
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 и 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 2019. години 
  

 

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

Службе за буџетску инспекцију града Зрењанина у 2019. години. 

  У току 2019. године извршена је инспекцијска контрола примене закона у 

области материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења 

буџетских средстава код 14 корисника средстава буџета града Зрењанина. У 

Записницима о извршеној инспекцијској контроли утврђено је укупно 85 неправилности 

и наложено 55 мера за њихово отклањање.  

 Служба за буџетску инспекцију је у току 2019. 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 2019. години 

 

           

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ У 2019. 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, 95/18, 31/19 и 72/19) (у даљем тексту Закон) и члана 36. тачка 

79. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/2019 и 18/2019) 

Скупштини града Зрењанина достављамо извештај о спроведеним инспекцијским 

контролама током 2019. 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  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), односно члана 51. тачка 4. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 7/2019, 18/2019 и 29/19), 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. 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; 

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, 
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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 усвoјеним 

од Одлуком Градског већа  број 06-11-1/18-III од 08.02.2018 године, између осталог су 

одређени 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 2019. године је вршена у складу са 

Програмом рада Службе за буџетску инспекцију за 2019. годину и приложеним 

списком корисника средстава буџета града Зрењанина код којих ће се извршити 

испекцијска контрола током 2019. године, донетим од стране Градоначелника дана 

14.01.2019 године заведеним под бројем 016-2/19-7-II према. Поред редовних контрола 

утврђених Програмом рада за 2019. годину, Служба за буџетску инспекцију је у 2019. 

годину извршила и две саветодавне посете и једну ванредну инспекцијску контролу у 

Дому здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин. 

Послове инспекцијске контроле у 2019. години су обављала три извршиоца и то, 

шеф Службе и два буџетска инспектора. 

Служба за буџетску инспекцију је у 2019. години извршила инспекцијску 

контролу примене закона у области материјално финансијског пословања, наменског и 

законитог коришћење средстава код укупно 14 корисника буџетских средстава, од којих 

је 12 редовних, предвиђених Програм рада Службе за буџетску инспекцију за 2019. 

годину (једна је започета у 2018. а завршена у 2019 години) и једну ванредну 

инспекцијску контролу на основу захтева Покрајинског секретаријата за здравство и то:  

 

1. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

 -Електро техничка школа ''Никола Тесла'' Зрењанин, 

 

2. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 

  - ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин; 

  - ОШ ''Петар Петровић Његош''; 

  - ОШ ''Свети Сава''  Стајићево; 

 - ОШ ''Јован Дучић'' Клек; 

 - ОШ и СШ  ''9. мај'' Зрењанин,  започета у 2018. години; 

 

3. ОБЛАСТ КУЛТУРЕ 

  - Народни музеј, Зрењанин; 

  - Савремена галерија, Зрењанин; 

 

4. УСТАНОВЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 

  - ЈП ''Туристичкa организација града Зрењанина'', Зрењанин; 

 

 5. ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ 

  - Заштитник грађана; 

 

 6. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

  - ''Соња Маринковић''  Зрењанин; 

  - ''Орловат'', Орловат, 

  - ''Мужља'', Мужља; 
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 7. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  - Дом здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин- ванредна контрола 

  

 Поред наведених редовних и ванредних инспекцијских контрола, Служба за 

буџетску инспекцију је у 2019. години, с циљем да се превентивним деловањем или 

налагањем мера обезбеди законитост и безбедност пословања и поступања надзираних 

субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом 

заштићена добра, права и интересе, а у складу  са чланом 13. Закона о инспекцијском 

надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015) извршила  две службене саветодавне посете 

код, 

 -  ЈП ''Градска стамбена агенција'', Зрењанин; 

 -  ЈП ''Пијаце и паркинзи'', Зрењанин. 

 

Инспекцијска контрола у Месној заједници ''Орловат'' Орловат је започета 

11.12.2019. године и до састављања Извештаја о раду Службе за буџетску инспекцију 

за 2019. годину није завршена, па налази утврђени у поступку контроле нису приказани 

у Извештају о раду Службе за буџетску инспекцију зa 2019. годину него ће бити 

приказани у Извештају о раду Службе за буџетску инспекцију за 2020. 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, 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 2019. године код напред 

наведених корисника средстава буџета града Зрењанина, утврђено је постојање већег 

броја неправилности које се огледају у следећем:  

 

 

  ЕГШ ''Никола Тесла'' 
 

   1.  Школски одбор  ЕГШ ''Никола Тесла''  Зрењанин  је донео  Финансијски  план   

ЕГШ  ''Никола Тесла'' Зрењанин  за  2018.  годину са укупно планираним приходима и 

расходима у износу од 16.220.000,00 динара и Финансијски план за 2019. годину, са 

укупно планираним приходима и расходима у износу од 17.380.000,00 динара (у 

наведеним износима нису урачуната ни приказана средства из буџета Републике, која 

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

запослених).  

      ЕГШ ''Никола Тесла'' 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, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. 

Одредбама  Статута  ЕГШ ''Никола Тесла'' Зрењанин одређено је да Школски одбор, као 

орган управљања у школи између осталог, утврђује предлог финансијског плана за 
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припрему буџета Републике Србије. Међутим у предлогу планова и у финансијским 

плановима за 2018 и 2019 годину ЕГШ ''Никола Тесла'' Зрењанин нису уопште 

наведени подаци о средствима која се школи обезбеђују из буџета Републике Србије. 

 2. Према Обавештењу о шестој измени апропријације за 2018. годину, Одељења за 

финансије Градске управе Зрењанин,  од 17.12.2018. године, за школу су из буџета 

града Зрењанина била планирана средства у коначном укупном износу од 15.169.600,00 

динара. У том смислу је Школски одбор  ЕГШ ''Никола Тесла''  Зрењанин дана 

24.01.2019. године,  донео и усвојио 6. измену Финансијског плана  школе за 2018. 

годину. 

      Полазећу од дефиниције дате у члану. 2. 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 обима 

расхода и издатака за период од једне године, поставља се питање сврсисходности 

доношења измена финансијског плана након истека буџетске године, у овом случају 

након 31.12.2018 године, односно 24.01.2019. године. С обзиром да се у рачуноводству 

буџетских корисника примењује готовинска основа, на овај начин доношењем измена 

финансијског плана након истека буџетске године, може представљати само пуку 

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

издатака у протеклој буџетској 2018 години, а не стварну, оправдану и закониту измену 

финансијског плана по истеку буџетске године 

 3.  Инспекцијском контролом, упоређивањем података из закључног листа, 

годишњег финансијског извештаја ЕГШ ''Никола Тесла''  Зрењанин за 2018. годину и за 

период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године и Извештаја о извршењу буџета – Образац 

5, утврђено је да су приликом књижења одређених прихода и примања и расхода и 

издатака, према изворима финансирања и њиховом приказивању у Извештају о 

извршењу буџета – Образац 5, учињене одређене грешке када су у питању приходи и 

примања а сходно наведеном су учињене и одговарајуће грешке у исказивању 

извршених расхода и издатака по изворима финансирања.    

     4.  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 у  ЕГШ ''Никола Тесла''  Зрењанин.     

     5. У случају извршења расхода од 43.512,65 динара књиженог, у 2018. години по 

Уговору о делу од 19.03.2018. године, на субаналитичком конту 423211 – услуге за 

израду софтвера, као и извршења расхода од 43.512,65 динара књиженог, у првом 

полугодишту 2019. године, на субаналитичком конту 423211 – услуге за израду 

софтвера, који су се односили на плаћање обавеза према извршиоцу посла по Уговору о 

делу од 13.05.2019. године нису у потпуности испоштоване одредбе Закона о буџетском 

систему. Наиме, предмет поменутих уговора о делу биле су услуге одржавања програма 

финансијског књиговодства и вођење евиденције основних средстава са обрачуном 

годишње амортизације за основна средства, закључење пословних књига на крају 

године и отварање нових као и обезбеђење података из електронске евиденције у 

складу са законским обавезама. У члану 2. поменутих уговора о делу, наведено да је 

извршилац посла услуге наведене у уговору, обавио у току 2017. године, закључно са 

израдом биланса стања и закључног листа за завршни рачун до 28.02.2018. године, 

односно у току 2018. године, закључно са израдом биланса стања и закључног листа за 

завршни рачун до 28.02.2019. године. Из наведеног се може закључити да су послови 

који су били предмет поменутих уговора о делу, прво у потпуности обављени до 

28.02.2018. године а да је тек након тога дана 12.03.2018. године закључен први 

предметни уговор о делу, односно у потпуности обављени до 28.02.2019. године а да је 

тек након тога дана 15.04.2019. године закључен други предметни уговор о делу. 

Одредбама Закона о буџетском систему одређено је да корисници буџетских средстава 
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преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико 

законом није другачије прописано, што подразумева да се пре преузимања обавеза 

обезбеђује правни основ за плаћање из буџета, односно да се исто обезбеђује пре 

обављања одређених послова а не како је то у ова два случаја учињено, да су прво 

извршени послови дефинисани уговорима о делу а исти закључивани тек након тога. 

       6.  Чланом 39. став 3. Закона о јавним набавкама  предвиђено је да ''Када спроводи 

набавке из става 2. истог 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.  

     ЕГШ ''Никола Тесла''  Зрењанин, је у 2018. години и у  периоду  01.01.2019. - 

30.06.2019. године имала више таквих набавки (услуге осигурања, превоза ученика, 

услуга из области безбедности и здравља на раду, уградњe противпаничног осветљења 

и поправке електричне инсталације ниског напона, реконструкције дела секундарне 

инсталације грејања, набавка мајица и друго). 

      Увидом у расположиву документацију утврђено је да су одговорна лица у ЕГШ 

''Никола Тесла''  Зрењанин испоштовала напред наведене одредбе члана 39. став 3. 

Закона о јавним набавкама, осим у случају набавке мајица из 2018. године. 

       7. У Правилнику о ближем уређивању поступка јавне набавке, којим се уређује 

поступак набавке унутар ЕГШ ''Никола Тесла''  Зрењанин,  између осталог, регулисана 

су и питања начина праћења извршења уговора о јавној набавци. Такође, Правилником 

о организацији буџетског рачуноводства  дефинисане су рачуноводствене исправе и 

њихово кретање и контрола.   

       Имајући у виду одредбе оба наведена Правилника, посебно је обрађено питање 

поштовања цена које су даване у понудама за јавне и остале набавке и цена које су у 

току реализације појединачних уговора и понуда, навођене у фактурама које су 

добављачи истављали школи, при чему је инспекцијском контролом за 2018. годину и 

за период од 01.01.2019 – 30.06.2019. године утврђено да су код већине добављача 

испоштоване цене наведене у понудама за одређене артикле, али и да су испоручивана 

добра или вршиле услуге, којe нису билe садржанe у понудама те се није ни могла 

извршити контрола цена наведених у фактурама добављача. 

       8.  ЕГШ ''Никола Тесла''  Зрењанин имала је закључен Уговор о пословној сарадњи 

са добављачем за набавку и сервис штампача, фотокопира и остале биротехничке 

опреме као и потрошног материјала за исте из његовог продајног асортимана. У  члану 

2.  Уговора дефинисано је да се исти закључује на период од годину дана од дана 

потписивања. У међувремену, наведени добављач је закључио Уговор о преузимању 

пословања са својим пословним партнером  којим је у члану 1. одређено да пословни 

партнер преузима послове и клијенте који су били под уговорном обавезом са првим 

добављачем. 

     Наведено преузимање клијената извршено поменутим уговором, није извршено у 

складу са законом, пошто исто подразумева да се и у овим случајевима испоштују 

одредбе члана 39. став 3. Закона о јавним набавкама, којим 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.''  

                  

ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин 

 

   1. У поступку контроле утврђено је да су у Извештају о извршењу буџета – 

образцу 5  приходи из буџета Републике Србије у 2017. години, приходе у износу од 

603.280,50 динара који се односе на Меморандумске ставке за рефундацију расхода за 

накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, требало исказати у колони 9 – 

износ извршених прихода, односно расхода из буџета ООСО, а не како је исказано у 

колони 6 – износ извршених прихода, односно расхода из буџета Републике. 
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  Решењима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе и националне 

мањине - националне заједнице школи су одобрена средства у укупном износу од 

437.960,00 динара за исплату отпремнине по основу престанка радног односа за двоје 

запослених, ради остваривања права на пензију. Контролом књиговодствене 

документације је утврђено су наведена средства у Извештају о извршењу буџета - 

образцу 5 исказана у колони 6 - износ извршених прихода, односно расхода из буџета 

Републике, уместо у колони 7 - износ извршених прихода, односно расхода из буџета 

Аутономне Покрајине.  

 Упоређивањем прихода из буџета града Зрењанина, по картицама Одељења за 

финансије Градске управе Зрењанин који су износили 5.414.581,87 динара, и податка из 

евиденције и документације рачуноводства школе која износи 5.417.422,86 динара, 

утврђена је разлика од 2.840,99 динара која се односи на уплате запослених за 

прекорачење дозвољеног лимита за мобилне телефоне, те је поменути износ у 

Извештају о извршењу буџета – образцу 5 требало  исказати у колони 11 – износ 

извршених прихода, односно расхода из осталих извора, а не како је исказано у колони 

8 – износ извршених прихода, односно расхода из буџета града.  

 Све горе наведено је у супротности са одредбама члана 5. Уредбе о буџетском 

рачуноводству, са одређеним одредбама Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника 

средстава обавезног социјалног осигурања, као и одредбама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.   

 2. Даље је утврђено да се расходи у износу од 230.279,00 динара књижени на 

субаналитичком конту 414312 - отпремнина у случају отпуштања са посла, уместо на 

конту 414311 – отпремнина приликом одласка у пензију. Такође расходи на 

субаналитичком конту 421225 – централно грејање, у 2017. години у укупном износу од 

1.209.346,11 динара и у 2018. години у износу од 1.190.130,20 динара се односе на 

плаћање рачуна за утрошени природни гас за загревање просторија школе. С обзиром 

да се за грејање просторија школе користи природни гас, књижење ових расхода на 

конту 421225 – централно грејање је у супротности са одредбама Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, по коме је 

за ове расходе прописан субаналитички конто 421221 – природни гас. 

 3. Извршени расходи на субаналитичком конту 421414 – услуге мобилног телефона 

у износу од 28.555,48 динара у 2017. години и у износу од 28.345,12 динара у 2018. 

години, се односе на трошкове мобилног телефонског саобраћаја за три мобилна 

телефона у оквиру тарифног пакета који је важио до 26.04.2017. године, односно за два 

мобилна телефона по Уговору о заснивању претплатничког односа. Контролом је 

утврђено да је одлуком Школског одбора од 18.01.2013. године о висини трошкова за 

коришћење службеног мобилног телефона за директора школе одређен лимит у износу 

од 1.200,00 динара, док је директор школе истог дана донео одлуку, којом се 

запосленима на пословима секретара и административно – техничког радника одобрава 

лимит од по 600,00 динара месечно. Контролом књиговодствене документације 

утврђено је да су запослени износ по рачуну изнад 2.400,00 динара, уплаћивали на 

текући рачун школе са кога су средства преношена на рачун оператера, да нису у 

потпуности испоштоване горе наведене одлуке о одобреним лимитима, као и да одлука 

о коришћењу мобилних телефона није усаглашена са новим уговором, по коме 

службене телефоне користи само двоје запослених у Школи. 

 У току контроле Школски одбор је донео нову Одлуку по којој ће службене 

телефоне користити директорка школе у месечном износу од 1.800,00 динара и 

административно – технички радник у месечном износу од 600,00 динара. 

 4. Контролом је утврђено да се део расхода, по аналитичкој картици рачуноводства 

школе, приказан као расход за регресиране ужине за 2017. годину, у укупном износу од 

722.400,00 динара на конту 472311, односио на плаћање наведених трошкова за период 

од октобра 2016. године до јуна 2017. године и за септембар 2017. године. 
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 Даље у  поступку контроле извршен је  увид у евиденцију присутности деце у 

боравку у школи и утврђено је да у периоду од октобра 2016. до фебруара 2017. године 

постоје одступања у броју деце и њихове присутности у целодневном боравку и броју 

деце за коју су из буџета Града пренета средства за регресирање трошкова  боравка. У 

периоду од марта 2017. године и даље нису утврђена одступања у броју деце и њихове 

присутности у целодневном боравку и броју деце за коју су из буџета Града пренета 

средства за регресирање трошкова  боравка. У периоду од октобра 2016. до фебруара 

2017. године, из буџета града Зрењанина, а на основу захтева за трансфер средстава, 

пренето 28.600,00 динара више од износа који је, по основу присутности ученика у 

продуженом боравку, школи припадало. 

 Контролом истих расхода за 2018. годину, је утврђено да се део расхода, по 

аналитичкој картици рачуноводства школе, приказан као расход за регресиране ужине, у 

укупном износу од 640.729,19 динара на конту 472311, односио на плаћање наведених 

трошкова за период од октобра 2017. године до јуна 2018. године и за период од 

септембра до новембра 2018. године за школску 2018/2019 годину. 

