

образовања и васпитања.  

6. Увидом у књиговодствену и осталу документацију утврђено је да укупни расходи за 

остале остале опште услуге – конто 423911/4, износе 110.173,25 динара. од чега се износ од 

63.291,14 динара односи на извршене бруто расходе по Уговору о делу  који је закључен за 

послове  ''стручна израда распореда часова за школску 2017/2018 годину''. Одредбама 

Закона о раду, прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о 

делу, ради обављања послова који су ван делатности послодавца. Израда распореда часова 

се не може сматрати послом који је ван делатности Школе, те су закључивањем оваквог 

уговора прекршене одредбе Закона о раду, а сходно томе и одредбе Закона о буџетском 

систему. 

7. У поступку контроле даље је утврђено да је дана 07.06.2017. године Средња 

пољопривредна школа Зрењанин након спроведеног поступка јавне набавке, закључила 

Уговор о купопродаји горива којим је, између осталог уговорено да вредност добара из 

понуде, у моменту закључивања уговора износи 1.575.000,00 динара, без обрачунатог 

ПДВ-а као и да се уговор може реализовати до укупне финансијске вредности ове јавне 

набавке која износи колико и процењена вредност ове набавке која је одређена у износу од 

2.500.000,00 динара. Напред наведено је у супротности са Одлуком о додели уговора, којом 

је одлучено да се, применом најниже понуђене цене, као критеријума за доделу уговора, 

уговор додели понуђачу са укупном понуђеном ценом од 1.575.000,00 динара без ПДВ-а,  

односно 1.890.000 динара са ПДВ-ом, као и одредбама Закона о јавним набавкама, којима  

су прописани услови за измену уговора.   

Такође, у поменутом Уговору, између осталог стоји да цене у понуди важе на дан 

састављања понуде, што је у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама којим је 

предвиђено да рок важења понуде одређује наручилац и да се тај рок обавезно наводи у 

понуди, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде, као и са образцем 

понуде који је доставио понуђач у коме стоји да је рок важења понуде 30 дана од дана 

отварања понуде. 

У контролисаном периоду у 2018. години, након спроведеног поступка јавне мале 

вредности донета је Одлука о додели уговора групи понуђача, након чега је, дана 

15.06.2018. године,  Школа са поменутим понуђачима закључила Уговор о купопродаји 

горива.  

Уговором  је одређено да је вредност добара из понуде, у моменту закључивања 

уговора 1.664.00000 динара, без обрачунатог ПДВ-а. Као и да се уговор може реализовати 

до укупне финансијске вредности ове јавне набавке која износи колико и процењена 

вредност ове набавке која је одређена у износу од 2.000.000,00 динара, што је у 

супротности са Одлуком о додели уговора, којом је одлучено да се, применом најниже 

понуђене цене, као критеријума за доделу уговора, уговор додели групи понуђача са 

укупном понуђеном ценом од 1.664.000,00 динара без ПДВ-а,  односно 1.996.800,00 динара 

са ПДВ-ом као и одредбама Закона о јавним набавкама, у коме су прописани услови за 

измену уговора.  

У поступку контроле потрошње горива извршен је увид у рачуне и пратећу 

документацију (појединачне рачуне точења горива у одређеном периоду, спецификације 

точења по корпоративним картицама, отпремнице са фискалним рачунима и др.). По 

Извештају о потрошњи дизел горива за пољопривредну производњу у 2017. години, који је 

по захтеву поступајућег инспектора саставио Координатор практичне наставе дана 

10.12.2018. године, Средња пољопривредна школа је у календарској 2017. години за 

пољопривредну производњу 2016/2017 годину, на укупно 99 ха утрошила 5.986 литара 

дизел горива и за пољопривредну прозводњу 2017/2018 годину, на укупно 69 ха, 4.103 
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литре дизел горива, што укупно у календарској 2017. години години износи 10.089 литара. 

Из Извештаја о потрошњи дизел горива за пољопривредну производњу у 2018. 

години, који је по захтеву поступајућег инспектора саставио Координатор практичне 

наставе дана 10.12.2018. године, Средња пољопривредна школа је у календарској 2018. 

години за пољопривредну производњу 2017/2018 годину и припрему производње за 2019 

год. утрошила 5.747 литара дизел горива,  највећим делом у другој половини 2018. године. 

