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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Уводне напомене
Буџетска инспекција Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетска инспекција
АПВ) функционише као Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине, почев од 01. јула
2017. године, применом одредаба Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Војводине („Службени лист АПВ”, број 22/2017), као правни следбеник Сектора за буџетску инспекцију, у
оквиру Покрајинског секретаријата за финансије.
Чланом 91. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закони, 103/2015,
99/2016 и 113/2017), прописанa је обавеза достављања надлежном органу локалне власти извештаја о
извршеној инспекцијској контроли, с налазима и мерама. Чланом 10. став 1. Одлуке о оснивању Службе за
буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 22/2017), прописано је
да Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине подноси Покрајинској влади годишњи
извештај о извршеним инспекцијским контролама с налазима и мерама, а по захтеву оснивача – и у току
године.
Рад Буџетске инспекције АПВ у 2017. години одвијао се у планираним оквирима и у складу с
програмом рада који је донела Покрајинска влада (акт број: 021-134/2016 од 28. децембра 2016. године), као
и са утврђеним планом рада Буџетске инспекције АПВ за 2017. годину. Министарство финансија, Сектор за
контролу јавних средстава, Београд – размотривши достављене предлогe програма и плана рада Буџетске
инспекције АПВ за 2017. годину, није имало примедаба на њихов садржај, те је дало сагласност број: 01100-00650/2016-26 од 12. децембра 2016. године. Jедан број контрола у извештајном периоду обављен је по
захтеву директних буџетских корисника за обављање контроле код индиректних и осталих буџетских
корисника из њихове надлежности.
Према одредбама члана 85. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009 и
113/2017), послове буџетске инспекције на територији аутономне покрајине обавља служба за буџетску
инспекцију аутономне покрајине, коју оснива надлежни орган аутономне покрајине, с циљем вршења
инспекције над директним и индиректним корисницима буџетских средстава аутономне покрајине, као и
осталим субјектима наведеним у т. 2), 3), и 4) става 1 истог члана овог закона.
С тим у вези, а имајући у виду одредбе члана 86. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр.54/2009 и 113/2017) којим је прописана функција буџетске инспекције, инспекцијска контрола се
односила на примену закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава од стране наведених субјеката.

Извршење инспекцијских контрола
Током 2017. године, Буџетска инспекција АПВ вршила је инспекцијску контролу са укупно 44
издатих налога (23 налога за редовну инспекцијску контролу и 21 налог издат за ванредну инспекцијску
контролу). Од тога, 43 инспекцијске контроlе окончане су у извештајном периоду, док је једна инспекцијска
контрола у току, односно у фази окончања.
Завршеним контролама у 2017. години по налозима из 2017. године, обухваћена су средства од
5.439.043.015,20 динара. Током 2017. године, окончана је контрола два буџетска корисника по налозима из
2016. године, којом су обухваћена средства од 598.369.541,47 динара, те је укупан износ контролисаних
средстава 6.037.412.556,67 динара.
Према записницима о окончаним контролама по налозима из 2017. године, у 11 контрола утврђене су
повреде прописа о јавним набавкама, за износ буџетских средстава од 57.719.420,94 динара. У 16 контрола,
по налозима из 2017. године утврђено је незаконито и ненаменско трошење буџетских средстава (укупно
177.037.381,29 динара). У два налога из 2016. године утврђено је ненаменско и назаконито трошење
буџетских средстава од 6.443.698,26 динара, тако да укупан износ исказаних ненаменских и незаконитих
буџетских средстава у извештајном периоду износи 183.481.079,55 динара. У једној контроли утврђено је да

пренета средства нису утрошена (24.084.437,40 динара). У извештајном периоду враћено је 1.563.587,03
динара по налозима из 2017. године и средства од 2.066.618,55 динара по налозима из 2016. године, тако да
је укупан износ враћених средстава – 3.630.205.58 динара.