 У поступку даље контроле извршен је и увид у евиденцију присутности деце у 

боравку у школи, која се водила у Дневницима образовно – васпитног  рада у 

продуженом боравку, за школску 2017/2018 и 2018/2019 годину нису утврђена 

одступања у броју деце и њихове присутности у целодневном боравку и броју деце која 

су стекла право на регресиране трошкове и за коју су, из буџета Града пренета средства 

за регресирање трошкова продуженог боравка. 

  Даље је утврђено да је Школа, дана 15.03.2018. и 22.03.2018. године, у буџет града 

Зрењанина, извршила повраћај средстава у укупном износу од 115.876,38 динара, као и 

да није подносила захтеве за трансфер средстава за накнаде из буџета за децу и 

породицу – конто 472311 за јануар и фебруар 2018. године. На захтев поступајућег 

инспектора одговорна лица школе су се писменим путем изјаснила о разлозима за горе 

наведено достављањем Образложења из кога се види да је школа повраћајем средстава 

у износу од 115.876,38 динара, практично извршила и повраћај износа од 28.600,00 

динара, за која је у поступку контроле утврђено да су неосновано приходована из 

буџета града Зрењанина у 2017. години, као и неосновано приходована средства из 

периода пре контроле.  

 

   ОШ ''Петар Петровић Његош''  Зрењанин 
 

 1.  Контролом расхода за исплату трошкова путовања, група конта 422, у току 2018. 

године, утврђени су следећи недостаци и  неправилности: 

- приликом исплате накнаде за употребу сопственог возила, субаналитички конто 

422194, по путном налогу за службено путовање са обрачунатим износом од 6.300,00 

динара и путном налогу за службено путовање са обрачунатим износом од 4.500,00 

динара, утврђено је да је наведена службена путовања обавио директор школе који је 

као извршилац службеног путовања и потписао наведене путне налоге и као предлагач 

службеног путовања, издавалац путног налога, подносилац рачуна и налогодавац, што 

није у складу са одредбом Статута ОШ ''Петар Петровић Његош''  Зрењанин по којој 

Школски одбор одлучује о правима и обавезама директора, те је у складу са наведеним 

поменуте путне налоге могао потписати и одобрити службено путовање само Школски 

одбор односно његов председник; 

 - на свим путним налозима недостаје датум издавања те, обзиром да се ради о 

рачуноводственим исправама, наведено је у супротности са чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и одредбама Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства ОШ ''Петар Петровић Његош''  Зрењанин; 

 - по два путна налога  извршен је обрачун и исплата  по једне целе дневнице од 

2.303,00 динара, иако је путовање обављену у времену од 12,00  до 21,30 часова што 

износи 9 и по часова за шта се исплаћује само по пола дневнице, како је одређено 

одредбама Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама 
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и домовима ученика  и  одредбама Правилника о раду ОШ ''Петар Петровић Његош''  

Зрењанин; 

 - контролом расхода за исплату трошкова путовања, група конта 422 у периоду од 

01.01. до 30.06.2019. године и увидом у рачуноводствене исправе (путне налоге), 

утврђено је да на свим путним налозима недостаје датум издавања а код појединих и 

потпис предлагача службеног путовања односно издаваоца налога. С обзиром да се 

ради рачуноводственим исправама наведено је у супротности са чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству    као и са одредбама Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства ОШ ''Петар Петровић Његош''  Зрењанин. 

       2. Директор ОШ ''Петар Петровић Његош''  Зрењанин је  донео Решење о исплати 

јубиларне награде за саму себе за 10  година рада остварених у радном односу, што није 

у складу са одредбама Статута ОШ ''Петар Петровић Његош''  Зрењанин  по којме 

Школски одбор одлучује о правима и обавезама директора, те је у складу са наведеним 

ово решење могао донети само Школски одбор и потписати га његов председник. 

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

одређивања конта на којима ће се исте књижити и извора финансирања, дешавали 

пропусти тако да су поједини расходи књижени на погрешним контима и изворима 

финансирања, 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. 

      4. ОШ ''Петар Петровић Његош''  Зрењанин је у контролисаном периоду, за 

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

добављачима, код којих je, у већини случајева био јасно дефинисан рок важења истих, 

али је било и појединачних случајева када у уговорима није био јасно дефинисан рок 

важења истих или су закључивани 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 Школа 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. 

       5. Расход извршен у 2018. години, и књижен на субаналитичком конту 424911 - 

остале специјализоване услуге, у укупном износу од 330.613,39 динара по уговорима 

које је ОШ ''Петар Петровић Његош''  Зрењанин  закључивала са ауторском агенцијом 

која је заступала извршиоца посла на изради идејних пројеката за спровођење јавних 

набавки у 2017. години (расход извршен у 2018. години у износу од 196.961,17 динара) и 

за спровођење јавних набавки у 2018. години (расход извршен у 2018. години у износу 

од 133.652,22 динара), с тим да су се, у обе године, понављале једне те исте три јавне 

набавке мале вредности. Наведено поступање практично је представљало плаћање 

обављања послова јавних набавки које су по законским прописима требала да обављају 

лица запослена у школи. 

      Такође је у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године је извршен расход на 

субаналитичком конту 423191 – остале административне услуге у укупном износу од 

90.000,00 динара (и  29.07.2019. године још 45.000,00 динара), који се односио на део 

плаћања по Уговору о делу на изради идејних пројеката за спровођење јавних набавки у 

2019. години. ОШ ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин, као Наручилац дела, је 

закључила Уговор о делу са физичким лицем као Извршиоцем дела. У овом случају је 

као предмет уговора наведено да се Извршилац дела обавезује да пружи помоћ стручној 

служби школе у спровођењу поступака јавних набавки у складу са Законом о јавним 

набавкама и то три јавне набавке за које је школа већ у предходним годинама плаћала 

израду идејних пројеката (набавке намерница за припремање оброка, хране и пића, 
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пекарских производа и меса, набавке електричне енергије и набавке услуге извођења 

екскурзије) као  и за набавку услуге обезбеђења ученика у школи. 

        У периоду, који је био предмет инспекцијске контроле од 01.01.2019. до 30.06.2019. 

године, школа је спровела поменута три уговорена поступка јавне набавке и за исте 

извршила наведена плаћања, закључно са 29.07.2019. године. Дана 01.09.2019. године 

ОШ ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин је са Извршиоцем дела закључила Споразум о 

раскиду Уговора о делу.  

     Расход извршен по поменутом Уговору о делу практично се односио на исте три 

јавне набавке мале вредности, за чије је спровођење  школа и предходних година већ 

плаћала друга лица, и  практично је опет представљао плаћање обављања послова 

јавних набавки које су по законским прописима требала да обављају лица запослена у 

школи.   

        На овај начин нису поштоване одредбе више закона и то:  Закона о јавним 

набавкама  којим је дефинисана обавеза наручиоца да својим актом којим уређује 

систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати 

послови јавних набавки,       Закона о основама система образовања и васпитања  којим  

је  дефинисано  да ''правне  послове  у  вези  са  јавним  набавкама  у  сарадњи  са 

финансијском службом установе обавља секретар установе'' и одредбе члана 56. Закона 

о буџетском систему  којим је између осталог одређено да се преузете обавезе које су 

настале у супротности са овим законом или другим прописом не могу извршавати на 

терет консолидованог рачуна трезора локалне власти.  

       6.  Приликом тестирања рачуна по расходима извршеним у 2018. години и у 

периоду од 01.01.2019. - 30.06.2019. године, на различитим контима 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 и одредбама Правилника о 

организацији буџетског рачуноводства ОШ ''Петар Петровић Његош''. 

      Потпис наредбодавца да се одређено плаћање изврши, се налази на фактурама које 

су тестиране у току инспекцијске контроле, с тим да се потпис наредбодавца, директора 

школе, налази 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 и књижи у складу са важећим законским 

прописима.  

       7.  Одредбама Закона о јавним набавкама дефинисана је обавеза наручиоца 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  утврђено је да ову обавезу наручилац није испоштовао до 

тренутка започињања инспекцијеске контроле. С друге стране, Статутом ОШ ''Петар 

Петровић Његош''  Зрењанин  дефинисано је да правне послове у Школи обавља 

секретар, који између осталог,  обавља правне послове у вези са јавним набавкама у 

сарадњи са финансијском службом Школе.  

      У току трајања инспекцијске контроле директор ОШ ''Петар Петровић Његош''  

Зрењанин је уз сагласност Школског одбора донео Правилник о организацији и 

систематизацији радних места, којим је између осталог дефинисано да секретар школе 

обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом 

установе и да шеф рачуноводства обавља послове у вези са јавним набавкама у сарадњи 

са секретаром установе.  

       8. Инспекцијском контролом јавних и осталих набавки, које је спровела ОШ ''Петар 

Петровић Његош'' Зрењанин на основу планова набавки за 2017. годину (само за 

исхрану ученика), 2018. и 2019. годину, по Закону о јавним  набавкама а по основу којих 

су извршавани расходи у буџетској и календарској 2018. години и у првој половини 

2019. године, утврђене су одређене мање неправилности, које су се огледале у томе да у 

појединим случајевима одлука о додели уговора и обавештења о закљученим уговорима 
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нису објављени на интернет страници школе  а  у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама, али су све одлуке о додели уговора и обавештења о закљученим уговорима, у 

складу са законом, редовно објављиване на Порталу јавних набавки. 

      Увидом у расположиву документацију утврђено је да су одговорна лица у ОШ 

''Петар Петровић Његош''  Зрењанин у 2018. години и у периоду 01.01.2019. - 30.06.2019. 

години углавном испоштовала одредбе члана 39. став 3. Закона о јавним набавкама, 

којим је између осталог одређено да је наручилац 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, осим у 

случајевима: дезинсекције, дезинфекције и дератизације просторија, израде идејног 

пројекта за спровођење јавних набавки, набавке услуге помоћи стручној служби школе у 

спровођењу поступака јавних набавки и набавке мајица за СОШОВ. 

       9.  Правилником о организацији буџетског рачуноводства  ОШ ''Петар Петровић 

Његош'' Зрењанин регулисано је, између осталог, поступак и организација интерне 

контроле и дефинисање рачуноводствених исправа и њихово кретање и питања начина 

праћења извршења уговора о јавној набавци.  

  Имајући у виду одредбе Правилника о организацији буџетског рачуноводства и 

Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке ОШ ''Петар Петровић Његош'' 

Зрењанин, Закона о јавним набавкама и пратећих подзаконских аката, посебно је 

обрађено питање поштовања цена које су даване у понудама за јавну набавку и набавку 

и цена које су у току реализације појединачних уговора, навођене у фактурама које су 

добављачи истављали школи, при чему је инспекцијском контролом  набавке ужине и 

хране за ученике у боравку извршена  контрола цена по којима су добављачи 

фактурисали добра у рачунима који су плаћени у току буџетске 2018. године и у периоду 

01.01.2019.  - 30.06.2019. године, а по поступцима  јавних набавки  спроведених у  2017.,  

2018. и  2019. години, утврђено је да су  редовно  истављане  фактуре и отпремнице за 

испоручену робу које су потписивала лица, која су вршила пријем исте у школи и да су 

цене појединачних артикала у рачунима   у већини случајева биле идентичне са ценама 

из понуде, али је било и одступања од цена датих у понуди, као и испоруке артикала који 

нису били садржани у понуди, те њихове цене није било могуће контролисати 

(укључујући и поједине материјале за хигијену који се набављају и од другог 

добављача).  

  Такође код набавки које су биле испод лимита од 500.000,00 динара без ПДВ-а, 

набавке канцеларијског материјала и материјала за образовање и материјала за 

одржавање хигијене, утврђено је да су цене из рачуна у највећем броју случајева биле у 

складу са ценама датим у понуди, али и да је вршена испоруке значајног броја добара 

који нису били обухваћени понудом те није било могуће ни извршити контролу њихових 

цена. 

 

  ОШ ''Свети Сава'' Стајићево 
    

       1.  Школски одбор ОШ ''Свети Сава'' Стајићево је донео Финансијски план ОШ 

''Свети Сава'' Стајићево за 2017. годину и 2018. годину са укупно планираним 

приходима и расходима само из буџета града Зрењанина који је потврђен достављањем 

Обавештења о одобреним апропријацијама за 2017. и 2018. годину од стране Одељења 

за финансије Градске управе Зрењанин у  складу са Одлуком о буџету града Зрењанина 

за 2017. и 2018. годину. 

        ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, била је у обавези да на седницама Школског одбора 

донесе финансијске планове  ОШ ''Свети Сава'' Стајићево 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.  
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     ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, 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 одредбама Закона о основама система образовања и 

васпитања. Такође,  Статутом ОШ ''Свети Сава'' Стајићево 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 ''Свети Сава'' 

Стајићево  за 2017. и 2018. годину нису уопште наведени подаци о средствима која се 

школи обезбеђују из буџета Републике Србије, као ни из других извора. Исто тако, 

измене и допуне финансијског плана школе, које су доношене одговарајућим одлукама 

Школског одбора, су верификовале само измене до којих је долазило искључиво 

изменама апропријација од стране града Зрењанина а не и на друге начине, односно 

изменама на другим изворима финансирања.   

       2.  Школски одбор  ОШ ''Свети Сава'' Стајићево је, дана 09.02.2018. године донео 

Измене Финансијског плана  ОШ ''Свети Сава'' Стајићево за 2017. годину, а у складу са  

Обавештењем о трећој измени апропријација за 2017. годину, Одељења за финансије 

Градске управе Зрењанин од 20.11.2017. године и  дана 06.02.2019. године је  донео 

одлуку о седмој  и осмој Измени Финансијског плана  ОШ ''Свети Сава'' Стајићево за 

2018. годину,  у складу са  Обавештењем о седмој и осмој измени апропријација за 2018. 

годину, Одељења за финансије Градске управе Зрењанин. 

      Полазећи од дефиниције дате у чл. 2. тачка 3) Закона о буџетском систему, да је 

упутства финансијски план акт индиректног корисника буџетских средстава израђен на 

основу 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, у овом случају 

након 31.12.2017. године, односно 09.02.2018. годин и након 31.12.2018 године односно 

06.02.2019. 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 

2017. години односно 2018. години, а не стварну, оправдану и закониту измену 

финансијског плана по истеку буџетске године. С обзиром да су у рачуноводству 

буџетских корисника примењује готовинска основа, Школски одбор је дана 09.02.2018. 

године и 06.02.2019. године, могао бити само обавештен о коначним изменама 

апропријација односно изменама и допунама финансијског плана за 2017. годину, 

односно 2018. годину, а по поменутим Обавештењима.      

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

одређивања конта на којима ће се исте књижити и извора финансирања, дешавали 

пропусти тако да су поједини расходи књижени на погрешним контима и изворима 

финансирања, 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 примене закона у 

области материјално-финансијског  пословања,  наменског   и  законитог  коришћења  

средстава  у ОШ ''Свети Сава'' Стајићево. 

       4. Контролом и тестирањем рачуноводствених исправа (путних налога) на групи 

конта 422, у периоду који је обухваћен инспекцијском контролом, у току 2017. и 2018. 

године, утврђени су следећи недостаци и неправилности: 

      - расход за трошкове дневница (исхране)  за службено путовање у земљи, у износу 

од 2.236,00 динара, извршен је на основу попуњеног путног налога од 17.05.2017. 

године, за путовање у Сремске Карловце на Републичко такмичење из књижевности, 

дана 13.05.2017. године, што значи да је путни налог заведен у школи  4 дана након 

обављеног службеног путовања, а не пре његовог почетка;  

      - по истом путном налогу за путовање у Сремске Карловце,  обрачуната је пуна 
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дневница за наставницу, у износу од 2.236,00 динара, што значи да је службено 

путовање трајало дуже од 12 часова, што по подацима наведеним у путном налогу 

уопште није могло бити утврђено и обрачунато, пошто у истом не постоје подаци ни о 

времену започињања службеног путовања ни о времену његовог завршетка;  

      - расход за  трошкове дневница (исхране)  за службено путовање у земљи, у износу 

од 2.303,00 динара, извршен је на основу попуњеног путног налога од 22.05.2018. 

године, за путовање у Ћуприју на Републичко такмичење из енглеског језика, дана 

13.05.2018. године, што значи да је путни налог заведен у школи  9 дана након 

службеног путовања, а не пре његовог почетка;  

     - у случају два путна налога за наплату накнаде за употребу сопственог возила за 

службено путовање у земљи, извршиоци налога су попуњавали путни рачун о 

обављеном путовању пре него што је путовање уопште и извршено. 

     Сви напред наведени недостаци и неправилности су у супротности са одредбама. 

Правилника о организацији буџетског рачуноводства ОШ ''Свети Сава'' Стајићево. 

       5.  Контролом 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 и појединих одредби Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства ОШ ''Свети Сава'' Стајићево. 

    6. Инспекцијском контролом јавних и осталих набавки, које је спровела ОШ ''Свети 

Сава'' Стајићево на основу планова набавки за 2016. и 2017. годину, по Закону о јавним  

набавкама, а по основу којих су извршавани расходи у буџетској и календарској 2017. 