Поред потрошње дизел горива за пољопривредну производњу исто је током године 

трошено и за обуку ученика и полагање за Ф категорију возачке дозволе, као и за припрему 

ђака за завршни испит матуру. Даље је утврђено да поступак контроле утрошка дизел и 

осталог горива у контролисаном периоду, није заокружен, односно да је лице задужено за 

потрошњу дизел горива вршило контролу појединачних рачуна – отпремница за 

пољопривредну производњу, али  није имало увид у збирне рачуне, нити је својим 

потписом на рачуну вршило потврду исправности рачуна.  

8. У поступку контроле утврђено је и да је Средња пољопривредна школа, Зрењанин 

обвезник плаћања пореза на додату вредност (у даљем тексту ПДВ), у складу са Законом о 

порезу на додату вредност. 

Увидом у аналитички конто 245240 – обавезе за порез на додату вредност, утврђено је 

да  укупно обрачуната обавеза за ПДВ у 2017. години износи 1.147.242,29 динара. Укупно 

обрачунати претходни порез, конто 123960 износи 1.270.198,77 динара и односи се на ПДВ 

обрачунат у претходној фази промета добара за улазне рачуне за набавку добара и услуга 

за пољопривредну производњу (семена, вештачко ђубриво, услуге комбајнирања, храна за 

стоку и др.). Даљом контролом је утврђено да Средња пољопривредна школа Зрењанин, у 

контролисаном периоду и раније није користила законско право на одбитак претходног 

пореза за дизел гориво, а које је такође коришћено за производњу добара, која су  намењена 

за даљу продају. У  Закону о порезу на додату вредност је дефинисан појам претходног 

пореза, као износ ПДВ-а који је обрачунат у претходној фази промета добара и услуга, 

односно плаћен при увозу добара, а који обвезник може да одбије од ПДВ који дугује. 

Право на одбитак претходног пореза обвезник може да оствари, између осталог, ако добра 

набављена у Републици или из увоза, односно примљене услуге користи или ће их 

користити за промет добара и услуга и ако испуњава посебне услове прописане овим 

чланом.  У складу са горе наведеним одговорни радник Средње пољопривредне школе је 

накнадним обрачуном утврдио да, неискоришћени претходни порез на додату вредност за 

промет дизел горива, за 2017. годину, износи  244.591,68 динара. 

Као и у 2017. години, утврђено је да ни у контролисаном периоду 2018. године, 

односно до 30.09.2018. године Школа није користила законско право на одбитак 

претходног пореза за дизел гориво, а које је  коришћено за производњу добара, која су  

намењена за даљу продају. У складу са горе наведеним одговорни радник Средње 

пољопривредне школе је накнадним обрачуном утврдио да, неискоришћени претходни 

порез на додату вредност за промет дизел горива, у периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. 

године, износи   155.676,03 динара.  

Све горе наведено је у супротности са одредбама Закона о порезу на додату вредност, 

а самим тим и са одредбама Закона о буџетском систему, којим је између осталог 

прописано да преузете обевезе које су настале у супротности са овим законом или другим 

прописом не могу да се извршавају на терет консолидованог рачуна трезора Републике 

Србије, односно локалне власти.  

9. Контролом је утврђено да су се у доле наведеним случајевима, при књижењу 

пословних промена, у смислу одређивања конта на којима ће се исте књижити, дешавали 

пропусти тако да су поједини расходи књижени на погрешним контима, односно нису 

књижени у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 
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плану за буџетски систем: 

9.1. Увидом у конто 122111 – купца   је утврђено да је излазним фактурама, директно 

затварана обавеза за примљене авансе, без књижења излазних фактура на конту 122100 – 

потраживања по основу продаје и друга потраживања, што је у супротности са одредбама 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

9.2. Евидентирана примања од продаје залиха производње из пластеника у 2017. 

години износе  204.166,67 динара. Контролом документације која се односи на ове приходе 

утврђено је да се уствари односе на приход од продаје покретних ствари по два рачуна  од 

17.08.2017. године за продају универзалног струга и мале универзалне глодалице, у 

поступку непосредне погодбе са купцем, који је од фактурисаних 255.000,00 динара, 

платио 245.000,00 динара. Књижење поменутих примања  на конту 822121 – примања од 

продаје залиха производње је супротно одредбама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, по коме је за ова примања 

прописан субаналитички конто 812121 – примања од продаје покретних ствари у корист 

нивоа Републике; 

9.3. Расходи извршени у 2017. години у износу од 144.000,00 динара, и у 

контролисаном периоду 2018. године у износу од 72.000,00 динара, књижени на 

субаналитичком конту 423291 – остале компјутерске услуге, односе се на плаћање обавеза 