У складу са овлашћењима буџетске инспекције, у извештајном периоду обезбеђена су права
контролисаних корисника на учешће у поступку ради потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања
значајног за правилно и законито одлучивање. Контролисаним буџетским корисницима обезбеђује се пуно
учешће у поступку контроле, као и могућност да заштите своја права и интересе засноване на закону и да
дају пун допринос потпуном и тачном утврђивању чињеничног стања која утиче на предмет контроле.
На записнике о извршеним инспекцијским контролама у 2017. години, у смислу Уредбе о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, уложeно je 15 примедаба по налазима у инспекцијским
контролама у току 2017. године. У 14 предмета, буџетски инспектори утврдили су да примедбе не садрже
нове чињенице и нове доказе којима би се налази контрола мењали, те су корисници о одбијању примедби
обавештени писаним путем. У једном предмету буџетски инспектори утврдили су да су примедбе делом
основане, те је сачињена допуна записника о контроли.
Против правних и одговорних лица у контролисаним правним лицима у извештајном периоду због
повреде Закона о јавним набавкама или Закона о буџетском систему, поднето је 18 захтева за покретање
прекршајног поступка (Прекршајним судовима и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки Београд).
Сарадња с другим органима
Буџетска инспекција АПВ у свом раду сарађује с другим органима, водећи рачуна о томе да не
преузме послове из надлежности других инспекцијских органа и служби, али и о томе да их благовремено
обавести о неправилностима (који су из надлежности тих органа) уоченим у поступку контроле, ради
предузимања неопходних мера и поступака.
У извештајном периоду, Служба за буџетску инспекцију АПВ, као и Сектор за буџетску инспекцију
Покрајинског секретаријата за финансије, Нови Сад, успешно су сарађивали с Министарством финансија,
Сектором за контролу јавних средстава – Републичком буџетском инспекцијом, Београд, Агенцијом за
борбу против корупције, Београд, Правобранилаштвом Аутономне покрајине Војводине – Нови Сад и
прекршајним судовима.
Неправилности утврђене у инспекцијским контролама
Најчешће неправилности утврђене у инспекцијским контролама у вези су с кршењем следећих
прописа:
а) Закон о буџетском систему
- извршавање обавеза за одређене намене које су преузете у износима већим од износа који су одобрени
буџетом или финансијским планом или износима насталим у супротности с важећим прописима (члан 56.
став 4);
- заснивање радног односа с новим лицима без прибављене сагласности тела Владе РС и радно ангажовање
лица изнад лимита од 10% од броја запослених на неодређено време (члан 27е. ст. 34, 35, 36 и 37 Закона о
буџетском систему);
- извршавање обавеза по уговорима закљученим супротно прописима који регулишу јавне набавке (члан 57
Закона о буџетском систему);
б) Закон о јавним набавкама
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- набавка добара, услуга и радова врши се без предходно спроведеног поступка или према процедури која
одступа од прописане процедуре (члан 31–41);
в) Прописи о платама, додацима на плату, накнадама и другим примањима
- обрачун и исплата накнада по уговорима о делу који су закључени за обављање послова из делатности
послодавца, што је супротно одредбама Закона о раду (члан 199);
- постојање већег броја запослених од броја прописаног Одлуком о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине и
систему локалне самоуправе, што је супротно члану 9 Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору;
г) Уредба о буџетском рачуноводству
- нерасполагање помоћним књигама и евиденцијама о исплатама и обавезама по основу закључених уговора
о делу, сагласно члану 14. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Извештаји о појединачним инспекцијским контролама с констатованим неправилностима
Према сачињеним записницима о извршеној инспекцијској контроли, утврђене су следеће
неправилности према оцени субјеката контроле у оквиру Сектора за буџетску инспекцију Покрајинског
секретаријата за финансије и Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине:
1.Техничка школа с домом ученика Апатин
По окончању редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2016. године, за
корисника буџетских средстава – Техничку школу са домом ученика Апатин, ул. Пригревачка 72, –сачињен
је Записник број: 47-1/2017-2/01 од 27.03.2017. године, којим су утврђене следеће незаконитости:
- у спроведеном поступку јавне набавке број: 2/2015 од 19.02.2015. године – отворени поступак
набавке добара – Храна за исхрану Дома ученика Техничке школе Апатин, није била дефинисана
процењена вредност партија. Такође, ни у Извештају о стручној оцени понуда у отвореном
поступку јавне набавке велике вредности обликоване по партијама, број: 16-3/03-015 од
20.03.2015. године, нигде се не наводе процењене вредности партија јавне набавке, која је
спровођена као јавна набавка по партијама, што је супротно члану 105. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр. 124/2012… 68/2015). Како су закључени уговори на укупан износ од
4.099.582,95 динара без ПДВ-а, односно на већу вредност од укупно процењене вредности јавне
набавке (која је износила 3.291.654,00 динара без ПДВ-а), односно на основу неприхватљивих
понуда (јер у збиру дају већу вредност од укупно процењене) што је супротно члану 3. тачка 33)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012 и 68/2015), чиме је одговорно
лице Техничке школе са домом ученика Апатин поступило супротно одредбама чл. 57. и 71.
Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009 и 103/2015) и тако начинило
прекршај из члана 103. став 1. тачка 4. истог закона.
2. Покрајински завод за социјалну заштиту Нови Сад
По обављеној редовној инспекцијској контроли материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава, за период од 01.01.2015. године до 31.12.2016. године, у
Покрајинском заводу за социјалну заштиту у Новом Саду, сачињен је Записник број: 102-47-1/2017-3-01 од
20.03.2017. године, где је утврђено следеће:
Упоређивањем дневнице прописане Уредбом о накнадама и другим примањима запослених у
организацијама за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 18/13,116/14 – даље Уредба
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ООСО) и исплаћених дневница по Пројекту 006 ,,UNICEF”, утврђено је следеће: да је током 2015. године
исплаћено више од законом прописане дневнице у земљи (укупно 1.785.493,20 динара), односно исплаћених
358 дневница за четири запослена носиоца пројекта. Такође, током 2016. године исплаћено је више од
законом прописане дневнице у земљи (укупно 1.647.745,93 динара), односно, исплаћено је 307 дневница за
шест запослених носилаца пројекта. Исплатом дневница за службени пут у земљи у висини већој од
прописане, чланом 4. Уредбе о накнадама и другим примањима запослених у организацијама за обавезно
социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 18/13,116/14 – даље Уредба ООСО) одговорно лице
поступило је супротно одредбама члана 74. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, … 103/2015), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 6) истог закона.
3. Геронтолошки центар „Бечеј” Бечеј
Након извршене редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду 01.01.2015–31.12.2016. године, за
корисника буџетских средстава – Геронтолошки центар Бечеј, Бечеј, сачињен је Записник о контроли број:
102-47-1/2017-4-01 од 07.04.2017. године, којим је утврђено следеће чињенично стање:
-центар је прибавио услугу осигурања од АД за осигурање „ДДОР” Нови Сад у износу од 1.407.059,00
динара у периоду од 01.01.2015. до 31.01.2015. године, без спроведеног поступка јавне набавке и услугу
осигурања од АД за осигурање „ДДОР” Нови Сад у износу од 1.008.685,00 динара у 2016. години, без
спроведеног поступка јавне набавке. Наведено је у супротности с чланом 57) Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009…103/2015), чиме је одговорно лице поменутог центра учинило
прекршај, што је кажњиво по члану 103. став 1. тачка 4) Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/2009 и 103/2015).
4. Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки –Чудотворац”
Нови Бечеј
Након редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања
и наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2016. године, у Дому за
душевно оболела лица „Свети Василије Острошки” Чудотворац, Нови Бечеј (у даљем тексту: Дом у Новом
Бечеју), сачињен је Записник о контроли број: 102-47-1/2017-5-01 од 22.05. 2017. године, где је утврђено
следеће чињенично стање:
1. Дом у Новом Бечеју набавио је гас за грејање у 2015. години (укупно5.822.770,79 динара без ПДВ-а,
односно 6.414.662,03 динара с ПДВ-ом) и у 2016. години (5.501.522,29 динара без ПДВ-а, односно
6.056.827,03 динара с ПДВ-ом) без спроведеног поступка јавне набавке, чиме је одговорно лице поменутог
дома поступило супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09,103/15), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
2. Дом у Новом Бечеју у 2015. години прибавио је услуге набавке и уградње (укупно 979.507,20
динара без ПДВ-а, односно 1.167.933,60 динара с ПДВ-ом) од Доо „ТИМ Мајстор” Нови Сад без
спроведеног поступка јавне набавке, чиме је одговорно лице поменутог дома поступило супротно одредбама
члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 103/15), што је прекршајно
санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
3. Дом у Новом Бечеју набавио је гориво у 2015. години (укупно 659.789,75 динара без ПДВ-а,
односно 791.518,83 динара, односно 416.666,50 динара с ПДВ-ом) од АД „НИС” Нови Сад и у 2016. години
(825.308,74 динара без ПДВ-а, односно 990.371,45 динара с ПДВ-ом), без спроведеног поступка јавне
набавке, чиме је одговорно лице поменутог дома поступило супротно одредбама члана 57. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 103/15), што је прекршајно санкционисано чланом
103. тачка 4) истог закона.
4. Исплатом трошкова за гориво др Биљани Гардиновачки у 2015. години (227.685,83 динара) – без
правног основа и у 2016. години (244.755,73 динара) такође без правног основа – будући да закљученим
уговорима о делу није предвиђена исплата путних трошкова – одговорно лице поменутог дома поступило је
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супротно одредбама члана 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и
103/15), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 6) истог закона.
5. Набавком и плаћањем намирница по ценама већим од уговорених у 2015. години (укупно
6.464.913,12 динара с ПДВ-ом) и у 2016. години (9.581.754,15 динара с ПДВ-ом), одговорно лице поступило
је супротно одредбама члана 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и
108/13), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 6) истог закона.
6. Дом у Новом Бечеју набавио је молерски материјал у 2015. години (укупно 695.856,46 динара без
ПДВ-а, односно 835.028,81 динарa с ПДВ-ом) и у 2016. години (891.260,55 динара без ПДВ-а, односно
980.712,82 динарa с ПДВ-ом) без спроведеног поступка јавне набавке, иако износ набављеног молерског
материјала прелази 500.000,00 динара без ПДВ-а – лимит одређен чланом 39. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, бр.124/12,… 68/2015), чиме је одговорно лице поменутог дома поступило супротно
одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,..,103/15), што је
прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
7. Дом у Новом Бечеју набавио је зидарски материјал у 2015. години (укупно 3.337.614,85 динара без
ПДВ-а, односно 4.005.137,83 динара с ПДВ-ом) и у 2016. години (материјал у укупном износу од
2.158.654,69 динара без ПДВ-а, односно 2.590.386,67 динара с ПДВ-ом), без спроведеног поступка јавне
набавке, иако набављени зидарски материјал прелази 500.000,00 динара без ПДВ-а – лимит одређен чланом
39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12,14/2015 и 68/2015), чиме је одговорно
лице поменутог дома поступило супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09,..,103/15), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
8. Дом у Новом Бечеју набавио је столарски материјал у 2015. години (укупно 902.883,25 динара без
ПДВ-а, односно 1.082.538,83 динара с ПДВ-ом),, без спроведеног поступка јавне набавке, иако износ
набављеног столарског материјала прелази 500.000,00 динара без ПДВ-а – лимит одређен чл. 39. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), чиме је одговорно лице поменутог
дома поступило супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09,.., 103/15), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
9. Дом у Новом Бечеју набавио је материјал за водовод и канализацију у 2015. години (укупно
704.877,23 динара без ПДВ-а, односно 845.799,00 динара с ПДВ-ом) и у 2016. години (укупно 668.156,23
динара без ПДВ-а, односно 801.787,80 динара с ПДВ-ом), без спроведеног поступка јавне набавке, иако
износ набављеног материјала за водовод и канализацију прелази 500.000,00 динара без ПДВ-а – лимит
одређен чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12,14/2015 и 68/2015), чиме је
одговорно лице поменутог дома поступило супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09,..,103/15), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог
закона.