години као и крајем 2016. године (практично за највећи део школске 2016/2017. године), 

за набавку ужине за ученике школе, која је спроведена као набавка на коју се Закон о 

јавним  набавкама не примењује утврђене су одређене неправилности. 

       Наиме у Плану набавки за 2016. годину на које се Закон о јавним набавкама не 

примењује била је планирана набавка ужине за ученике школе (накнада за социјалну 

заштиту из буџета),  са процењеном вредношћу од 200.000,00 динара без ПДВ-а, 

односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом, предвиђено у финансијском плану на конту 

472311  (из буџета града Зрењанина – само за регресирани део за ужине), док део на 

конту 423311 (из средстава родитеља), није уопште био планиран. 

    Набавка је покренута достављањем Позива за достављање понуде прехрамбених и 

осталих производа за потребе ђачке ужине на адресе четири потенцијална понуђача, од 

којих су и добијене понуде.  

       Савет родитеља ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, донео је Одлуку о додели уговора 

(што иначе не спада у делокруг и надлежности Савета родитеља а према члану 56. 

Статута  школе) понуђачу са којим је дана од 09.09.2016. године и закључен Уговор о 

снабдевање кухиње пекарским и осталим производима. По члану 6. поменутог Уговора, 

исти је закључен на период до спровођења и окончања поступка јавне набавке за ужину, 

који је успешно и у складу са законом, спроведен тек у периоду од 18.04.2017. године 

закључно са 22.05.2017. године, када су закључени Уговори о јавној набавци, са 

изабраним понуђачем за партију 1 – пекарски производи и са изабраним понуђачем за 

партију 2 – остали прехрамбени производи, оба на период од годину дана од дана 

потписивања. На основу напред наведеног, ОШ ''Свети Сава'' Стајићево је обавестила 

добављача да раскида поменути Уговор  од 09.09.2016. године. 

       У поступку инспекцијске контроле прегледане су аналитичке финансијске картице  

за део ужине који плаћају родитељи и за средства добијена из буџета града Зрењанина за 

део регресиране ужине као и аналитичке картице одговарајућих расхода за ужину (за део 

ужине који плаћају родитељи) и аналитичке картице одговарајућих расхода (за средства 

добијена из буџета града Зрењанина за део регресиране ужине). Контролом је обухваћен 

управо период испоруке наведених добара (ужине) односно извршења расхода за исте, 

од 09.09.2016. године (када је закључен Уговор са поменутим добављачем) до 
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22.05.2017. године, када су закључени уговори о јавној набавци, са изабраним новим 

понуђачима. 

     Непобитно је утврђено да је у поменутом периоду, ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, 

извршила расходе за ужину, а према поменутом добављачу  у периоду од 09.09.2016. 

године до 31.12.2016. године, из тзв ''родитељског динара'' у  износу од 356.679,71 

динара и из средства добијених из буџета града Зрењанина за део регресиране ужине,  у  

износу од 45.424,73 динара, што све укупно даје износ од 402.104,44 динара и у периоду 

од 01.01.2017. године до 22.05.2017. године, из тзв  ''родитељског динара'' извршени су 

расходи у укупном износу од 325.547,22 динара и из средства добијених из буџета града 

Зрењанина за део регресиране ужине, у укупном износу од 161.817,70 динара, што све 

укупно даје износ од 487.364,92 динара. 

       Из наведеног произилази да је у поменутом периоду,  од  09.09.2016. године (када је 

закључен Уговор са добављачем до 22.05.2017. године, ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, 

извршила расходе за ужину у укупном износу од 889.469,36 динара са ПДВ-ом односно  

741.224,47 динара без ПДВ-а. Наведени износ од 741.224,47 динара је био већи од 

износа од 500.000,00 динара, који су одређени као износ изнад којег су наручиоци у 

обавези да спроведу поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама. 

  Одговорна лица у ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, су већ приликом планирања ове 

набавке, у Плану набавки за 2016. годину, као набавке на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује,  погрешили пошто су исту планирали са процењеном 

вредношћу од 200.000,00 динара без ПДВ-а, односно 240.000,00 динара са ПДВ-ом, 

само за регресирани део за ужине од средстава из буџета града Зрењанина, која се 

налазе на основном буџетском рачуну, а не и из средстава родитеља, која такође, 

уплатом и каснијим трошењем са рачуна школе, представљају део укупних расхода које 

је школа имала за набавку истоврсних добара – ужине за ученике.  ОШ ''Свети Сава'' 

Стајићево, је, у складу са законом већ тада требала спровести јединствени поступак 

јавне набавке мале вредности са реално процењеном вредношћу узимајући у обзир, као 

јединствено правно лице и наручилац, оба поменута извора финансирања. 

       У наведеном случају, поступљено супротно одредбама члана 31. и 39.  Закона о 

јавним набавкама  као и чл. 57. Закона о буџетском систему. 

     7. Правилником о организацији буџетског рачуноводства ОШ ''Свети Сава'' 

Стајићево,  регулисано је, између осталог, и дефинисање рачуноводствених исправа и 

њихово кретање и контрола. Одговарајаћим члановима Правилника о набавкама ОШ 

''Свети Сава'' Стајићево,  између осталог, регулисана су и питања  извршења уговора о 

јавној набавци.  

     Имајући у виду одредбе Правилника о организацији буџетског рачуноводства и 

Правилника о набавкама ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, Закона о јавним набавкама и 

пратећих подзаконских аката, 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 утврђено је да су цене појединачних артикала у рачунима биле идентичне са 

ценама из понуде (а за неколико артикала који нису били садржани ни тражени у понуди 

цене из рачуна су биле у складу са реално тржишним). 

  - код две набавке које су биле испод лимита од 500.000,00 динара без ПДВ-а,  

утврђено је да је код набавке канцеларијског материјала, 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 су код набавке средстава за 

хигијену цене појединачних артикала у рачунима биле идентичне са ценама из понуде, 

али је било и неколико добара који нису били обухваћени понудом те није било могуће 

ни извршити контролу њихових цена. 
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 ОШ ''Јован Дучић'' Клек 
 

   1. Школски одбор ОШ ''Јован Дучић'' Клек је  донео Финансијски план за 

2017.годину са укупно планираним приходима и расходима из буџета града Зрењанина у 

износу од 6.020.000 динара. Финансијски план школе за 2017. годину је усвојен на 

основу Обавештења о првој измени апропријација за 2017. годину Одељење за 

финансије Градске управе Зрењанин којим су школи одобрена средстава у складу са 

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2017.годину. Након добијања наведеног 

Обавештења о одобреним апропријацијама за 2017.годину школа је била у обавези да 

Одлуком Школског одбора о усвајању Финансијскг плана  у исти унесе и прикаже 

податке о планираним приходима и расходима из осталих извора финансирања, из 

буџета Републике која су била у значајном износу пошто се из истих исплаћују највећим 

делом плате запослених, приходе и расходе од добровољних трансфера- донација и 

приходе из осталих извора, што није учињено.  

        2. У поступку редовне инспекцијске контроле примене закона у области 

материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава у  

ОШ ''Јован Дучић'' Клек у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2018. године, констатовано је 

више неправилности везано за састављање завршног рачуна и финансијских извештаја  

како у делу остваривања прихода и примања тако и у делу извршења расхода и издатака 

као што су: 

  - у Извештају о извршењу буџета-образац 5 за 2017. годину износи укупних 

прихода су унети у тачном износу али нису правилно приказани по изворима, као што је 

случај код прихода од Меморандумских ставки за рефундацију расхода који се односе на 

исплату накнада за време одсуствовања са посла (породиљско боловање и боловање 

преко 30 дана) а који је приказан као приход остварен из буџета Града. Обзиром да су 

поменута средства школи пренета на терет фондова, у Извештају о извршењу буџета – 

образцу 5 требало их је исказати као приход у колони 9 – из ООСО, а не како је исказано 

у колони 8 – приход из буџета града, чиме је поступљено супротно са одредбама 

Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова. Такође, у поступку даље контроле утврђено је да одобрење о 

накнади штете, које је дато од стране  ''Ђенерали осигурање'' погрешно исказано као 

приход, уместо да је, у складу са одредбама Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, прокњижено  као сторно 

расход на конто 425 у истом износу.   

  - у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године по Извештају о извршењу буџета - 

Образац 5 у колони 6 је приказано да је остварен приход из буџета Републике Србије у 

износу од 228.666,75 динара. Међутим, у поступку контроле је утврђено да су наведена 

средства добијена по решењу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, 

управу и националне мањине-националне заједнице и да су намењена за исплату 

отпремнине по основу престанка радног односа запосленог ради остваривања права на 

пензију, па је сходно томе, наведени приход требало приказати у колони 7, као приход 

остварен из Аутономне покрајине, чиме је поступљено супротно одредбама Правилника 

о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава, корисника средстава за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова.  

  3. Контролом документације везано за утрошак средства које је ОШ ''Јован Дучић'' 

Клек добила из буџета града Зрењанина по Одлуци о буџету града Зрењанина за 2017. 

годину,  утврђено је да  су  расходи и издаци на више конта  421, 423, 424, 425, 426 и 512 

извршени у износима који су већи у односу на износе који су за те намене пренети из 

буџета града и у односу на износе планиране финансијским планом школе за 

2017.годину. На тај начин поступљено је супротно одредбама члана 54. Закона о 

буџетском систему којим је одређено да ''Обавезе које преузимају директни, односно 

индиректни корисници буџетских средстава и корисници средстава организација за 
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обавезно социјално осигурање морају одговарати апропријацији која им је одобрена за 

ту намену у тој буџетској години''. 

  4. Средства које је ОШ  ''Јован Дучић'' Клек остварила из буџета града на име 

накнаде за социјалну заштиту, субаналитички конто 472, током 2017 године у укупном 

износу од 210.302,80 динара и током 2018 године у износу од 267.936,22 динара, 

добијена су по основу права на регресирану ужину и боравак за децу у основној школи 

што је регулисано Правилником о критеријумима пријема деце и начину регресирања 

трошкова боравка и ужине у предшколској установи и основној школи. Од напред 

поменутих средстава које је школа остварила у 2017 године у износу од 210.302,80 

динара,  према увиду у одговарајуће аналитичке картице, утрошен је износ од 41.013,30 

динара за расходе по истом субаналитичком конту 472311– накнаде из буџета за децу и 

породицу. Остатак средстава у износу од 169.289,50 динара школа је утрошила за друге 

намене. Средства које је ОШ ''Јован Дучић'' Клек у 2018 години добила из буџета града 

за накнаду за социјалну заштиту у износу од 267.936,22 динара утрошена су за набавку 

регресиране ужине у износу од 138.297,71 динар и за набавку књига за ученичке награде 

у износу од 15.200 динара, све  укупно 153.497,71 динар, односно мање за 114.438,51 

динар у односу на укупан износ средстава добијених из буџета града.  

   Износ неутрошена средстава добијених из буџета града у  2017. године за накнаду 

за социјалну заштиту  у  износу од 169.289,50 динара  и износ неутрошених средстава 

добијених из буџета града у 2018. године у износу од 114.438,51 динар, школа је 

утрошила за друге намене.  

  Даље у поступку контроле утврђено је да се у школи не води одговарајућа 

евиденција дневне присутности деце и да се повлачење средстава из буџета града за 

регресирану ужину не врши у складу са стварним дневним присуствовању деце на 

настави. Повлачење средстава се вршило на почетку месеца за сву децу којој је утврђено 

право у пуној месечној вредности ужине.  

 5. Увидом у документацију везано за извршене расходе на конту 421211- услуге за 

ел. eнергију утврђено је да су расходи у 2017 години извршени по рачунима 

''Електропривреде Србије'' у укупном износу од 813.284,17 динара са пдв односно у 

износу од 677.736,81 динар без пдв. У поступку инспекцијске контроле расхода на 

конту 421211- услуге за ел. eнергију у 2018. години утврђено је да је утрошено 

средстава у укупном износу од 613.059,95 динара са пдв-ом односно 510.883,29 динара 

без пдв, такође за плаћање обавеза по рачунима ''Електропривреде Србије''. Обзиром да 

је износ утрошених средстава за плаћање електричне енергије у 2017 години од 

813.284,17 динара са пдв односно у износу од 677.736,81 динар без пдв и износ од 

613.059,95  динара са пдв-ом односно 510.883,29 динара без пдв у 2018 години,  већи од 

лимита од 500.000 динара, утврђеног у члану 39. став 2 Закона о јавним набавкама 

којим је одређено да уколико је вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу већа 

од наведеног лимита, наручилац је у обавези да спроведе одговарајући поступак јавне 

набавке, школа је била у обавези да избор добављача за електричну енергију изврши 

спровођењем поступка јавне набавке. Извршењем напред наведених расхода у 2017 и 

2018.години изнад прописаног лимита без спровођења поступака јавних набавки, 

поступљено је супротно одредбама члана 31. и члана 39.  Закона о јавним набавкама и 

одредбама члана 57. Закона о буџетском систему.  

 6.  Контролом расхода за остале опште услуге, конто 423911-1 ужина који су 

извршени у износу од 1.106.123,61 динар са пдв из средстава родитељског динара и 

увидом у одговарајућу документацију школе везано за расходе за ужину утврђено је да 

је спроведен поступак јавне набавке за избор добављача за ужину, иако у Плану јавних 

набавки за 2017. годину поступак јавне набавке за  ужину није био планиран, што је у  

супротности са одговарајућим одредбама Закона о јавним набавкама. Поступак је 

покренут Одлуком директора о покретању поступка јавне набавке ђачка ужина, 

прехрамбени производи, хлеб и пекарски производи, са процењеном вредношћу од 

875.160,00 динара без пдв односно 962.676,00 динара са пдв-ом. Даље у поступку 

контроле утврђено је да је школа поред предходно наведене набавке намирница од 
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добављача изабраног поступком јавне набавке,  повремено вршила набавку разних 

намирница за ђачку кухињу и од других добављача. На тај начин поступљено је 

супротно одредбама члана 64., 65. и члана 68. Закона о јавним набавкама  којима је 

одређен начин одређивања процењене вредности јавне набавке и одређивање 

процењене вредности јавне набавке по партијамa. Такође, у поступку инспекцијске 

контроле инспектору је дат на увид напред поменути План јавних набавки за 2017 

годину без приложене одлуке надлежног органа о његовом усвајању, уочено је и више 

недестатака, 

  - наведен је само списак набавки услуга, радова и добара  на које се закон не примењује; 

   -  не садржи јавне набавке електричне енергије и набавке намирница; 

  - погрешно је наведен члан Закона о јавним набавкама  којим је одређен законски 

основ (члан 26. став 2, уместо члан 39. став 2.), чиме су прекршене одредбе члана 51.  

Закона о јавним набавкама којим је одређено да је наручилац дужан да донесе годишњи 

план јавних набавки са прописаним подацима. 

  7. Контролом документације везано за расходе  за текуће поправке и одржавање - 

конто 425 који су током 2018 године извршени у укупном износу од 1.583.422,98 динара 

утврђено је да  се већи део расхода и то  у износу од 1.303.530 динара односи на расходе 

за зидарске радове, конто 425111 у износу од 594.900,00 динара, столарске радове, конто 

425112, у износу од 565.944,00 динара и радове на водоводу и канализацији, конто 

425115, у износу од 142.686,00 динара.    

  Средства за извршење наведених расхода ОШ ''Јован Дучић'' Клек је добила из 

буџета града Зрењанина по Решењу градоначелника о распореду наменских средстава за 

суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији у 2018 годни а на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике 

јединица локалне самоуправе у РС у 2018 годни, закљученим између кабинета министра 

без портфеља, задуженог за демографију и популациону политику и града Зрењанина. 

На основу поменутог Решења градоначелника и поднетог захтева за трансфер средстава, 

ОШ  ''Јован Дучић'' Клек је током 2018 године из буџета града Зрењанина дана 

20.12.2019 године добила средства за адаптацију дела школског простора немењеног за 

јаслице и то за, 

  - зидарске радове, конто 425111, у износу од 594.900 динара које је школа , истог 

дана када их је добила утрошила за плаћање обавезе према извођачу радова, по 

понуди/предрачуну од 03.12.2018 године у износу од 594.900 динара са пдв, односно 

495.750 динара без пдв, за набавку разних плочица, извођење гипсаних радова, набавку 

ламината и глетовање и кречење зидова; 

  - столарске радове, конто 425112, у износу од 565.944,00 динара која су утрошена 

20.12.2019 године, односно истог дана када су добијена из буџета града, за плаћање 

обавеза према истом извођачу радова, по понуди/предрачуну од 03.12.2018 године у 

износу од 565.944,00 динара са пдв-ом односно 471.620 динара без пдв, за грађевинске 

радове на адаптацији простора за јаслице као што су демонтажа старих прозора, 

монтажа нових и обрада прозорских отвора, и 

  - радове на водоводу и канализацији, конто 425115, у износу од 142.686,00 динара 

које је школа такође утрошила 20.12.2019 године за плаћање обавезе према истом 

извођачу радова, односно извођачу радова за зидарске и столарске радове, по 

понуди/предрачуну такође од 03.12.2018 године у износу од 142.686,00 динара са пдв-ом 

односно у износу од 118.905 динара без пдв, за постављање цеви и ископ рова за нови 

водоводни и канализациони систем, набавку и уградњу батерија, вц шоља, кадице за 

купање, сифона, и другог водоводног и канализационог материјала.  Плаћање свих 

наведених радова ОШ  ''Јован Дучић'' Клек је извршила  по Уговору о извођењу грубих 

грађевинских радова-зидарски радови, замена столарије, радови на водоводу и 

канализацији који је закључен са извођачем радова дана 18.12.2018. године, без 

спровођења јединственог поступка јавне набавке мале вредности, на шта је по закону 

била обавезна. 
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  Увидом у документацију везано за напред наведене расходе утврђено је и следеће: 

  - у Плану јавних набавки за 2018 годину није била планирана  јавна набавка за  

извођење грубих -зидарски радови, замена столарије, радови на водоводу и 

канализацији, нити су извршене измене плана јавних набавки за 2018 годину којом би 

наведена јавна набавка накнадно била планирана.  