по Уговору о пословној сарадњи на одржавању информационог система, који је Школа 

закључила на период од годину дана. Уговорена месечна цена одржавања је 12.000,00 

динара. Књижење поменутих расхода на конту 423291 – остале компјутерске услуге је 

супротно одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану 

за буџетски систем, по коме је за ове расходе прописан субаналитички конто 423212 – 

услуге одржавања софтвера; 

9.4. Расходи извршени за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање 

у 2017. години, конто 425119 у износу од 315.067,26 динара се највећим делом (280.130,95 

динара) односе на плаћене по рачуну добављача за кречење просторија школе. Књижење 

поменутих расхода на конту 425119 – остале услуге и материјали за текуће поправке и 

одржавање је супротно одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем, по коме је за ове расходе прописан субаналитички 

конто 425113 – молерски радови; 

9.5. Из тестираних рачуна за извршене расходе за текуће поправке и одржавање 

осталих објеката у износу од 189.071,94 дин., утврђено је да је износ од 92.142,00 динара 

плаћен  за набавку материјала за поправку свињца на фарми а 39.060,00 динара за мали и 

велики сервис службеног аутомобила. Књижење поменутих расхода за сервис аутомобила 

на конту 425191 – текуће поправке и одржавање осталих објеката је супротно одредбама 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, 

по коме је за ове расходе прописан аналитички конто 425210 – текуће поправке и 

одржавање опреме за саобраћај; 

9.6.  Расходи за материјал  за образовање, субаналитички конто 426611/4 у 2017. 

години су извршени у износу 110.276,15 дин., од чега је износ од 106.676,15 динара 

извршен из сопствених прихода школе, а остатак из родитељског динара и других извора. 

Контролом рачуна је утврђено да се односе на набавку материјала за поребе пластеника, 

као и набавке стола за расад (вредност 37.194,00 динара). Књижење поменутог расхода за 

набавку стола за расад на конту 426611 – материјал за образовање је супротно одредбама 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, 

по коме је за ове расходе прописан аналитички конто 512610 – опрема за образовање и 

9.7.  Остале некретнине и опрема – конто 513, извршени у 2017. години у износу од 

43.200,00 дин. се у целини односе на издатке за куповину приплодног овна. Књижење 
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поменутих издатака за набавку приплодног овна на групи конта 513000 – остале 

некретнине и опрема је супротно одредбама Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем, по коме је за ове издатке прописана група 

конта 514000 – култивисана имовина, односно субаналитички конто 514115 – овце и козе. 

10. Контролом рачуна за набавку добара и извршених услуга утврђено је да је набавка 

вршена на основу потписаних образаца, захтева за куповину резервних делова, материјала 

и осталих средстава за потребе школе и да на већини рачуна, односно отпремница постоји 

потпис у рубрици примио. Даље је утврђено да поступак контроле рачуна за одређене 

услуге (електрична енергија, природни гас, вода и др.) није вршен у складу са законским 

прописима и да на рачунима, осим сагласности директора школе да се рачун плати са 

одређеног рачуна, нема потврде да је рачун исправан и да је на рачуну изказано стварно 

стање извршених услуга или испоручених добара. Горе наведено се нарочито односи на 

контролу утрошка горива који није заокружен јер је лице задужено за потрошњу дизел и 

осталих врста горива вршило контролу појединачних рачуна – отпремница за 

пољопривредну производњу, али  није имало увид у збирне рачуне, нити је својим 

потписом на коначним рачунима вршило потврду исправности рачуна. Наиме, преузимање 

обавеза, плаћање и трошење средстава са рачуна, која се дозначавају из градског буџета 

као и из других извора, врши се у складу са одредбама Закона о буџетском систему, те је за 

исто неопходно обезбедити изворну рачуноводствену документацију која мора бити, уз 

постојање одговарајућег правног основа, сачињена, потписана, исконтролисана и 

потврђена у писаној форми пре плаћања а све у складу са чланом 58. Закона о буџетском 

систему, са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству и одговарајућим одредбама 

Правилника о организацији буџетског рачуноводства Средње пољопривредне школе. 