10. Преузимањем и плаћањем обавеза у износу од 109.890,61 динар без ПДВ-а, односно 131.868,00
динара с ПДВ-ом, изнад износа предвиђених Уговором о извођењу грађевинских и занатских радова на
изградњи објекта за радну терапију и дневни боравак корисника са д.о.о „Ранђеловић градња” Нови Бечеј,
закљученим 06.10.2014. године, одговорно лице Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије
Острошки Чудотворац” Нови Бечеј поступило је супротно чл.71. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09 ,.., 103/15), чиме је учинило прекршај из чл.103. став 1. тачка 4. истог закона.
11. Набавком возила Škoda Superb, 2.0 TDI CR DPF Elegance Business у 2015. години, без спроведеног
поступка јавне набавке на начин прописан Законом о јавним набавкама, то јест навођењем марке и типа
возила које се набавља (Škoda Superb 2.0 TDI CR DPF Elegance Business) у конкурсној документацији
приликом јавне набавке возила, на основу које је Уговор о финансијском лизингу закључен дана 10.09.2015.
године између Дома у Новом Бечеју (Прималац лизинга) и д.о.о „S-LEASING” Београд (Давалац лизинга) у
вредности од 27.047,14 евра – 2.709.304,85 динара без ПДВ-а, односно 3.251.165,82 динара с ПДВ-ом (по
средњем курсу НБС), поменути дом поступио је супротно члану 72. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, бр.124/12,… 68/15), чиме је одговорно лице дома поступило супротно одредбама члана 57.
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Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,.., 103/15), што је прекршајно
санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
12. Дом у Новом Бечеју обезбедио је радове на соларном постројењу у 2015. години (1.237.096,72
динара без ПДВ-а, односно 1.484.516,10 динара с ПДВ-ом), без спроведеног поступка јавне набавке, иако
износ набављених радова прелази 500.000,00 динара без ПДВ-а – лимит одређен чл. 39. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12… 68/2015), чиме је одговорно лице поменутог дома
поступило супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09,..,103/15), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
13. Дом у Новом Бечеју прибавио је услуге пројектовања у 2016. години (укупно 1.552.105,00 динара
без ПДВ-а), без спроведеног поступка јавне набавке, иако износ прибављених услуга пројектовања прелази
500.000,00 динара без ПДВ-а – лимит одређен чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
бр. 124/12… 68/2015), чиме је одговорно лице поменутог дома поступило супротно одредбама члана 57.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,.., 99/16), што је прекршајно санкционисано
чланом 103. тачка 4) истог закона.
14. Дом у Новом Бечеју прибавио је услуге поправки и одржавања централног грејања у 2016. години
(укупно 787.672,69 динара без ПДВ-а, односно 945.207,23 динара са ПДВ-ом), без спроведеног поступка
јавне набавке, иако износ прибављених услуга поправки и одржавања централног грејања у 2016. години
прелази 500.000,00 динара без ПДВ-а – лимит одређен чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, бр.124/12… 68/2015), чиме је одговорно лице поменутог дома поступило супротно одредбама
члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,.., 99/16), што је прекршајно
санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
15. Дом у Новом Бечеју набавио је материјал за одржавање хигијене у 2016. години (укупно
1.867.029,00 динара без ПДВ-а, односно 2.238.029,00 динарa с ПДВ-ом), без спроведеног поступка јавне
набавке, иако износ набављеног материјала за одржавање хигијене прелази 500.000,00 динара без ПДВ-а –
лимит одређен чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12,…, 68/2015), чиме је
одговорно лице поменутог дома поступило супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09,..,99/16), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог
закона.