  - у поступку контроле није дата на увид валидна документација о спроведеном 

поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама којим је 

одређено да на набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико 

ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 

500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона. Међутим, 

имајући у виду одредбе других чланова Закона о јавним набавкама којим је одређено да 

''процењена вредност јавне набавке исказује се у динарима, без пореза на додату 

вредност'' 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'' 

као и одредбу да ''Процењена вредност јавне набавке радова одређује се тако што укупна 

вредност радова представља основицу за израчунавање вредности јавне набавке радова'', 

јасно је да школа није спровела одговарајући поступак јавне набавке у складу са  

одребама члана 31. и члана 39.  Закона о јавним набавкама. 

  Из свега напред наведеног, утврђено је да Уговор о  извођење грубих грађевинских 

радова - зидарски радови, замена столарије, радови на водоводу и канализацији од 

18.12.2018. године који је ОШ ''Јован Дучић'' Клек закључила са извођачем радова, није 

закључен у складу са одговарајућим одредбама Закона о јавним набавкама којим је 

одређено 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''. 

 Напред наведеним поступањем односно неспровођењем одговарајућег поступака 

јавне набавке ОШ ''Јован Дучић'' Клек, поступила је у супротно одредбама Закона о 

јавним набавкама а тиме и супротно одговарајућим одредбама Закона о буџетском 

систему. 

 

 ОШ и СШ ''9.мај'' Зрењанин 

 

       1. У Финансијском плану ОШ и СШ ''9.мај'' Зрењанин за 2017. годину су планирани 

приходи и расходи из буџета града Зрењанина иако је школа, као индиректни корисник 

буџетских средстава града Зрењанина чији је директни корисник Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  била у обавези да у исти 

унесе и прикаже податке о планираним приходима и расходима 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 донација и 

осталих извора, што није учињено.  

       Статутом  ОШ и СШ ''9.мај'' Зрењанин, такође 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.  

  2. У поступку редовне инспекцијске контроле примене закона у области 

материјално финансијског пословања, наменског и законитог коришћења средстава у 

ОШ и СШ ''9. мај'' Зрењанин у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2018. год. констатовано је 

више неправилности везано за састављање завршног рачуна и финансијских извештаја,  

како у делу остваривања прихода и примања тако и у делу извршења расхода и издатака 

као што су: 
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  - контролом документацију везано за остварење прихода у 2017. години утврђено је 

да су у Извештају о извршењу буџета-образац 5 износи укупних прихода унети у тачним 

износима али да  приходи нису правилно приказани по изворима.  

  - у Извештају о извршењу буџета - Образац 5 у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. 

године, ОШ и СШ ''9.мај'' Зрењанин је приходе из буџета града Зрењанина приказала у 

мањем износу из разлога што је школа на крају 2018. године извршила повраћај 

неутошених средства у буџет града а да при том за исти износ није извршила умањење 

прихода еведентираног на конту 791-приходи из буџета. 

  - у документацији завршног рачуна школе за период од 01.01.2018. године до 

31.12.2018. године (Закључном листу, Билансу прихода и расхода, Извештају о 

извршењу буџета - образац 5 и др) исказан је дефицит средстава из буџета града 

Зрењанина у износу од 964.111 динара. У поступку контроле утврђено је да је дефицит 

погрешно  и нетачно исказан, јер у завршном рачуну школе за предходну 2017. годину 

није исказан суфицит средстава из буџета града Зрењанина нити су се наведена 

средстства  налазила  на  редовном буџетском рачуну школе на дан 31.12.2017. године. 

   - у поступку контроле утврђено је у рачуноводству школе у 2018. години да  износи 

о извршеним расходима и издатцима из средстава добијених из буџета града Зрењанина  

су различито исказани у односу на износе исказаних расхода и издатака у рачуноводству 

буџета града Зрењанина, што је довело до погрешног исказивања извора средстава за 

расходе и издатаке наведене у Извештају о извршењу буџета - образац 5 на групама 

конта 423 - услуге по уговору, на групи конта 425 -  расходи за текуће поправке и 

одржавање и на групи конта 426 - расходи за материјал. 

  На тај начин поступљено је супротно 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. 

  3. Одговарајућим одредбама Закона о раду, одредбама Посебног Колективног 

уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и  

Правилника о раду ОШ и СШ ''9. мај'' Зрењанин, одређено је да запослени има право на 

накнаду за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају 

(градски, приградски, међуградски), која мора бити исплаћена до петог у месецу за 

претходни месец, уколико није обезбедио сопствени превоз, а уколико је перонска карта 

услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза. Истим 

чланом Правилника одређено је да промена места становања запосленог након 

закључења уговора о раду не може да утиче на увећање трошкова превоза које је 

Послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку закључења уговора о раду, без 

сагласности Послодавца. Поред наведеног, дописом Градоначелника од 16.12.2016. 

године директори ОШ и СШ на територији града Зрењанина су обавештени да се 

наведени увећани трошкови не могу исплаћивати без сагласности Оснивача. 

    Контролом накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, конто 415112, у току 

2017. утврђено је да се обрачун трошкова за превоз на посао и са посла вршио по 

данима на основу евиденције присуства радника на раду уз одбитке дана годишњег 

одмора, боловања, и плаћених одсуства. 

    Даље у поступку инспекцијске контроле је утврђено да је код неколико запослених 

било промена места пребивалишта након закључења Уговора о раду након доношења 

Закона о раду, односно након доношења Правилника о раду  ОШ и СШ ''9. мај'' 

Зрењанин као и након  дописа Градоначелника директорима ОШ и СШ на територији 

града Зрењанина од 16.12.2016. године. 

    Контролом изворне документације на основу којих су исплаћивани трошкови 

превоза за међуградски превоз утврђено је да су трошкови превоза исплаћени у складу 

са пријављеним местом становања и евиденцијом присутности запослених али да је код 

неколико запослених пријављена промена места пребивалишта након закључења 

уговора о раду и да су на основу тога исплаћивани увећани трошкови превоза у укупном 

износу од 146.280,00 динара у 2017. години и у износу од  226.800 динара у 2018. години 



 19

а да при том није поступљено у складу са одредбама  Правилника о раду којим је 

одређено  да промена места становања запосленог након закључења уговора о раду не 

може да утиче на увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади 

запосленом у тренутку закључења уговора о раду, без сагласности послодавца. Такође, 

школа није поступила у складу са дописом Градоначелника којим су директори 

основних и средњих школа на територији града Зрењанина  обавештени да се наведени 

увећани трошкови не могу исплаћивати без сагласности Оснивача. 

   На тај начин је поступљено супротно одредбама члана 56. Закона о буџетском 

систему којим је одређено да преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 

предвиђеног буџетом, односно финансијским планом или које су настале у супротности 

са овим законом или другим прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог 

рачуна трезора Републике Србије, односно локалне власти.  

  4. За услуге мобилног телефона-конто 421414 школа је у 2017.години утрошила 

износ 183.612,87 динара који се односио на трошкове мобилног телефонског саобраћаја 

за 34 мобилна телефона које признаје и финансира буџет града Зрењанина на основу 

закљученог  Уговора којим су одређени лимити за сваки број мобилног телефона. У 

поступку инспекцијске контроле је утврђено да није постојала Одлука директора о 

одобреним лимитима за коришћење мобилних телефона за запослене у школи као и да 

ће, у случају прекорачења износа одобреног лимита (односно уговореног пакета), износ 

прекорачења бити одбијен од плате запосленог, али је констатовано да и поред 

непостојања адекватне одлуке о томе, су вршене обуставе износа прекорачења 

уговореног лимита од плате запослених.  

  У 2018. години је донета Одлука директора о употреби службених мобилних 

телефона за запослене у школи са одобреним износима, као и о обавези запослених да 

ће се у случају прекорачења износа одобреног лимита, износ  прекорачења одбити од 

плате запосленог.  

  5. Контролом документације на основу које су извршени расходи за трошкове  

дневница увид је извршен у више налога за службено путовање и утврђено је да су 

издавани након обављеног службеног пута. 

     Такође, у поступку инспекцијске контроле утврђено је да су расходи на 

субаналитичком конту 422194 - употреба сопственог возила,  извршени на основу  

путних налога код којих је  као датум њиховог издавања наведен датум обрачуна, 

односно датум који је после завршетка службеног путовања. 

  У напред наведеним примерима издавања налога за службена путовања и 

примерима налога за службена путовања уз коришћење сопственог возила није 

поступљено у складу са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и одредбама 

Правилника о организацији буџетског рачуноводства. 

  6. Увидом у документацију на основу које је извршен расход за канцеларијски 

материјал, субаналитички конто-426111, утврђено је да је на више рачуна по којима је 

извршена набавка разног канцеларијског и другог школског материјала нема потписа 

лица које је примило робу чиме би био потврђен пријем робе у квалитету и квантитету 

који је наведен у рачунима, чиме је поступљено супротно одредбама Уредбе о буџетском 

рачуноводству и одговарајућим одредбама Правилника о организацији буџетског 

рачуноводства. 

  7. За храну и пиће у 2018. години ОШ и СШ  ''9. мај'' је из средстава добијених из 

буџета града Зењанина извршила расходе у укупном износу од 3.435.950,60 динара -

субаналитички конто 426919. Средства су утрошена за плаћање обавеза према 

добављачима за храну и пиће који су изабрани након спроведеног  поступка јавне 

набавке. 

  У складу са Планом јавних набавки за 2018. годину ОШ и СШ  ''9. мај''  је спровела 

поступак јавне набавке за избор добављача за намирнице и прехрамбене производа за 

школску кухињу обликованих у 11 партија, након чега је закључила уговоре са четири 

изабрана добављача у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. Сви напред 

наведени уговори су закључени за период од 13.05.2018. године до 12.05.2019. године. 
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  Увидом у рачуне добављача изабраног за снабдевање школе пилећим месом и 

производима од пилећег меса и упоређујући јединичне цене примењене у наведеним 

рачунима са јединичним ценама датим у понуди, као саставним делом Уговора, утврђено 

је да оне нису идентичне и да постоје одступања код више испоручених производа. 

Даље у поступку инспекцијске контроле утврђено је да школа, сходно одредбама више 

чланова Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, није одредила лице из 

редова запослених за контролу јавних набавки и контролу извршење и праћење 

извршења  уговора о јавној набавци. На захтев инспектора, извршен је обрачун 

одступања јединичних цена датих у рачунима у односу на јединичне цене дате у понуди 

у периоду од закључивања Уговора о јавним набавкама намирница и производа за 

школску кухињу-пилеће месо и производи од пилећег меса односно за период од 

13.05.2018 године до 31.12.2018. године. У  122 испостављена рачуна у укупној 

вредности од 1.148.946,92 динара је утврђено одступање у укупном износу од 68.712,24 

динара. Током контроле инспектору је дато на увид књижно одобрење  добављача за 

пилеће месо којим је школи одобрен наведени износ од 68.712,24 динара, на име 

одступања јединичних цена датих у рачунима у односу на јединичне цене дате у понуди 

у поступку јавне набавке.  

  8. За  покриће расхода по групи конта 472 – накнаде за социјалну заштиту који су у 

току 2018. године извршени у укупном износу од 7.050.232,34 динара, ОШ и СШ ''9. мај'' 

Зрењанин је из буџета града добила средстава у износу од 7.042.695,34 (мање за 7.537 

динара) за плаћање превоза ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових 

пратилаца, сходно одредбама Закона о основама система образовања и васпитања. 

Контролом документације везано за накнаду трошкова превоза утврђено је да школа 

врши исплату накнаде трошкова превоза за предходни месец у текућем месецу, на 

основу спискова о евиденцији присутности деце на наставу.  

        Поред расхода за градски и приградски превоз ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и њихових пратилаца, сходно одредбама Закона о основама система 

образовања и васпитања, школа је током 2018. године извршила и расходе за повремено 

ангажовање превозника за превоз ученика и васпитача ради учешћа на разним 

манифестацијама и такмичењима. Увид је извршен у рачуне јединог добављача који је 

извршио услугу превоза аутобусом до 25 седишта на релацији Зрењанин-Сомбор, услугу 

превоза аутобусом до 50 седишта на релацији  Зрењанин-Београд и услугу превоза деце 

из више насељених места до Зрењанина, ради учешћа на манифестацији 7. Инклузивне 

игре у организацији школе, све у укупном износу од 234.520 динара. У поступку 

контроле је утврђено да је Захтев за достављење понуда школа упутила само  једом 

превознику који је касније и извршио наведене услуге превоза, чиме су прекршене 

одредбе члана 39  Закона о јавним набавкама  којим је одређено да је школа била дужна 

да прибављањем више понуда, спречи постојање сукоба интереса, да обезбеди 

конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене, што школа 

није учинила,  

  

Народни музеј Зрењанин 
 

 1. Приходи Народног музеја Зрењанин који су наплаћени преко евиденционог 

рачуна у корист рачуна буџета града Зрењанина су у 2017. години износили укупно 

927.738,07 динара и представљали су средства остварена наплатом закупа пословног 

простора у износу од 749.138,07 динара и прихода оствареног од продаје улазница у 

износу од 178.600,00 динара.  

  У 2017. години Народни музеј Зрењанин је имао издата четири пословна простора 

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

између осталог период закупа и износ месечне закупнине и то: 

 - Уговор о закупу пословног простора  површине од 48 м2,  са месечном 

закупнином од 510,00 динара по квадратном метру, са стањем дуга на крају године у 

износу од 384.077,33 динара; 
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 - Уговор о закупу пословног простора  површине од 121,5 м2 подрумског простора, 

са месечном закупнином од 225,00 динара по квадратном метру, са стањем дуга на крају 

године у износу 267.929,17 динара; 

 - Уговор о закупу пословног простора површине од 42 m2 са месечном закупнином 

од 21.420,00 динара, са стањем дуга на крају године у износу од 14.809,20 динара; 

 - Уговор о пословној сарадњи са Туристичком организацијом града Зрењанина која 

се обавезала да ће део изложбено – пословног простора предвиђеног за сувенире 

уступити Музеју за излагање и да ће услужно вршити продају истих. Последњег дана у 

месецу вршиће се обрачун и плаћање продатих предмета од стране Туристичке 

организације града Зрењанина, на рачун Музеја. У вези одредаба Уговора о услужној 

продаји сувенира, одговорна лица Музеја су се писмено изјаснила у изјави, у којој се 

каже да Туристичка организација, без обзира на уговорене одредбе, није вршила 

услужну продају сувенира за Народни музеј.   

  У поступку даље контроле утврђено је да је зграда Народног музеја и простор који 

се издаје у закуп, у Зрењанину Суботићева бр.1 власништво  Републике Србије а да 

Музеј има право коришћења.  

 Сходно горе наведеном, у поступку издавања пословног простора Музеја у закуп 

требало је поступати по одредбама Закона о јавној својини. 

 У поступку даље контроле извршен је увид у излазне рачуне и утврђено је да је 

Музеј редовно вршио фактурисање трошкова закупа, као и трошкова комуналних 

услуга, да је у складу са Уговорима обрачунавао камату на доцњу. Из контролисане 

документације утврђено је да је Музеј у контролисном периоду у 2017. години писмено 

опомињао закупце  због нередовног плаћања закупнине, али да није користио уговорене 

могућности наплате дуговања активирањем инструмената обезбеђења плаћања, чиме је 

поступао супротно одредбама  горе поменутих уговора са закупцима а самим тим и 

супротно одговарајућим одредбама  Закона о буџетском систему. 

 2. Приходи Народног музеја Зрењанин који су наплаћени преко евиденционог 

рачуна у корист рачуна буџета града Зрењанина су у 2018. години износили укупно 

1.587.025,50 динара и представљали су средства остварена наплатом закупа пословног 

простора у износу од 1.102.327,50 динара, прихода оствареног од продаје улазница у 

износу од 249.600,00 динара и прихода од продаје сувенира у износу од 235.098,00 

динара.  