11. Контролом синтетичког конта 122100 – потраживања по основу продаје и друга 

потраживања, утврђено је да на дан 30.06.2018. године износе 2.133.117,05 динара, док је 

стање обавеза према добављачима, група конта 252000 на дан 30.06.2018. године износило 

8.452.421,87 динара, плус обавезе за примљене авансе, конто 251100, у износу од 

1.820.000,00 динара. Због велике разлике између обавеза и потраживања, као и сезонског 

карактера пољопривредне производње извршен је увид у испис финансијских картица за 

период од 01.01.2018. до 20.12.2018. године и утврђено је следеће стање: на синтетичком 

конту 122100 – потраживања по основу продаје и друга потраживања, утврђено је да на дан 

20.12.2018. године износе 7.130.175,03 динара, док је стање обавеза према добављачима, 

група конта 252000 на исти дан износило 10.364.271,32 динара, плус обавезе за примљене 

авансе, конто 251100, у износу од 950.000,00 динара.  

Чланом 49.  Закона о буџетском систему, прописано је да се приходи и примања 

буџета Републике Србије и буџета локалне власти прикупљају и наплаћују у складу са 

законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте 

прихода и примања. 

Чланом 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама, између осталог је прописано да се уговором између јавног сектора и 

привредних субјеката не може прдвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 

дана, у случају када је у том уговорном односу јавни сектор дужник.  

Из горе изнетог, а узимајући у обзир чињенице да Средња пољопривредна школа, на 

дан 20.12.2018. године, према исказаном стању у књиговодственој евиденцији има 

ненаплаћена потраживања из 2017. године, а неизмирене обавезе чак и из 2016. године 

(изузимајући сумњива и спорна потраживања из ранијих година), утврђено је да је Школа 

поступала супротно горе поменутим прописима.              
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Основна школа  ''Бранко Радичевић'' Чента 
 

1. Школски одбор ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента је дана 23.01.2017. године, донео 

Финансијски план ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента за 2017. годину, са укупно планираним 

приходима и расходима само из буџета града Зрењанина у износу од 5.970.000,00 динара. 

Износ из буџета града Зрењанина од 5.970.000,00 динара, предходно је потврђен 

достављањем Обавештења о одобреним апропријацијама за 2017. годину, Одељења за 

финансије Градске управе Зрењанин, а у складу са Одлуком о буџету града Зрењанина за 

2017. годину. Школски одбор ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента је дана 14.02.2018. године,  

донео Финансијски план ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента за 2018. годину, са укупно 

планираним приходима и расходима само из буџета града Зрењанина у износу од 

7.567.600,00 динара. Износ из буџета града Зрењанина од 7.567.600,00 динара, предходно 

је потврђен достављањем Обавештења о одобреним апропријацијама за 2018. годину, 

Одељења за финансије Градске управе Зрењанин, а у складу са Одлуком о буџету града 

Зрењанина за 2018. годину.  

ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента, била је у обавези да на седницама Школског одбора 

донесе финансијске планове ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента за 2017. и 2018. годину, и да у 

исте унесе и прикаже податке и о планираним приходима и расходима и из осталих извора 

финансирања, из буџета Републике која су била у значајном износу пошто се из истих 

исплаћују највећим делом плате запослених, из буџета Покрајине, од ученичких 

(родитељских) средстава и од донација, што није учињено. 

ОШ ''Бранко Радичевић'' Чентa, је индиректни корисник буџетских средстава чији је 

директни корисник Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, при чему се највећи део средстава које школа добија из буџета Републике Србије 

односи на плате, додатке и накнаде запослених, и на социјалне доприносе на терет 

послодавца и отпремнине, у складу са одредбама Закона о основама система образовања и 

васпитања.   Статутом  ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента је одређено да Школски одбор, као 

орган управљања у школи, између осталог, утврђује предлог финансијског плана за 

припрему буџета Републике Србије, и доноси финансијски план школе. Међутим, у 

предлогу планова и у финансијским плановима ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента за 2017. и 

2018. годину нису уопште наведени подаци о средствима која се школи обезбеђује из 

буџета Републике Србије, као ни и из других извора. Такође измене и допуне финансијских 

планова школе до којих је долазило изменама апропријација од стране града Зрењанина и 

на друге начине, нису верификоване одговарајућим одлукама Школског одбора.            

2. Контролом је утврђено да су се при књижењу пословних промена, у смислу 

одређивања конта на којима ће се исте књижити, дешавали пропусти тако да су поједини 

расходи књижени на погрешним контима, односно нису књижени у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану  за буџетски 

систем. 

Примери за наведено, могу се наћи у више тачака  Записника о извршеној 

инспекцијској контроли. 