16. Набавком половног путничког возила у 2016. години марке citroen berlingo у вредности од
811.250,00 динара без ПДВ-а, односно 973.500,00 динара с ПДВ-ом од д.о.о „Holliday” Шабац, односно
поступајући супротно Уговору бр. 129-401-573/2016 од 08.04.2016 о додели новчаних средстава у износу од
1.000.000,00 динара за набавку санитетског возила, закљученом с Покрајинским секретаријатом за
здравство, социјалну политику и демографију, одговорно лице поменутог дома поступило је супротно
одредбама члана 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 99/16), што
је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
5. Геронтолошки центар у Зрењанину
Након извршене редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјалнофинансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2015. до
31.12.2016. године, за корисника буџетских средстава – Геронтолошки центар Зрењанин у Зрењанину,
сачињен је Записник о контроли број: 102-47-1/2017-10-01 од 22.06. 2017. године, којим је утврђено следеће
чињенично стање:
Геронтолошки центар у Зрењанину у 2016. години набавио је електроматеријал у укупном износу
од 870.035,98 динара без ПДВ-а, односно 1.024.297,40 динара с ПДВ-ом. Од тога, без спроведеног поступка
јавне набавке набављен је електроматеријал у износу од 476.790,98 динара без ПДВ-а, односно 552.403,40
динара с ПДВ-ом. Како укупан износ прелази 500.000,00 динара без ПДВ-а, лимит одређен чл. 39. Закона о
јавним набавкама(„Службени гласник РС”, бр.124/12 и 68/2015), одговорно лице поменутог дома поступило
је супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,.., 99/16),
што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
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6. Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка
По окончању редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјалнофинанасијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2015. до
31.12.2016. године, за корисника буџетских средстава – Геронтолошки центар Бачка Паланка – сачињен је
Записник број: 47-1/2017-12/01 од 05.07.2017. године, којим су утврђене следеће незаконитости:
Контролом је утврђено да у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године (код шест запослених) и у
периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (код пет запослених) нису примењени исправни коефицијенти
за обрачун плата, прописани чланом 2. тачка 11. и чланом 3. тачка 9. Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01,.., 99/16). Тако у 2015.
години више је исплаћен бруто износ од 1.014.464,88 динара и нето износ од 603.172,08 динара и у 2016.
години у укупном бруто износу од 1.015.965,29 динара и нето износ од 604.064,18 динара – већем од права
на зараду прописану одредбама члана 2. тачка 11 и чл. 3, тачка 9. Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запосленим у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01…58/14), чиме је одговорно
лице поступило супротно одредбама члана 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник бр.
54/09…103/2015), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Геронтолошком центру
Бачка Паланка – пречишћен текст број 01-110-31/1 од 05.03.2014. године, утврђено је да је чланом 11.
наведеног правилника систематизовано укупно педесет седам (57) радних места, што је супротно члану 13.
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр.
68/15 и 81/16 – одлука УС). Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе за
2015. годину („Службени гласник Републике Србије”, број 101 од 08.12.2015. године) Геронтолошком
центру Бачка Паланка, Бачка Паланка прописан је максималан број запослених на неодређено време од
тридесет осам запослених за 2015. годину.
За рад на одређено време ангажовано је више запослених од дозвољеног броја (четири запослена –
10% од 38 дозвољених), без тражења сагласности од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање корисника јавних средстава. Поступањем на наведени начин, Геронтолошки
центар Бачка Паланка прекорачио је број запослених прописан чланом 27е став 36. 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 и 99/2016). За већи број запослених на одређено време од прописаног броја, Геронтолошки
центар Бачка Паланка није прибавио потребну сагласност тела Владе РС – Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, утврђену чланом 27е став
37. Закона о буџетском систему, те му је наложено да прибави потребну сагласност.