 У  2018. години Народни музеј Зрењанин је имао издата четири пословна простора 

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

између осталог период закупа и износ месечне закупнине и то: 

 - Уговор о закупу пословног простора  површине од 48 м2, са месечном закупнином 

од 510,00 динара по квадратном метру, са стањем дуга на крају године у износу од 

369.567,19 динара; 

 - Уговор о закупу пословног простора на одређено време, површине од 121,5 м2 

подрумског простора, за период од 01.12.2017. до 30.05.2018. године са месечном 

закупнином од 225,00 динара по квадратном метру, који је закључен под истим 

условима као и поменути уговори у 2017. години.  

  Након истека важења поменутог Уговора  за исти пословни простор и под истим 

условима, са  новим закупцем закључен је Уговор о закупу пословног простора на 

одређено време за период од 01.06.2018. до 31.05.2019. године. Дана 11.07.2018. године  

између новог закуца, старог закупца и Народног музеја, закључен је Уговор о 

преузимању дуга, којим је нови закупац преузео усаглашена дуговања старог закупца у 

износу од 333.623,99 динара и обавезу да ће наведени дуг измирити најкасније до 

30.11.2018. године. У циљу обезбеђења дуга преузималац дуга је Музеју предао једну 

регистровану бланко меницу  са пратећом документацијом. 

  Увидом у књиговодствену документацију утврђено је да нови закупац током 2018. 

године није испоштовао уговорене обавезе, те да је  стање дуга на дан 31.12.2018. 

године по Уговору о преузимању дуга износило 266.423,22 динара, а по Уговору о 

закупу 215.664,06 динара. Завршетком контроле, сачињен је Записник у коме је одређен 
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рок измирења наведеног дуговања. У року, одређеном у Записнику, наведени дуг је 

измирен у целости и инспектору су достављени докази о томе. 

 -  Уговор о закупу пословног простора од 42 m2 са месечном закупнином од 

21.420,00 динара по коме  на крају године није било неизмирених обавеза.  

 - Уговор о пословној сарадњи са Туристичком организацијом. 

 У поступку даље контроле извршен је увид у излазне рачуне и утврђено је да је  и у 

2018. години, Музеј редовно вршио фактурисање трошкова закупа  и трошкова 

комуналних услуга и да је у складу са Уговорима обрачунавао камату на доцњу. Из 

контролисане документације утврђено је да је Музеј и у контролисном периоду 2018. 

године писмено опомињао закупце због нередовног плаћања закупнине и осталих 

трошкова, али да није користио уговорене могућности наплате дуговања активирањем 

инструмената обезбеђења плаћања, чиме је поступао супротно одредбама  напред 

поменутих уговора и супротно одредбама члана 49. и члана 56. Закона о буџетском 

систему. 

 Увидом у конто 122111 – потраживања од купаца, утврђено је да стање 

ненеплаћених потраживања на дан 31.12.2018. године износило 2.506.065,88 динара. 

Поред већ поменутих дуговања активних закупаца, износ од 1.654.411,41 динара се 

односи на потраживања од два закупца из ранијег периода. 

  У вези потраживања из ранијег периода од бившег закупца, извршен је увид у 

Уговор о преузимању дуга који је закључен између власника угоститељске радње, као 

прузимаоца дуга, предходног дужника и Народног музеја, као повериоца. Овим 

Уговором Преузималац дуга се обавезао да ће дуговање у износу од 1.362.483,20 динара 

исплатити најкасније до 31.12.2018. године. У циљу обезбеђења дуга преузималац дуга 

је Музеју предао једну  бланко меницу са пратећом документацијом. Из контролисане 

докуметације утврђено је да преузималац дуга није испоштовао уговорене обавезе, нити 

су одговорна лица Музеја предузела радње принудне наплате активирањем 

инструмената обезбеђења плаћања, чиме су поступили супротно одредбама поменутог 

Уговора, те супротно одредбама члана 49. и члана 56. Закона о буџетском систему. 

Увидом  у податке Народне банке Србије о дужницима у принудној наплати, утврђено је 

и да су на дан 26.06.2019. године, текући рачуни прузимаоца дуга угоститељске радње, 

били непрекидно у блокади 581 дан. 

 У поступку контроле утврђено је да су одговорна лица Музеја дана 17.02.2003. 

године, уредно извршила пријаву потраживања од другог закупца из ранијег периода у 

износу од 291.928,21 динара који је у био стечају.  

 У поступку контроле остварених прихода од продаје сувенира у износу од 

235.098,00 динара нису утврђене неправилности у поступању.  

 3. Контролом расхода за утрошену електричну енергију – конто 421211, утврђено је 

да су извршени у износу од 839.598,35 динара у 2017. години, односно  у износу од 

693.197,99 динара  у 2018. години, све са обрачунатим ПДВ-ом и да су обавезе углавном 

редовно измириване средствима добијеним из  буџета града.   

 Како су расходи за утрошену електричну енергију у буџетској 2017. години  

извршени у износу од 839.598,35 динара са обрачунатим ПДВ-ом, односно у износу од 

699.665,29 динара без обрачунатог ПДВ-а и у износу од 693.197,99 динара са 

обрачунатим ПДВ-ом, односно у износу од 577.664,99 динара без обрачунатог ПДВ-а, у 

буџетској 2018. години, већи од износа од 500.000,00 динара, који је по Закону о јавним 

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

јавне набавке, Народни музеј је био у обавези да избор добављача за електричну 

енергију изврши спровођењем поступка јавне набавке мале вредности. Обзиром да то 

није учињено, извршењем напред наведених расхода без спроведеног поступка јавне 

набавке поступљено је супротно одредбама члану 31. Закона о јавним набавкама а тиме 

и одредбама члана 57. Закона о буџетском систему. 

 4. Контролом књиговодствене и остале документације утврђено је да су расходи у 

износу од 55.765,00 динара књижени на субаналитичком конту-остали трошкови 

превоза у оквиру редовног радног времена – конто 422399 уместо на субаналитичком 
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конту 422194 – накнада за употребу сопственог возила, како је прописано одредбама 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем, јер се односе на коришћење сопственог путничког аутомобила у службене 

сврхе. 

   Чланом 24. Колективног уговора код послодавца – Народни музеј Зрењанин, 

прописано је да запослени има право на накнаду трошкова за коришћење сопственог 

путничког аутомобила у службене сврхе до 10% од цене бензина по пређеном 

километру. Даље у поступку контроле обрачуна по налозима за службено путовање када 

је за превоз коришћен сопствени аутомобил, утврђено ја да је приликом обрачуна 

накнаде за гориво запосленима признаван износ по приложеном рачуну за гориво, те да 

у налозима није исказивана пређена километража, као услов за законит обрачун ове 

накнаде. Такође, накнадним обрачуном је утврђено да није постојао ни јединствен 

приступ обрачуна накнаде по појединим службеним путовањима (пример: једном 

запосленом за пређених 290 км је признато 26,2 литара горива, док је другом 

запосленом за пређених 607 км признато 122 л горива).  

 Из горе изнетог произилази да су одговорна лица Музеја поступала супротно 

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем, одредбама Колективног уговора код послодавца – Народни музеј 

Зрењанин, а самим тим и одредбама члана 56.  Закона о буџетском систему. 

  5. Контролом расхода које је  Народни музеј у 2017. години извршио за остале 

услуге штампања, субаналитички конто 423419, у укупном износу од 1.170.824,75 

динара, утврђено је да су наведени расходи за услуге штампања извршени од стране два 

добављача од чега је износ од 715.928,75 динара утрошен за плаћање обавезе према 

једном добављачу, док је износ од 417.016,00 динара утрошен за плаћање обавезе према 

добављачу  који је у поступку јавне набавке мале вредности услуга штампања, 

спроведеном крајем године односно дана 19.12.2017. године, изабран као најповољнији 

понуђач када је директорка Народног музеја и закључила Уговор о набавци услуге 

штампања. Остатак од 37.016,00 динара утрошен је за плаћање услуге штампања 

осталим добављачима.  

 Увидом  у финансијске картице конта 252111 – добављачи у земљи, за добављаче 

који су извршили поменуте услуге штампања утврђено је да се укупно остварени 

промет у 2017. години у износу од 753.345,23 динара односи на једног добављача а да је 

код добављача који изабран у спроведеном поступку јавне набавме мале вредности  

укупан промет у 2017. години оставарен у износу од 417.880,00 динара. Даље у 

поступку контроле је утврђено да су извршени расходи до дана закључивања поменутог 

Уговора о набавци услуге штампања, односно до 19.12.2017. године износили 

674.692,56 динара са обрачунатим ПДВ-ом, односно 562.243,80 динара без обрачунатог 

ПДВ-а. Како су наведени расходи  већи од 500.000,00 динара, односно већи од износа 

који је према Закону о јавним набавкама одређен као износ изнад којих су наручиоци у 

обавези да спроведу поступак јавне набавке, односно преузимањем обавеза изнад 

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

поступка јавне набавке, поступљено је супротно члану одредбама члана 31. Закона о 

јавним набавкама и одговарајућим одредбама  Закона о буџетском систему.  

 6. Контролом расхода извршених за остале услуге штампања у контролисаном 

периоду 2018. године у укупном износу од 1.302.541,24 динара, субаналитички конто 

423419  утврђено је да је Народни музеј Зрењанин имао закључен Уговор о пружању 

услуге штампања  од 08.02.2018. године на период од годину дана, без спровођења 

поступка јавне набaвке. 

 Одлуком директорке Музеја од 12.09.2018. годин усвојен је Предлог плана јавних 

набавки за 2018. годину, којим је планирана је јавна набавка мале вредности – услуге 

штампања, процењене вредности 225.000,00 динара без пдв-а.  

  Набавка је покренута доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности услуга штампања дана 18.09.2018. године на основу којег је на адресу 

наручиоца приспело три понуде   након чега је директорка Народног музеја Зрењанин, 
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дана  23.10.2018. године,  закључила Уговор о набавци услуге штампања.  

  Даље је извршен увид у конто 252111 – добављачи у земљи за услуге штампања и 

утврђено је да је укупан промет за услуге штампања остварен у износу од 1.302.541,24 

динара од чега се износ од 270.000,00 динара односи на набавку за коју је спроведен 

поступак јавне набавке а износ од 233.195,25 динара, на набавке на које се Закон не 

примењује. Из свега изнетог утврђено је да су у току 2018. године извршени расходи, 

односно издаци, односно преузете обавезе за услуге штампања без спроведеног 

поступка јавне набавке у износу од 799.345,99 динара са обрачунатим ПДВ-ом, односно 

666.121,66 динара без обрачунатог ПДВ-а   

 Из горе изнетог се види да су укупно извршени расходи, односно издаци за услуге 

штампања без спроведеног поступка јавне набавке у износу 799.345,99 динара са 

обрачунатим ПДВ-ом, односно 666.121,66 динара без обрачунатог ПДВ-а већи од 

износа од 500.000,00 динара,  који је према Закону о јавним набавкама, одређен као 

износ изнад ког 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 члану 31. Закона о јавним набавкама  и члану 57. 

Закона о буџетском систему.  

 7. Даљом контролом  расхода који су извршени за услуге информисања утврђено да 

су расходи у износу од 110.745,00 динара у 2017. години и у износу од 115.200,00 

динара у 2018. години, извршени на конту 423421 – услуге информисања јавности, по 

Уговору о пословној сарадњи,  закљученим на неодређено време чиме су преузете 

унапред обавезе за текућу буџетску годину али и за наредне године за које Музеј није 

могао имати финансијски план у којем би ова обавеза била планирана.  На тај начин 

поступљено је супротно 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, јер су 

закључивањем уговора на неограничено време преузете  обавезе  без сагласности 

надлежног органа локалне самоуправе, које нису временски  дефинисане и ограничене. 

 8. У контролисаном периоду 2017. године расходи на субаналитичком конту 426411 

– бензин су извршени у износу од 131.750,00 динара, а у 2018. години у износу од 

100.000,00 динара. Контролом документације расхода на конту 426411 материјали за 

саобраћај – бензин, је утврђено да се део расхода који су се очигледно односили на 

куповину дизел горива књижен погрешно на субаналитичком конту 426411 - бензин 

уместо на одговарајућем субаналитичком конту 426412 - дизел гориво што би било 

одговарајуће књижење. Према образложењу запослених, Музеј располаже само са 

службеним возилом које троши бензин, које је у изузетно лошем стању, те су за 

службена путовања често коришћена возила Градске управе која троше дизел гориво. У 

поступку контроле је утврђено да је било  случајева коришћења сопствених аутомобила 

у службене сврхе што је требало књижти на субаналитичком конту 422194 – накнада за 

употребу сопственог возила, што је између осталог регулисано одредбама Колективног 

уговора код послодавца -Народни музеј Зрењанин. 

 

 Савремена галерије Зрењанин 
 

 1. Право потписа по картону депонованих потписа поред директора Савремене 

галерије имао је и  шеф одсека за материјално финансијске и опште послове. Обзиром 

да је одредбама Закона о буџетском систему прописано да се функције наредбодавца и 

рачунополагача не могу поклапати, јасно је да запослени који обавља послове шефа 

одсека за материјално финансијске и опште послове, односно послове рачунополагача, 

не може имати право потиса на картону депонованих потиса и да је на тај начин 

поступљено супротно одредбама горе наведеног Закона. 

 Одговорна лица лица Савремене галерије су у току контроле извршила измене 

картона депонованих потписа тако да право потписа поред директора Установе има  
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запослени на радном месту секретар Установе, уместо шефа одсека за материјално 

финансијске и опште послове.  

 2. Укупни расходи за плате, додатке и накнаде запослених као и за социјалне 

доприносе на терет послодавца у 2018. години су извршени у износу од 12.563.207,13 

динара и  контролисаном периоду 2019 године односно од 01.01 до 30.06.2019. године у 

износу од 6.869.628,61 динара, на групама конта 411 и 412 у оквирима су финансијског 

плана Савремене галерије Зрењанин.  

 Одредбама Колективног уговора код послодавца у Савременој галерији Уметничке 

колоније Ечка – Зрењанин су, између осталог уговорена права запослених на накнаде 

плате за време одсуствовања са рада за време коришћења годишњег одмора, за дане 

државних празника, плаћених одсустава и др. у висини 100% плате у претходних 

дванаест месеци. Контролом обрачуна плата у 2018. години утврђено је да приликом 

обрачуна накнада плата нису испоштоване одредбе Колективног уговора, односно да 

накнаде плате нису обрачунаване у висини просечне плате за претходних 12 месеци 

него су обрачунаване као редован рад, што је у супротности са поменутим одредбама 

Колективног уговора.  

 У контролисаном периоду 2019. године, утврђено је да су приликом обрачуна 

накнада плата, почев од плате за мај 2019. године делимично испоштоване одредбе 

Колективног уговора, односно да су накнаде плате, осим за дане државног празника 

обрачунаване у висини просечне плате за претходних 12 месеци, што је у складу са 

поменутим одредбама Колективног уговора.  

 3. Колективним уговором код послодавца - Савремена галерија, прописано је да 

запослени има право на накнаду трошкова за коришћење сопственог путничког 

аутомобила у службене сврхе до 20% од цене бензина по пређеном километру и то у 

случају ако установа нема службено возило. У поступку контроле расхода на 

субаналитичком конту 422194 – накнада за употребу сопственог возила у износу од 

17.538,67 динара у 2018. години који су извршени на основу два налога за службена 

путовања, утврђено ја да је приликом обрачуна накнаде за гориво запосленима 

признаван различит износ по пређеном километру (у једном случају 10%, а у другом 

20% од цене бензина по пређеном километру). 

 Расходи на истом конту у контролисаном периоду 2019. године у износу од 

11.000,00 динара су извршени такође на основу два налога за службена путовања. 

Контролом обрачуна по поменутим налозима за службено путовање када је за превоз 

коришћен сопствени аутомобил, утврђено ја да је приликом обрачуна накнаде за гориво 

запосленима по оба налога признат износ од 20% од цене бензина по пређеном 

километру. 

 Одговарајућим одредбама Закона о порезу на доходак грађана између осталог је 

прописано да се не плаћа порез на зараде на примања запосленог када је, сагласно 

закону, другим прописима, односно актима одобрено коришћење сопственог 

аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе – до 30% цене по 

основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере 

погонског горива које је потрошено, а највише до 6.716,00 динара у 2018., односно 

6.850,00 динара у 2019. години. Контролом обрачуна пореза, утврђено ја да одговорна 

лица у Савременој галерији Зрењанин нису користила прописана пореска ослобођења, 

него је порез рачунат на укупне трошкове за коришћење сопственог путничког 

аутомобила у службене сврхе, укључујући у једном случају и трошкове плаћених 

путарина, чиме је поступано супротно одредбама Закона о порезу на доходак грађана  а 

самим тим и члану 56. Закона о буџетском систему. 

   4. У поступку инспекцијске контроле је утврђено да је расход у износу од 

130.000,85 динара извршен у 2018. години на субаналитичком конту 425113 – молерски 

радови по рачунима добављача за  услугу кречења са поправкама акрилним бојама. 