3. Контролом и тестирањем рачуноводствених исправа (путних налога) на групи 

конта 422, у току 2017. године, утврђени су следећи недостаци и неправилности: 

- на свим путним налозима недостају датум издавања и заводни број;  

- на великој већини путних налога није попуњено место и датум попуњавања путног 

рачуна; 

- на путном налогу за путовања у Београд, дана 25.06.2017. године, на завршни сусрет 

учесника on-line семинара, на укупан износ од 350,00 динара, за превоз од Ченте до 

Београда, не постоји потпис налогодавца за одобравање исплате по путном налогу; и 
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- на оба путна налога за путовање директора школе, као подносилац рачуна, и као 

налогодавац, предлагач службеног путовања и издавалац налога потписан је директор 

школе, док на једном од њих  уопште не постоји потпис налогодавца на страни путног 

рачуна. 

С обзиром да се ради рачуноводственим исправама наведено је у супротности са 

чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству као и одредбама Правилника о организацији 

буџетског рачуноводства ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента. 

Поред наведеног, по укупно три путна налога, за путовање у Зрењанин, за превоз 

ученика на општинско такмичење у фудбалу, уз коришћење сопственог возила наставника 

физичког васпитања, на обрачунати износ накнаде за коришћење сопственог аутомобила од 

укупно 8.820,00 динара, за месец фебруар 2017. године, није обрачунат порез по стопи од 

10 % у складу са одредбама Закона о порезу на доходак грађана, пошто је месечни износ 

накнаде био већи од неопорезованог износа који је у том тренутку износио 6.520,00 динара 

месечно. 

4. Приликом тестирања рачуна по расходима извршеним на различитим контима  у 

периоду који је био предмет инспекцијске контроле, утврђено је да се на фактурама, у 

једном броју случајева, не налази потпис одговорног лица које својим потписом потврђује 

да су предметна добра заиста испоручена или услуге и радови извршени у квантитету и 

квалитету који је наведен у њима. Наведено је у супротности са чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству, као и одредбама Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента. 

5. ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента, при започињању инспекцијске контроле, није имала 

интерни акт којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца,  који је била 

дужна да донесе и објави на својој интернет страници, у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама. Школски одбор је у току контроле, дана 06.12.2018. године, донео 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, који је објављен на интернет 

страници школе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.. 

Школа је испоштовала одредбу  Закона о јавним набавкама по којој је наручилац 

дужан да својим актом којим уређује систематизацију радних места одреди радно место у 

оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки, тек доношењем Правилника о 

организацији и систематизацији послова у ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента, донетог дана 

23.03.2018. године,  док је Закон о јавним набавкама ту обавезу прописао још од 2013. 

године. 

6. Инспекцијском контролом јавних набавки које је ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента 

спровела на основу Планова набавки за 2016. и 2017. годину, као и Плана јавних набавки за 

2018. годину, по Закону о јавним  набавкама, а по основу којих су извршавани расходи у 

буџетској и календарској 2017. години и у првој половини буџетске и календарске 2018. 

године, утврђено је да су у самом спровођењу појединих поступака јавних набавки  

учињени одређени пропусти, и то: 

  - у свим контролисаним поступцима за јавну набавку мазута, ужине и ескурзија, 

чланови комисија за јавне набавке нису потписали изјаву о одсуству сукоба интереса, што 

је обавеза по одредбама Закона о јавним набавкама; 

  - у два спроведена поступка јавне набавке (мазута и ескурзије за 2017. годину),  

комисије су при оцени пристиглих понуда (које су све биле веће од процењене вредности), 

вршиле рангирање понуда, применом критеријума најниже цене, користећи одредбу Закона 

о јавним набавкама која каже да ‘‘Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда 

садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од 

упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 

процењене вредности јавне набавке‘‘. По чл. 107 Закона о јавним набавкама, наручилац 
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(школа) била је дужна да, у случају из става 4. овог члана, а након доношења одлуке 

достави образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 

институцији, што школа није учинила ни у једном од наведених случајева; 

  - у поступцима јавних набавки мале вредности, у појединим случајевима, пре свега 

онима који су спроведени у 2016. години, нису објављени на Порталу јавних набавки и/или 

на интернет страници наручиоца, позиви за подношење понуда, на шта је наручилац био 

обавезан у складу са чл. 60. Закона о јавним набавкама, као ни обавештења о закљученом 

уговору у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама. 

У свему наведеном, битна чињеница је што наведени пропусти нису утицали на избор 

најповољнијих понуђача, нити довели до подношења захтева за заштиту права, али су 

показали недовољно познавање и поштовање важећег Закона о јавним набавкама. 