 Даље у поступку контроле утврђено је да је део расхода за текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката у износу од 439.240,00 динара извршен на субаналитичком 

конту 425119 – остале услуге и материјали за текуће одржавање зграда, за плаћање 
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обавеза по два рачуна према истом добављачу такође за молерске радове. Увид је 

извршен у рачуне – отпремнице за послове дерања, глетовања и кречења и гипсарске 

радове. На сва три поменута рачуна за молерске радове стоји напомена да извођач 

радова није у систему ПДВ-а. Даље је утврђено да су одговорна лица Савремене 

галерије, прикупљањем понуда за горе наведене радове извршила испитивање тржишта 

у смислу одредби члана 39. Закона о јавним набавакама.  

 Чланом 64.Закона о јавним набавкама  прописано је да је истоврсна јавна набавка, 

набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на природу 

делатности коју обављају могу да је испуне. Узимајући у обзир поменуте законске 

одредбе, као и извршене расходе за молерске радове (дерање, глетовање, кречење, 

гипсане радове у просторијама Савремене галерије), које је урадио исти добављач у 

укупном износу од 569.240,85 динара без обрачунатог ПДВ-а утврђено је да су 

извршени расходи већи од износа од 500.000,00 динара,  који је према Закону о јавним 

набавкама одређен као износ изнад ког 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 члану 31. Закона о јавним набавкама. 

 5. Решењем Градоначелника града Зрењанина о распореду наменских средстава из 

буџета АП Војводине, Савременој галерији је одобрено распоређивање средства у 

износу од 1.300.000,00 динара, која су граду Зрењанину пренета из Буџета 

Министарства културе и информисања а преко Покрајинског секретаријата за финасије, 

за финансирање уметничких дела за збирку Савремене галерије Уметничке колоније 

Ечка, Зрењанин. 

 Након спроведеног преговарачког поступка набавке без објављивања позива за 

подношење понуда, дана 19.12.2018. године закључена су четири уговора о откупу 

уметничког дела, укупне вредности 1.300.000,00 динара  

 Дана 07.11.2018. године, Директор Савремене галерије је на основу предлога 

кустоса и конкурсних резултата Министарства културе и информисања и Решења о 

преносу средстава истог Министарства, донео Одлуку да се изврши откуп горе 

наведених уметничких дела.   

 Дана 21.12.2018. године, представници продаваца и купца су извршили 

примопредају наведених уметничких дела потписивањем Записника. 

 Увидом у Извештај о попису имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан 

31.12.2018. године, утврђено је да је Комисија за попис примљених и откупљених 

уметничких радова за Уметничку збирку у 2018. години, извршила попис примљених 

радова у 2018. години. Према Извештају Фонд Савремене галерије је обогаћен за 17 

нових експоната, који су заведени у инвентарну књигу и процењени су на укупну 

вредност од 1.780.000,00 динара, те да је укупна вредност фонда на дан 31.12.2018. 

године износила 351.638.641,19 динара. 

 Увидом у пописну листу утврђено је да је у току 2018. године примљено и 

откупљено укупно 18 нових експоната (14 експоната, поклона аутора – радова насталих 

из Уметничких колонија и 4 купљена експоната), а не 17 како је констатовано у 

поменутом Извештају. 

 Увидом у књиговодствену евиденцију на конту 016121 – књижевна и уметничка 

дела, утврђено је да је процењена вредност експоната примљених, односно купљених у 

2018. години у износу од 1.780.000,00 динара у књиговодственој евиденцији заведена 

након извршеног пописа, односно после 31.12.2018. године, што је у супротности са 

чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству, којим је између осталог прописано да се 

рачуноводствене исправе књиже истог дана, а најкасније наредног дана од дана 

добијања рачуноводствене исправе (у конкретном случају уговори о откупу, рачуни, 

односно записници о примопредаји купљених експоната и поклона аутора – радова 

насталих из Уметничких колонија). 

 6. У поступку контроле утврђено је да је  приликом евидентирања пословних 

промена, у више случајевима поступљено супротно одредбама Правилника о 
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стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, тако што је 

расход за услуге чишћења, субаналитички конто 421325 у укупном износу од 6.579,75 

динара у 2018. години и 3.167,88 динара у контролисаном периоду 2019. године, сe 

односи на плаћање рачуна за одношење смећа, те их је сходно наведеном Правилнику 

требало књижити на субаналитичком конту 421324 – одвоз отпада и расход за остале 

трошкове за пословна путовања у земљи, субаналитички конто 422199 у износу од 

40.000,00 динара за транспорт слика за изложбу, које је по природи расхода требало 

књижити у оквиру синтетичког конта 422900 – остали трошкови транспорта и др. 

7. Контролом рачуна за набавку добара, утврђено је да на одређеном броју рачуна 

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

што је супротно одредбама закона, као и да није вршена контрола уговорених цена.  

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 

чланова 54. и 56. 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 Савремене галерије Зрењанин.                                                                      

 

Туристичка организација града Зрењанина 
     

 1. У Туристичкој организацији не постоји одговарајућа одлука директора којом би 

се регулисало право на коришћење службених мобилних телефона и дозвољени лимит 

за трошкове њиховог коришћења али постоји захтев директора упућен Одељењу за 

финансије у којем су предложени месечни лимити за све запослене, на који није дата 

директна сагласност, него су усвајањем финансијског плана Туристичке организације од 

стране Одељења за финансије, наведени лимити  одобрени на посредан начин.  

 Увидом у рачуне за коришћење мобилних телефона и исплатне листе плата 

запослених  утврђено је да је од зараде запослених вршена обустава за прекорачења 

предложених лимита о коришћењу мобилних телефона. 

  Такође, увидом у документацију везану за  расходе мобилних телефона утврђено је 

да су извршени на основу Уговора  о коришћењу услуга ''Бизнет''  пакета на одређено 

време од 24 месеца. Поменутим Уговором између осталог је и уговорена могућност 

куповине мобилних телефонских апарата од стране запослених на основу чега је 

испоручено укупно 6 мобилних телефонских апарата који су преузети од стране 

запослених а које они отплаћују на рате, обуставом од плате. Набавком мобилних 

телефона за запослене која је извршена на основу поменутог Уговора, Туристичка 

организација је створила обавезу према испоручиоцу мобилних телефона и тиме ушла у  

ризик да у случају да запослени из било ког разлога не измире своје дуговање, то мора 

учинити Туристичка организација средствима добијених из буџета града. На тај начин 

поступљено је супротно одредбама члана  56. Закона о буџетском систему по коме 

преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом, односно 

финансијским планом или које су настале у супротности са овим законом или другим 

прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора Републике 

Србије, односно локалне власти.  

  2. Расходи које је Туристичка организација извршила у 2018 години, на 

субаналитичком конту 413142- поклони за децу запослених, у износу од 20.000,00 

динара се у целини односе на исплату поклон честитки за петоро деце запослених 

радника у складу са одредбама Правилника о раду, којим је одређено да је послодавац 

дужан да обезбеди деци запослених до 11 година живота поклон за Нову годину у 

вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на 

доходак грађана. У поступку контроле документације утврђено је да је исплата  

извршена на основу приложеног списка деце уместо на основу Одлуке директора који 
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одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, како 

је одређено Статутом Туристичке организације.    

  3. У 2018. години за остале трошкови путовања у земљи, конто 422199, извршени су 

расходи у укупном износу од 18.680 динара. Од наведеног износа, део средстава у 

укупном износу од 7.460 динара је утрошено за исплату трошкова путарине у износу од 

1.060 динара и трошкове горива у износу од 6.400 динара. Средства су утрошена на 

основу Налога за службено путовање на коме није наведен датум издавања те је 

наведена исплата, обзиром да се ради о рачуноводственој исправи, извршена супротно 

са одредбама члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. Такође, књижење наведеног 

расхода за гориво у износу од 6.400 динара на конту 422199- остале трошкови путовања 

у земљи, није извршено у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем, по коме је наведени расход требало 

књижити на субаналитичком конту 426411- бензин. 

  4. Увидом у документацију везано за расходе за дневница за службено путоваље у 

иностранство, конто 422211, који су у 2018. години  извршени у укупном износу од 

14.229 динара утврђено је да се у целости односе на исплаћене дневнице за четворо 

запослених за службени пут у Темишвар који обављен по одлукама надлежног органа, 

Управног одбора и директора.  Контролом дукументације је утврђено да је службено 

путовање обављено и да је извршен обрачун по Налозима за службено путовање на 

којим недостаје датум његовог издавања што је, обзиром да се ради рачуноводственим 

исправама, у супротности са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

  5.  Расходи за остале компјутерске услуге, субаналитички конто 423291,  извршени 

су током 2018 године у износу од 112.842,00 динара за плаћање обавезе по Уговору о 

одржавању рачуноводственог програма Трезор-Саветник којим је одређено да се Уговор 

закључује до опозива, чиме је Туристичка организација преузела обавезе за текућу 

буџетску годину али и унапред за наредне године за које Туристичка организација није 

могла имати финансијски план у којем би ова обавеза била планирана. На тај начин је 

поступљено супротно 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.  

  6. Од укупног износа средстава од 1.173.435,93 динара, који је утрошен за 

репрезентацију у 2018. години, за трошкове смештаја учесника и гостију за време 

одржавања манифестације "Дани пива" утрошено је средстава у укупном износу од 

535.289,47 динара, од чега је за набавку пића које се користи у службеним просторијама 

и сајамским манифестацијама утрошен износ од 200.325,96 динара док је за коришћење 

угоститељских услуга у ресторанима ван службених просторија утрошен износ од 

437.820,50 динара.     

    Избор добављача за наведене услуге смештаја, набавку пића које се користи у 

службеним просторијама и сајамским манифестацијама као и за угоститељске услуге 

хране и пића ван службених просторија, Туристичка организација није извршила у 

складу са одредбама члана 39.  Закона о јавним набавкама,  по којем је одређено да на 

набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна 

процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 

динара,  наручилац је дужан да спречи постојање сукоба интереса, да обезбеди 

конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 

  7.  За услуге превоза у 2018. години утрошено је средстава у укупном износу од 

540.980,00 динара са пдв-ом, највећим делом за плаћање обавеза према истом добављачу 

по више испостављених рачуна у укупном износу од 480.980 динара.  

  Избор добављача за наведене услуге превоза, Туристичка организација није 

извршила у складу са одредбама члана 39. Закона о јавним набавкама по којем је 

наручилац дужан да прикупљањем више понуда, спречи постојање сукоба интереса, 

обезбеди конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 

  8. Расходи на групи конта 422-трошкови путовања у периоду од 01.01. до 

30.06.2019. године извршени су у укупном износу од 174.014,48 динара од чега је 
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највише средстава утрошено за трошкове дневница на службеном путу у земљи, 

субаналитички конто 422111,  у износу од 50.781,00 динара, трошкове дневница за 

службено путовање у иностранство, конто 422211, је утрошен износ од 46.133,48 

динара, док је за трошкове смештаја, субаналитички конто 422131 утрошено 74.000,00 

динара.  

        У поступку контроле  расхода за смештај у укупном износу од 74.000,00 динара 

утврђено је да су извршени за плаћање обавеза по више рачуна за трошкове смештаја за 

време одржавања сајма туризма и одржавање Међународне агробизнис конференције у 

износу од 49.400 динара и плаћање обавеза по предрачуну у износу од 24.600 динара за 

плаћање трошкова  за три учесника на Сајму туризма у Нишу,  од чега се, како је 

наведено на предрачуну, за плаћање трошкова смештаја односи износ од 14.400 динара а 

за трошкове исхране плаћено је 10.200 динара. Међутим, увидом у Налог за службено 

путовање по којима је троје запослених упућено на наведено службено путовање на 

Сајам туризма у Нишу у трајању од три дана,  утврђено је да је поред наведеног плаћања 

извршен и обрачун  дневница у укупном износу од 21.141,00 динара, по 7.047,00 динара 

за сваког запосленог, иако су трошкови исхране у износу од 10.200 динара били 

обезбеђени и плаћени по поменутом предрачуну. 

       На тај начин поступљено је супротно одредбама Закона о порезу на доходак грађана 

којим је одређено да се зарадом, у смислу овог закона, сматрају и примања у облику 

бонова, хартија од вредности, осим акција стечених у поступку својинске 

трансформације, новчаних потврда, робе, као и примања остварена чињењем или 

пружањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем расхода обвезника 

новчаном надокнадом или непосредним плаћањем, а тиме и супротно одредбама члана 

56. Закона о буџетском систему, којим је одређено да ''Преузете обавезе чији је износ 

већи од износа средстава предвиђеног буџетом, односно финансијским планом или које 

су настале у супротности са овим законом или другим прописом, не могу се извршавати 

на терет консолидованог рачуна трезора Републике Србије, односно локалне власти''. 

  9. Од укупног износа расхода за остале компјутерске услуге, субаналитички конто  

423291, који су извршени у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године у укупном износу од 

134.832,00 динара, износ од 81.600,00 динара се односи на плаћање обавеза по Уговору о 

пословној сарадњи  од 21.01.2019. године, за  интернет презентацију и одржавања 

рачунара. У поступку контроле утврђено је да Туристичка организација избор 

добављача за наведене услуге, није извршила у складу са одредбама члана 39. Закона о 

јавним набавкама  по којем је наручилац дужан да, прикупљањем више понуда, спречи 

постојање сукоба интереса, да обезбеди конкуренцију и да уговорена цена не буде већа 

од упоредиве тржишне цене. 

  10.  На субаналитичком конту 423711 – репрезентација, у контролисаном периоду 

од 01.01 до 30.06.2019. године извршени су расходи у укупном износу од  324.088,43  

динара. 

  Од наведених расхода, за набавку пића које се користи у службеним просторијама и 

сајамским манифестацијама утрошено је средстава у износу од 48.948,43 динара, док је 

за коришћење угоститељских услуга у више ресторана утрошен износ од 275.140,00 

динара. У поступку контроле утврђено је да је добављач за набавку пића  изабран 

поступком који није у потпуности извршен у складу са одредбама члана 39.став 3. 

Закона о јавним набавкама,  јер у поступку контроле инспектору није дата на увид 

валидна понуда изабраног добављача са печатом и потписом овлашћеног лица, него је на 

увид дата понуда у којој су биле наведене појединачне цене пића, али која је била без 

потписа и печата овлашћеног лица, те се на основу тога није могло стећи уверење да 

цене, које су наведене на рачуну у који је извршен увид, у потпуности одговарају ценама 

у датој непотпуној понуди на основу које је и извршен избор добављача. 

  Даље у поступку контроле документације везано за коришћење угоститељских 

услуга у ресторанима увид је извршен у рачуне за угоститељске услуге више ресторана 

и утврђено је да уз већину рачуна нису приложени фискални рачуни нити је на њима 

наведена спецификација хране и пића са њиховим појединачним ценама. Такође, увидом 
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у рачун од 28.12.2018. године у износу од 21.140 динара утврђено је да се рачун односи 

на трошкове за свечани ручак за све запослене поводом Нове године, чиме је 

поступљено  супротно одредбама члан 14. Закона о порезу на доходак грађана, којим је 

одређено да "Зарадом, у смислу овог закона, сматрају се и примања у облику бонова, 

хартија од вредности, осим акција стечених у поступку својинске трансформације, 

новчаних потврда, робе, као и примања остварена чињењем или пружањем погодности, 

опраштањем дуга, као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или 

непосредним плаћањем". 

  11.  У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године Туристичка организација је извршила 

расходе на субаналитичком конту 423911-остале опште услуге, у укупном износу од 

443.839,00 динара, у целости за плаћање обавеза за услуге превоза које су извршене од 

стране истог превозника по више испостављених рачуна. Наведени превозник изабран је 

као најповољнији понуђач након поступка прикупљања више понуда и на основу 

сачињеног Извештаја комисије о спроведеном поступку набавке услуге аутобуског 

превоза у којем је утврђено да је понуда наведеног превозника, у односу на још две 

пристигле понуде, са понуђеним појединачним ценама, односно  збирном  ценом у 

износу од 295 динара без пдв-а односно у износу од 324,50 динара са пдв-ом, 

најповољнија. На основу наведеног извештаја комисије, директор је закључио Уговор о 

вршењу услуга аутобуског превоза са процењеном вредношћу набавке у износу од 

499.000,00 динара. Увид је извршен у рачун од 23.02.2019. године у износу од 93.500,00 

динара за услугу превоза на више домаћих релација и рачун од 17.03.2019. године у 

износу од 161.839,00 динара за услугу превоза на релацији Зрењанин-Требиње-Игало, на 

којима су утврђене неправилности у смислу да је на њима наведен погрешан број 

уговора на основу којег су извршене услуге превоза као и да се на основу описа услуге 

датих на рачунима не може са сигурношћу утврдити по којим јединичним ценама је 

наплаћена услуга превоза. У поступку контроле утврђено је да Туристичка организација 

није одредила лица ради контроле и отклањања наведених неправилности у складу 

члана 59. до 64.  Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, којима су 

између осталог одређена правила комуникације са другом уговорном страном у вези са 

извршењем уговора, лице за праћење извршења уговора о јавним набавкама, 

критеријуми, правила и начин провере квантитета и квалитета испоручених добара, 

пружених услуга или изведених радова, правила за потписивање докумената о 

извршеном пријему добара, услуга или радова, правила поступања у случају 

рекламација у вези са извршењем уговора и правила пријема и оверавања рачуна и 

других докумената за плаћање. 

  12. Туристичка организација је у контролисаном периоду од 01.01 до 30.06.2019. 

године  закључила Уговор о набавци услуга у области културе-ангажовање учесника 

манифестације ''Банатска бајка 2019'' од 29.01.2019. године у износу од 490.000,00 

динара и Уговор о набавци услуга организационо маркетиншких послова за 

манифестацију ''Банатска бајка 2019'' од 01.02.2019. године на износ од 280.000,00 

динара, као и Анекс истог уговора од 24.05.2019. године којим је уговорени износ услуга 

повећан на  310.000 динара.  

        Имајући у виду укупан износ уговорених услуга од 770.000 динара, односно износ 

од 800.000 динара (рачунајући поменути анекс уговора), и одредбе члана 64. Закона о 

јавним набавкама којим је одређено да ''процењена вредност јавне набавке исказује се у 

динарима, без пореза на додату вредност'' и став 4. у коме је одређено 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'', јасно је да Туристичка 

организација није спровела одговарајући поступак јавне набавке мале вредности у 

складу са одребама члана 31. и члана 39. Закона о јавним набавкама. 
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        У Плану јавних набавки за 2019 годину није  планирана  јавна набавка мале 

вредности за поменуте услуге ангажовање учесника манифестације ''Банатска бајка 

2019'' и набавка услуге-организационо маркетиншких послова за манифестацију 

''Банатска бајка 2019'' нити су извршене измене Плана јавних набавки за 2019. годину 

којим би наведена јавна набавка накнадно била планирана.  

  Из свега напред наведеног, утврђено је да Уговор о набавци услуга у области 

културе- ангажовање учесника манифестације ''Банатска бајка 2019'' од 29.01.2019. 

године у износу од 490.000,00 динара и Уговор о набавци услуга -организационо 

маркетиншких послова за манифестацију ''Банатска бајка 2019'', од 01.02.2019. године у 

износу од 280.000,00 динара као и Анекс истог Уговора од 24.05.2019. године којим је 

уговорена вредност услуга повећана на износ од 310.000 динара,  нису закључени  у 

складу  са одредбама члана 31. и 39. као и члана 52. Закона о јавним набавкама којим је 

одређено 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''. 

  Неспровођењем одговарајућег поступака јавне набавке мале вредности, Туристичка 

организација града Зрењанина је поступила и супротно одредбама члана 56.  и  члана 57. 

Закона о буџетском систему.  

    

Заштитника грађана  
 

  1.  Укупно планирана средства у буџету града Зрењанина за Заштитника грађана за 

2018. годину износила су, након изменe финансијског плана, измена апропријација и 

коришћења средстава текуће буџетске резерве, 6.004.251,00 динара, док је за потребе 

покрића расхода Заштитника грађана у 2018. години, стварно издвојено и утрошено 

6.060.437,53 динара или за 56.186,53 динара више, у односу на укупно планирана 

средства по финансијском плану за 2018. годину. 

       До наведеног је дошло због погрешног књижења у Одељењу за финансије Градске 

управе Зрењанин, средстава за исплату првог дела зараде за септембар 2018. године 

запослених у Заштитнику грађана, која је извршена дана 20.09.2018. године, а која су 

уместо на картици конта 411 и 412 Заштитника грађана, прокњижена на одговарајућим 

картицама Правобранилаштва  града  Зрењанин.  

  Ово је код надлежних служби одељења за финасија створило погрешан утисак о 

постојању вишка планираних средстава за исплату зарада што је резултирало 

доношењем решења градоначелника града Зрењанина о промени апропријације којим је 

непотребно извршено умањење поменутих апропријација код овог корисника.  

     2. Увидом у обрачун зарада за месец март 2018. године утврђено је да су 

запосленима у Заштитнику грађана на име обележавања 8. Марта додељени ваучери у 

појединачној вредности од 1.500,00 динара (укупно 6.000,00 динара за четири 

запослене), на шта су уредно и у складу са законом плаћени порези и доприноси у 

укупном износу од 4.091,31 динара.  Док су порези  и  доприноси  уредно  књижени  на  

одговарајућим контима групе 411 и 412 Заштитника грађана,  вредност ваучера односно 

износ од 6.000,00 динара није књижен на терет Заштитника грађана већ је био садржан у 

укупном износу који је са Градске управе Зрењанин као директног корисника, плаћен за 

ваучере за све запослене у Градској управи у 2018. години. 

     Исто тако, увидом у обрачун зарада за месец март 2019. године утврђено је да су 

запосленима у Заштитнику грађана на име обележавања 8. Марта додељени ваучери у 

појединачној вредности од 2.000,00 динара (укупно 8.000,00 динара за четири 

запослене), на шта су уредно и у складу са законом плаћени порези и доприноси у 

укупном износу од 5.369,47 динара.  Док су порези  и  доприноси уредно  књижени  на  

одговарајућим контима групе 411 и 412 Заштитника грађана,  вредност ваучера односно 

износ од 8.000,00 динара није књижен на терет Заштитника грађана већ је био садржан у 

укупном износу који је са Градске управе Зрењанин као директног корисника, плаћен за 

ваучере за све запослене у Градској управи у 2019. години. 
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Месна заједница  ''Соња Маринковић'' Зрењанин 
      

  1. Приходи које је МЗ ''Соња Маринковић'' наплатила преко евиденционог рачуна у 

корист рачуна буџета града Зрењанина су, у 2018. години, износили укупно 2.032.665,42 

динара и у целини су представљали средства остварена наплатом закупа пословног 

простора. По Споразуму о коришћењу простора у дому месних заједница МЗ ''Вељко 

Влаховић'' и МЗ ''Соња Маринковић'' и расподели остварене разлике између прихода и 

расхода од закупа, који су поменуте месне заједнице закључиле 19.11.2013. године, у 

књиговодству МЗ ''Соња Маринковић'' је на конту 122198 – остала краткорочна 

потраживања евидентиран износ од 1.455.444,95 динара, док је остатак у износу од 

577.220,47 динара евидентирано на истом конту у књиговодству МЗ ''Вељко Влаховић''. 

  Приходи које је МЗ ''Соња Маринковић'' наплатила преко евиденционог рачуна у 

корист рачуна буџета града Зрењанина су, у првој половини 2019. године, износили 

укупно 1.028.307,58 динара и у целини су представљали средства остварена наплатом 

закупа пословног простора. По Споразуму о коришћењу простора у дому месних 

заједница МЗ ''Вељко Влаховић'' и МЗ ''Соња Маринковић'' и расподели остварене 

разлике између прихода и расхода од закупа, који су поменуте месне заједнице 

закључиле 19.11.2013. године, у књиговодству МЗ ''Соња Маринковић'' је на конту 

122198 – остала краткорочна потраживања евидентиран износ од 815.757,50 динара, док 

је остатак у износу од 212.550,08 динара евидентирано на истом конту у књиговодству 

МЗ ''Вељко Влаховић''.   

  У контролисаном периоду, односно од 01.01.2018. до 30.06.2019. године, МЗ ''Соња 

Маринковић'' Зрењанин је имала издатих седам пословних простора за која је са 

закупцима закључила уговоре у којима су дефинисани права и обавезе, између осталог 

период закупа и износ месечне закупнине: 

  - Уговор о закупу пословног простора, од 29.09.2015. године, површине од 138 м2, 

за период од 01.10.2015. до 01.10.2020. године са месечном закупнином од 650 евра чија 

ће се вредност обрачунавати по средњем курсу НБС на дан фактурисања. Поред 

уговорене закупнине, закупац се обавезао да закуподавцу надокнади сразмерни део 

трошкова услуга комуналних организација које се односе на утрошак струје, воде, 

изношења смећа и других комуналних услуга, а по основу истављених фактура. Увидом 

у осталу документацију утврђено је да је МЗ ''Соња Маринковић'' Зрењанин  24.09.2015. 

године прибавила сагласност Градског већа за издавање поменутог пословног простора 

на одређено време од 5 година са могућношћу продужења. 

  - Уговор о закупу пословног простора и два Анекса уговора од 25.01.2013. године и 

од 25.04.2013. године, површине од 275 м2, на неодређено време  са месечном 

закупнином од 484 бодова. Вредност бода утврђена је за сваки месец и представља 

динарску противвредност 1 евра по званичном курсу НБС-а. Поред уговорене 

закупнине, закупац се обавезао да закуподавцу надокнади сразмерни део трошкова 

услуга комуналних организација које се односе на утрошак струје, грејања, воде, 

изношења смећа и других комуналних услуга, а по основу истављених фактура.  

  - Уговор о закупу пословног простора и два Анекса уговора од 25.01.2013. године и 

од 25.04.2013. године површине од 120 м2, на неодређено време  са месечном 

закупнином од 180 бодова. Поред уговорене закупнине, закупац се обавезао да 

закуподавцу надокнади сразмерни део трошкова услуга комуналних организација које се 

односе на утрошак струје, грејања, воде, изношења смећа и других комуналних услуга, а 

по основу истављених фактура.  

  - Уговор о закупу пословног простора од 15.06.2011. године, са ЈКП ''Градска 

топлана''  из Зрењанина, површине од 5,5 м2, на неодређено време са месечном 

закупнином у износу од 325,66 динара по 1м2, стим што ће се уговорена цена закупа 

утврђивати на основу цене коју утврђује Скупштина града Зрењанина за другу пословну 

зону, локали до 30м2.  
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  - Уговор о закупу пословног простора од 22.11.2007. године и Анекс уговора о 

закупу пословног простора од 15.06.2011. године са ЈКП ''Чистоћа и зеленило''  из 

Зрењанина, површине од 5,5 м2, на неодређено време са месечном закупнином у износу 

од 261 динара по 1м2, стим што ће се уговорена цена закупа утврђивати на основу цене 

коју утврђује Скупштина града Зрењанина за другу пословну зону, локали до 30м2. 

Поред уговорене закупнине, закупац се обавезао да закуподавцу надокнади сразмерни 

део трошкова услуга комуналних организација које се односе на утрошак струје, 

грејања, воде, изношења смећа и других комуналних услуга, а по основу истављених 

фактура. Анексом бр. 2 уговора о закупу пословног простора од 11.09.2018. године, 

поменути закупац је ослобођен плаћања закупнине, почев од 01.09.2018. године, док је 

уговорена одредба о плаћању сразмерног дела трошкова комуналних услуга остала на 

снази.   

  - Уговор о закупу закључен дана 19.02.2010. године o издавањu у закуп дела 

пословног простора ради постављања банкомата у динарској противвредности 60 евра 

по средњем курсу НБС на дан плаћања на неодређено време. 

  - Уговор о закупу закључен дана 20.09.2018. године o издавањu у закуп дела 

пословног простора ради постављања банкомата у закупа износи 60 евра у динарској 

противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС за евро последњег дана у текућем 

месецу, у коју је укључен ПДВ. Уговор је закључен на неодређено време. 

  У поступку даље контроле утврђено је да је зграда у којој је смештена МЗ ''Соња 

Маринковић'' и простор који се издаје у закуп, у Зрењанину Булевар Вељка Влаховића 

бр. 14., уписана је у Листу непокретности К.О. Зрењанин I, да је објекат изграђен без 

одобрења за градњу, да у подацима о имаоцу права на објекту стоји: назив: Град 

Зрењанин, врста права: држалац, облик својине: државна РС и обим права: цело право 

1/1. У подацима о теретима на објекту стоји да је 05.07.2010. године уписано да је 

објекат изграђен без дозволе. 

  Даље је извршен увид у следећу преписку која је МЗ извршила у поступку 

закључивања поменутих уговора о закупу пре ступања на снагу Закона о јавној својини: 

захтев МЗ Секретаријату за урбанизам Општине Зрењанин од 03.04.2006. године, 

Одговор Одељења за послове урбанизма Општине Зрењанин од 06.04.2006. године, 

Захтев МЗ Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије за давање сагласности 

за издавање пословног простора у згради Месне заједнице у закуп од 14.04.2006. године 

и Одговор Републичке дирекције за имовину Републике Србије од 13. јула 2006. године. 

Из поменуте преписке која се односила на питање надлежности за давање сагласноси 

МЗ за издавање пословног простора у закуп, није са сигурношћу могло да се утврди у 

чијој је надлежности давање сагласности за издавање поменутог пословног простора у 

закуп. 

  У периоду од ступања на снагу новог Закона о јавној својини па до 2015. године, 

Градско веће града Зрењанина је дало сагласности за издавање пословног простора у 

закуп, за два закупца. 

     У вези непоступања Месне заједнице ''Соња Маринковић'' по одредбама Одлуке о 

пословном простору у јавној својини града Зрењанина тим одредбама је између осталог 

регулисан  начин и поступак утврђивања висине закупнине за издавање у закуп 

пословног простора који се налази у јавној својини града Зрењанина, одговорна лица МЗ 

су дала образложење у Изјави од 28.08.2019. године у којој између осталог стоји да се 

МЗ, с обзиром да Град Зрењанин није укњижен као власник јавне својине на објекту у 

којој је смештена МЗ, обратила Одељењу за привреду Градске управе Града Зрењанина 

са захтевом да их обавесте да ли је поменути објекат предмет озакоњења. Дописом 

Одељења за привреду Града Зрењанина – Одсека за изградњу и уређење града од 

28.08.2019. године који је достављен у прилогу, обавештени су да објекат у коме се 

налази МЗ КО Зрењанин I (носилац права на парцели је Град Зрењанин) представља 

предмет озакоњења у смислу Закона о озакоњењу објекта пред надлежним органом 

Градске управе града Зрењанина.  
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  У поступку контроле извршен је увид у излазне рачуне за уговорени закуп, као и 

излазне рачуне за припадајући део трошкова комуналних услуга и утврђено је да је 

Месна заједница редовно вршила фактурисање трошкова закупа, као и трошкова 

комуналних услуга, да су сви закупци редовно измиривали обавезе по истављеним 

фактурама, али да није сасвим прецизно поступано по одредбама уговора по којима ће 

се закупнина изражена у еврима или бодовима обрачунавати по средњем курсу НБС на 

дан фактурисања, већ је приликом фактурисања вршено заокруживање званично 

објављеног курса евра, што је у супротности са уговореним одредбама.  

  2. Контролом је утврђено да су у 2018. години исплаћени путни трошкови за укупно 

13 месеци и то почев од новембра 2017. године до новембра 2018. године у износу од по 

1.800,00 динара месечно, односно у вредности месечне карте за градски превоз. Увидом 

у евиденцију на раду утврђено је да је евиденцијом за све дане (осим дана викенда) 

исказивано присуство на раду, без евиденције државних и верских празника и осталих 

евентуалних одсуствовања са рада (годишњи одмор, боловање и др.). 

  У контролисаном периоду 2019. године су исплаћени путни трошкови за укупно 6 

месеци у износу од по 1.800,00 динара месечно, односно у вредности месечне карте за 

градски превоз. Увидом у евиденцију о радном времену утврђено је да су, за разлику од 

2018. године евидентирани дани државних и верских празника.  

  У поступку контроле је утврђено и да је за све месеце у периоду од 01.01.2018. до 

30.06.2019. године, исплаћен пун износ накнаде трошкова за превоз, што је супротно 

одредбама  Закона о раду, по коме запослени има право на накнаду трошкова у складу са 

општим актом и уговором о раду, за долазак и одлазак са рада у висини превозне карте у 

јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, а самим тим у 

супротности одговарајућим одредбама Закона о буџетском систему.  

  3. Контролом расхода за награде запосленима и остале посебне расходе – конто 416, 

у 2018. години утврђено је да је јубиларна награда за запосленог обрачуната и исплаћена 

у нето износу од 67.930,00 динара, што је  за 5.713,25 динара више од износа који је 

према Уговору о раду требало исплатити (62.216,25 динара). 

   4. Приликом контроле рачуна по расходима извршеним на различитим контима 

групе 421, 423, 424, 426 и 512 утврђено је да се на рачунима, 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, као и да за поједина плаћања по предрачунима недостају рачуни, што је 

у супротности са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству и одговарајућим 

одредбама Рачуноводствених политика буџета Града Зрењанина.              

                 

        Месна заједница   ''Мужља'' 
 

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

одређивања конта на којима ће се исте књижити и начина књижења, пре свега у 2017. 

години, 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. 

  2.  У инспекцијској контроли организације прославе дана МЗ ''Мужља'' тзв. ''БУЧ'' 

за 2017. и 2018. годину по питању плаћања обавеза за заузимање јавних површина, 

наплате коришћења простора за пултове и простора за вршење угоститељских услуга 

констатовано је следеће: 

          за 2017. годину 

 

   МЗ ''Мужља'' је поднела захтев за привремено заузимање јавне површине Одељењу 

за урбанизам Градске управе Зрењанин за издавање решења о привременом заузимању 

јавне површине ради постављања пултова на локацијама у две улице у Мужљи као и 

ради постављања објеката за извођење забавног програма – забавних реквизита. и 

добила Сагласност ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за одржавање поменутих 
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манифестација, при чему МЗ ''Мужља'' није у 2017. години платила износ накнаде 

дефинисан поменутом Сагласношћу и урбанистичким сагласностима по појединим 

локацијама, већ је то учинила 01.02.2018. године. 