7. Правилником о организацији буџетског рачуноводства ОШ ''Бранко Радичевић'' 

Чента, регулисано је, између осталог, и дефинисање рачуноводствених исправа и њихово 

кретање и контрола. Одредбама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, 

којим се уређује поступак набавке унутар ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента, између осталог, 

регулисана су и питања  извршења уговора о јавној набавци.  

Имајући у виду одредбе Правилника о организацији буџетског рачуноводства и 

Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ОШ ''Бранко Радичевић'' Чента, и 

Закона о јавним набавкама са пратећим подзаконским актима, посебно је обрађено питање 

поштовања цена које су даване у понудама за јавну набавку и цена које су у току 

реализације појединачних уговора, навођене у фактурама које су добављачи истављали 

школи, при чему је инспекцијском контролом утврђено следеће: 

- у делу који се односио на набавку ужине за ученике, извршена је контрола цена по 

којима је добављач, фактурисао добра у рачунима који су плаћени у току буџетске 2017. 

године и у првој половини 2018. године, који су се односили на школске 2016/2017 и 

2017/2018. годину, уз редовно истављање фактура и отпремница за испоручену робу које су 

потписивала лица, која су вршила пријем исте у школи, и нису утврђене неправилности; 

- у делу који се односио на набавку горива за загревање – мазута за грејање 

просторија школе,  извршена је контрола цена по којима је добављач, фактурисао мазут у 

рачунима који су плаћени у току буџетске 2017. године и у првој половини 2018. године,  

који су се односили на школске 2016/2017 и 2017/2018. годину, уз редовно истављање 

фактура и отпремница за испоручену робу које су потписивала лица која су вршила пријем 

исте у школи. С обзиром на специфичност формирања тржишне цене мазута, школа је са 

добављачем, практично за сваку испоруку, сачињавала  и потписивала, у складу са чланом 

1. основних уговора, анексе уговора којима је регулисано питање цене мазута за конкретну 

испоруку, по којој је онда и вршено фактурисање;  и 

- код две набавке које су биле испод лимита од 500.000,00 динара без ПДВ-а, утврђено 

је да је код набавке канцеларијског материјала, у 2017. године било одступања од цена које 

су дате у понуди и испоруке значајног броја добара који нису били обухваћени понудом, те 

није било могуће ни извршити контролу њихових цена, док је у првој половини  2018. 

године,  код новог добављача у нешто мањој мери било испорука извесног броја добара 

који нису били обухваћени понудом те није било могуће ни извршити контролу њихових 

цена, док код позиција које су дате у понуди није било одступања од цена које су дате у 

понуди.  Код набавке средстава за хигијену, за цео период инспекцијеске контроле (исти 

добављач и у 2017. години и у првој половини 2018. године), испоштоване су цене које су 

дате у понуди али је исто тако било и испоруке једног броја добара који нису били 

обухваћени понудом те није било могуће ни извршити контролу њихових  цена. 

У инспекцијским контролама примене закона у области материјално финансијског 

пословања, наменског и законитог коришћења средстава које су од стране Службе за 
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буџетску инспекцију извршене током 2018. год. код напред наведених корисника средстава 

буџета града Зрењанина, утврђено је укупно 88 неправилности. За све неправилности које 

су у записницима о извршениј контроли утврђене и које су наведене у закључцима тих 

записника, предложено је укупно 72 мере за њихово отклањање, са одређивањем 

временских рокова за њихово спровођење. 

За напред наведене направилности које су инспекцијском контролом буџетских 

корисника града Зрењанина утврђене, а везане су за примену закона у области материјално 

финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава, Служба за буџетску 

инспекцију је током 2018. године, сходно члану 104. Закона о буџетском систему поднела 

укупно 5 пријава Прекршајном суду у Зрењанину, односно поднето је 5 захтева за 

покретање прекршајног поступка против одговорних лица, код следећих корисника 

буџетских средстава:   

 

1.  Културни центар Зрењанин, 

2.  ОШ ''Серво Михаљ'' Мужља, 

3.  Месна заједница ''Елемир'' Елемир,  

4.  Установа ''Резервати природе'' Зрењанин, 

5.  Средња пољопривредна школа. 

 

 

 

 

 

  Извештај израдио: 

Веселин Милованов 

 

                                                                                                    ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА  

                                                                                              БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

                                                                                                   Веселин Милованов                                                                      