    Такође, МЗ ''Мужља'' поднела је дана 06.09.2017. године,  Одељењу за урбанизам, 

Одсеку за урбанизам и просторно планирање, Градске управе Зрењанин захтев за 

одобрење за привремено коришћење комуналних објеката – јавне површине,  за 

манифестацију ''БУЧ'' у 2017. годину, у трајању од 08.09. до 10.09.2017. године, за шта је 

требала, по обрачуну који је сачинило одговорно лице из Одсека за урбанизам и 

просторно планирање, платити одговарајућу градску административну таксу од 600,00 

динара и локалну комуналну таксу од 24.824,00 динара, што није учинила. МЗ ''Мужља'' 

je поднела дана 08.09.2017. године, Одељењу финансија Градске управе Зрењанин, 

Захтев за обезбеђење средстава – плаћање, градске административне таксе и локалне 

комуналне таксе, који није реализован. Такође је, по службеној белешци лица из Одсека 

за урбанизам и просторно планирање, констатовано да је подносилац захтева одустао од 

истог, телефонским путем дана 15.09.2017. године, када је ''БУЧ'' већ био одржан и 

завршен. 

       Даље Инспекцијском контролом утврђено је и да је у вези манифестације ''БУЧ'' у 

2017. години,  МЗ ''Мужља'' закључила Уговор о закупу простора за приређивање 

забавних и циркуских игара. По овом Уговору  МЗ ''Мужља'' као закуподавац даје у 

закуп Удружењу приређивача забавних и циркуских игара Војводине Зрењанин као 

закупцу, простор на вашаришту за лоцирање забавних и циркуских радњи, а по цени 

закупа од 200.000,00 динара  које је закупац и уплатио на рачун буџета града Зрењанина. 

      На захтев буџетског инспектора одговорним лицима из месне заједнице да 

документују начин рада по питању једнократног издавања земљишта – простора за 

постављање тезги и за пружање угоститељских услуга, односно наплате истог и 

коришћења тако оприходованих средстава, секретар МЗ ''Мужља'' је дао Изјаву о 

прослави Дана МЗ за 2017. годину. У поменутој изјави, навео је између осталог да је 

Савет МЗ ''Мужља'' на својој седници одржаној дана 11.07.2017. године донео одлуке у 

вези организације прослава дана МЗ, и између осталог,  да остаје Организациони одбор 

од пет чланова из предходне године, као и да се не мењају цене закупа из предходне 

2016. године. По изводу из записника са седнице Савета МЗ  од 31.08.2016. године, 

донета је одлука да се закуп вашаришта одређује по цени од 145.140 динара, а за разне 

тезге 300 динара по метру (за сва три дана). Даље је у изјави наведено да је било веома 

лоше време, те да су многи отказали резервацију места а и они који су дошли, видећи да 

неће бити неког већег промета, спаковали се и отишли. Након консултација, тврди се да 

је Организациони одбор, насупрот одлуци Савета МЗ, донео одлуку да се те године 

одустане од убирања закупнине за тезге да би се корисници одобровољили и да би 

остали упркос лошем времену, како би остао какав-такав дојам о БУЧ-у.  

    Сходно наведеном, буџетски инспектор није био ни у могућности да прецизно, у 

финансијском смислу, утврди обим радњи који су одговорна лица МЗ ''Мужља'' 

извршила, у организацији прославе дана МЗ за 2017. годину, евентуалном наплатом 

готовинских средстава и њиховим каснијим трошењем, који је учињен без поштовања 

важећих законских прописа (доношења одговарајућих одлука Савета МЗ, закључивања 

уговора о закупу, наплатом коришћења простора путем рачуна и каснијим плаћањем 

одређених обавеза путем рачуна МЗ ''Мужља''). 

 

 за 2018. годину 

   МЗ ''Мужља'' је поднела захтев за привремено заузимање јавне површине од 

31.08.2018. године Одељењу за урбанизам Градске управе Зрењанин за издавање решења 

о привременом заузимању јавне површине ради постављања пултова на локацијама у 

две улице у Мужљи. Пре подношења поменутог захтева МЗ ''Мужља'' је, на основу свог 

захтева од 27.08.2018. године, добила од ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин, 

урбанистичке сагласности за поменуте две локације за постављање пултова за излагање 

и продају украсних предмета, рекламирање производа и сл. поводом манифестације на 
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површини јавне намене ''БУЧ'', за шта је МЗ ''Мужља'' и платила накнаде, дана 

17.10.2018. године. 

      МЗ ''Мужља'' је дана 07.09.2018. године, поднела  захтев Одељењу за урбанизам, 

Одсеку за урбанизам и просторно планирање, Градске управе Зрењанин за постављање 

мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама,  за манифестацију ''БУЧ'' 

у трајању од 07.09. до 09.09.2018. године, за шта је требала, по обрачуну који је 

сачинило одговорно лице из Одсека за урбанизам и просторно планирање, платити 

одговарајућу градску административну таксу од 600,00 динара и локалну комуналну 

таксу од 2.122,20 динара, што није учинила. Такође је по службеној белешци лица из 

Одсека за урбанизам и просторно планирање, констатовано да је подносилац захтева 

одустао од истог, телефонским путем дана 11.01.2019. године, када је ''БУЧ'' већ био 

одржан и давно завршен. 

      Инспекцијском контролом утврђено је и да је, такође у вези манифестације ''БУЧ'' у 

2018. години,  МЗ ''Мужља'' закључила Уговор о закупу простора за приређивање 

забавних и циркуских игара за време БУЧ-а 2018 од 31.08.2018. године, са Удружењем 

приређивача забавних и циркуских игара Војводине Зрењанин. По овом Уговору  МЗ 

''Мужља'' као закуподавац даје у закуп  Удружењу приређивача забавних и циркуских 

игара Војводине Зрењанин као закупцу, простор на вашаришту за лоцирање забавних и 

циркуских радњи, а по цени закупа од 200.000,00 динара. Средства наведена у Уговору, у 

износу од 200.000,00 динара, закупац је уплатио на рачун буџета града Зрењанина – 

приходи од давања у закуп, дана 24.09.2018. године. 

        На захтев буџетског инспектора одговорним лицима из месне заједнице да 

документују начин рада по питању једнократног издавања земљишта – простора за 

постављање тезги и за пружање угоститељских услуга, односно наплате истог и 

коришћења тако оприходованих средстава, секретар МЗ ''Мужља'' је дана 07.05.2019. 

године дао Изјаву о прослави Дана МЗ за 2018. годину. У поменутој изјави, навео је 

између осталог да је Савет МЗ ''Мужља'' на својој седници одржаној дана 24.07.2018. 

године, започео припреме за одржавање прославе дана МЗ именовањем организационог 

одбора а на седници одржаној 31.08.2018. године, донео и конкретне одлуке, највећим 

делом у вези организације прославе, затим за пратеће програме као и цену закупа разних 

типова тезги која је установљена на 400 динара по дужном метру за сва три дана и у 

износу од 200.000 динара за закуп простора за приређивање забавних и циркуских 

игара. Даље је у изјави наведено да је евидентиран опадајући број тезги у односу на 

предходну годину за шта је наведен низ разлога као: да су закупци тезги у значајној 

мери људи старије доби, да се ради о неисплативости оваквог закупа, понуди застареле 

робе, о не баш занемарљивом броју људи који су се иселили у иностранство из 

економских разлога, резервисању тезги које се после не користе или се одлази на, у исто 

време одржан вашар, у Темерину, слабу куповну моћ посетилаца и сл. На крају изјаве се 

наводи да је укупно сакупљено средстава у износу од 30.400,00 динара која су уплаћена 

на збирни рачун града. 

        Инспекцијском контролом утврђено је да је дана 14.09.2018. године уплаћен  износ 

од 30.400,00 динара на уплатни рачун града Зрењанина на име прихода од закупа 

непокретности. Наведени износ је требао бити уплаћен на евидентни рачун МЗ 

''Мужља'' код Управе за трезор који се иначе директно празни на рачун буџета града 

Зрењанина. 

    Сходно наведеном, буџетски инспектор није био ни у могућности да прецизно, у 

финансијском смислу,  у организацији прославе дана МЗ за 2018. годину, утврди обим 

радњи који су одговорна лица МЗ ''Мужља'' извршила,  наплатом готовинских средстава, 

који је учињен без поштовања важећих законских прописа (закључивањем уговора о 

закупу, наплатом коришћења простора путем рачуна и одговарајућим евидентирањем и 

документовањем наплате). 

   Из свега наведеног може се закључити да је у поступку организовања прославе 

Дана МЗ ''Мужља'', у периоду који је обухваћен инспекцијском контролом у 2017. и 

2018. години, са становишта поштовања прописа о финансијском пословању било 
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пропуста који су се огледали у: неплаћању обавеза по основу локалних комуналних и 

градских административних такси, ненаплаћивању прихода односно наплаћивању 

прихода од закупа простора и пултова и тезги уз непостојање одговарајуће 

документације у вези са тим,  недоношењу одговарајућих одлука као и непоштовању 

донетих одлука самог Савета МЗ ''Мужља'' као и неправилној извршеној уплати 

оствареног прихода на рачун буџета града Зрењанина. 

  3. Због заосталих дуговања МЗ  ''Мужља'' за испоручени природни гас према ЈКП 

''Градска топлана'' Зрењанин, МЗ ''Мужља'' је са ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, 

закључила Споразум од 16.03.2017. године, о исплати дуга по закључцима јавних 

извршитеља. По укупном износу обавеза из поменутог Споразума од 222.079,91 динара 

подељено у 12 једнаких месечних рата, произилази да би износ за једну месечну рату 

требао износити (са малим заокружењем) 18.507,00 динара, у ком износу је буџет града 

Зрењанина и преносио средства МЗ  ''Мужља'' у 2017. години за плаћање првих 8 

месечних рата по 18.507,00 динара.  Међутим увидом у аналитичку картицу конта 

421221 – природни гас за 2017. годину и изводе рачуна месне заједнице, произилази да 

је МЗ  ''Мужља'' та иста средства пренела ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин у осам 

мањих месечних износа од по 18.057,00 динара, или за 450,00 динара мање за сваку 

месечну рату  или укупно 3.600,00 динара мање у 2017. години. 

      4. Расходи за бензин, субаналитички конто 426411, извршени су у укупном износу 

од 38.000,00 динара у 2017. години и у износу од  35.000,00 динара у 2018. години. 

Наведени расходи извршени су за  набавку бензина за потребе рада тримера, којима је 

кошена трава и моторне тестере за кресање грана на јавним површинама, као и за 

коришћење моторних травокосачица које нису власништво Месне заједнице и 

пољочуварску делатност. У поступку контроле утврђено је да не постоји писана 

евиденција о преузимању и утрошку набављеног бензина по опреми и осталим 

наменама, те да се самим тим није могло тачно утврдити за које намене је гориво 

коришћено, што је у супротности са чланом 14.  и 16. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

  5. За обављање комуналних послова у 2018. години извршени су расходи у укупном 

износу од 500.999,34 динара за исплате по уговорима о обављању привремених и 

повремених послова од 08.12.2017. године, за обављање комуналних послова, у периоду 

од 08.12.2017. до 05.06.2018. године којим је одређена обавеза да наручилац посла (МЗ 

''Мужља'') исплаћује месечну накнаду извршиоцу посла у висини од 22.880,00 динара 

нето,  и Уговору од 03.07.2018. године, за обављање послова радника на одржавању 

јавних површина у месној заједници, у периоду од 04.07.2018. до 31.12.2018. године. У 

Уговору је утврђена накнада раднику, у складу са Законом и Одлуком Савета МЗ 

''Мужља'', у месечном нето износу од 25.000,00 динара. У овом случају је учињен 

пропуст, пошто је између два поменута уговора о обављању привремених и повремених 

послова начињен вакум за период од 05.06.2018. до 04.07.2018. године, а месечна 

накнада именованом је редовно исплаћивана сваког месеца па и за поменути период 

када то није било покривено поменутим уговорима. 

      6.  Приликом контроле рачуна по расходима извршеним на различитим контима 

групе 421, 423, 424, 426, у 2017. години,  и на контима групе 421, 423, 424, 425 и 426, у 

2018. години, утврђено је да се на рачунима, 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. Такође је уочено да се на рачунима, пре свега добара и услуга који спадају у 

репрезентацију, не налазе детаљне спецификације робе и описи услуга, нити су 

приложени фискални рачуни из којих би се ти подаци могли видети. Наведено је у 

супротности са одредбама  Рачуноводствених политика буџета Града Зрењанина, које 

примењује књиговодство месних заједница, као и са  одредбама чл. 56. и 58. Закона о 

буџетском систему.  

    Потпис наредбодавца да се одређено плаћање изврши налази се само на рачунима 

које је секретар МЗ достављао, уз захтеве за трансфер, Одељењу за финансије Градске 
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управе Зрењанин (са неколико изузетака када на рачунима који су достављени Одељењу 

за финансије није било тог потписа), али не и на примерцима рачуна који се налазе у 

књиговодству месне заједнице.   

       7. У тренутку започињања инспекцијске контроле Месна заједница ''Мужља'' није 

имала интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке, који је била обавезна да 

донесе у складу са одредбама  Закона о јавним набавкама којим је одређено је да је 

наручилац дужан да донесе акт којим ће ближе уредити поступак јавне набавке унутар 

наручиоца а нарочито начин планирања набавки (критеријуме, правила и начин 

одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин испитивања и 

истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеве поступка јавне набавке, 

начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење 

и контролу јавних набавки, начин праћења извршења уговора о јавној набавци. У току 

инспекцијске контроле Савет Месне заједнице ''Мужља'' је донео  Правилник о ближем 

уређивању поступка јавне набавке. 

        8.   Чланом 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 набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је 

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

      Средства у износу од 100.000,00 динара, која је МЗ ''Мужља'' добила у 2017. години, 

по тројном Уговору о додели новчаних средстава, закљученим између АП Војводине – 

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице, Града Зрењанина и МЗ ''Мужља'', а за трошкове израде и 

постављање табли са обавештењима за јавност исписаним на језицима који су у 

службеној употреби у насељеном месту, су требала бити предмет наведеног поступања 

по  39. Закона о јавним набавкама. Међутим одговорна лица у МЗ ''Мужља'' нису у овом 

случају поступала у складу са тим, већ су само донели одлуку Савета МЗ о прихватању 

понуде јединог понуђача у износу од 128.880,00 динара, која датира из 2016. године.    

      Средства у укупном износу од 286.970,47 динара, која је МЗ ''Мужља'' добила у 

2018. години за плаћање обавеза по разним услугама превоза према добављачима, су 

такође, требала бити предмет наведеног поступања по члану 39. Закона о јавним 

набавкама. Међутим одговорна лица у МЗ ''Мужља'' нису ни у овом случају поступала у 

складу са тим. 

 

  Дом здравља ''Др Бошко Вребалов''  
 

  1. У поступку  инспекцијске контроле је утврђено да Дом здравља ''Др Бошко 

Вребалов'' својим пословањем у периоду од 01.01.2019 до 31.05.2019. године имајући у 

виду утврђено стање потраживања и обавеза на дан 31.05.2019. године, нема умањену 

способност плаћања, односно нема претећу неспособност плаћања, односно није 

презадужен имајући у виду услове прописане законом којим се уређује стечај.  

  2.  У књиговодственој евиденцији  Дома здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин са 

стањем на дан 31.05.2019 године,  на конту 011100- зграде и грађевински објекти 

утврђен је  износ од 43.251.000 динар а  на конту 014100- земљиште износ од 2.828.000 

динара. Доношењем Закона о јавној својини 2011 године, Град Зрењанин је стекао право 

власништва и извршио упис права власништва у катастар непокретности на објекте и 

земљиште које је у обављању делатности, користио Дом здравља. Након тога, 

евиденција истих је и даље настављена да се води у пословним књигама Дома здравља 

''Др Бошко Вребалов''. Међутим, у складу са одредбама Закона о буџетском 

рачуноводству и одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем,  напред наведене непокретности требало је 

искњижити из пословних књига Дома здравља и унети  их у кљиговодствену евиденцију 

пословних књига  Града Зрењанина. 
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  У инспекцијским контролама примене закона у области материјално финансијског 

пословања, наменског и законитог коришћења средстава које су од стране Службе за 

буџетску инспекцију извршене током 2019. године код напред наведених корисника 

средстава буџета града Зрењанина, утврђено је укупно 85 неправилности. За све 

неправилности које су утврђене у записницима о извршеној контроли и које су наведене 

у закључцима тих записника, предложено је укупно 55 мера 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 2019. 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.  Народни музеј Зрењанин, 

2.  ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, 

3.  ОШ ''Јован Дучић'' Клек,  

4.  Туристичка организација града Зрењанина, 

5.  Савремена галерија Зрењанин. 

 

 

 

 

 

  Извештај израдио: 

Веселин Милованов 

 

                                                                                                    ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА  

                                                                                              БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

  

 _____ ________________ 

                                                                                                   Веселин Милованов                                                                      