7. Дом ученика средњих школа, Сомбор
По окончању редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2016. године, за
корисника буџетских средстава – Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут број 1а – сачињен је
Записник број: 47-1/2017- 14-02 од 11.10.2017. године, којим су утврђене следеће незаконитости:
1. Контролом је утврђено да је поменути дом у 2015. години, у периоду од 01.07.2015. године до 31.12.2015.
године, прибавио грађевински материјал више од уговореног – за 239.845,89 динара. Грађевински материјал
у 2015. години набављен је за 239.845,89 динара, без спроведеног поступка јавне набавке, што је у
супротности с чланом 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон), чиме је
одговорно лице поменутог дома учинило прекршај из члана 57, што је кажњиво чланом 103. став 1. тачка 4)
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон).
2. Инспекцијском контролом, утврђено је да је Дом ученика средњих школа Сомбор, због повећаног обима
посла, током 2016. године ангажовао више од четири лица (колико му је било законом дозвољено), чиме је
прекорачио број прописан чланом 27е став 36. Закона о буџетском систему. Такође, за већи број запослених,
односно ангажованих лица у 2016. години, поменути дом није добио потребну сагласност тела Владе РС
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(Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава) прописану чланом 27е став 37. Закона о буџетском систему, и поступио је супротно одредбама
члана 27е став 36. и 37. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), чиме је
учињен прекршај по члану 103б истог закона.
8. Школа за основно и средње образовање са домом „Вук Караџић” Сомбор
По окончању редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјалнофинансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2015. до
31.12.2016. године, за корисника буџетских средстава – Школу за основно и средње образовање с домом
„Вук Караџић Сомбор” – сачињен је Записник број: 47-1/2017-15/01 од 25.07.2017. године, којим су утврђене
следеће незаконитости:
Набавком и плаћањем намирница у 2015. години по ценама већим од уговорених, као и намирница
које нису уговорене (укупно 1.032.536,33 динара без ПДВ-а, односно 1.195.295,94 динара с ПДВ-ом), као и
набавком и плаћањем намирница у 2016. години по ценама већим од уговорених, као и намирница које нису
уговорене (укупно 668.520,86 динара без ПДВ-а, односно 775.697,77 динара с ПДВ-ом већем од уговореног),
одговорно лице поступило је у супротности са одредбама члана 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09,.., 103/15), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 6) истог
закона.
Трошењем средстава и преузимањем обавеза у контролисаном периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015.
године (77.855,395.49 динара више од износа планираног финансијским планом поменуте школе) и у
контролисаном периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (72.406.598,99 динара више од планираног
износа) одговорно лице поменуте школе поступило је супротно одредбама чл. 53. и 56. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009...99/2016), чиме је учинило прекршај из члана 103. став1.
тачка 4. истог закона.
9.Геронтолошки центар Нови Сад у Новом Саду
По окончању редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2016. године, за
корисника буџетских средстава – Геронтолошки центар Нови Сад у Новом Саду – сачињен је Записник број:
47-1/2017- 16/01, од 28.09.2017. године, којим су утврђене следеће незаконитости:
Геронтолошки центар „Нови Сад” по основу рада на неодређено време у периоду од 01.01.2016. до
31.12.2016. године, упошљавао је укупно 482 запослена, што је за 113 запослених више од броја који је
одређен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе за 2015 (што важи и у
2016. години), којом је за Геронтолошки центар Нови Сад одређен број од 369 запослених. Како је
одредбама члана 9. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(„Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС) прописано је да укупан број запослених у радном
односу на неодређено време у организационом облику не може бити већи од максималног броја утврђеног у
складу са овим законом. За 113 више запослених на неодређено време, од броја прописаног Одлуком о
максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби,
систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе за 2016. годину, у периоду од 01.01.2016. до
31.12.2016. године, одговорно лице геронтолошког центра поступило je супротно члану 9. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 –
одлука УС), чиме је учињен прекршај из члана 32. истог закона.
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10. Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
По обављеној редовној инспекцијској контроли материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава за период од 01.01.2015. године до 31.12.2016. године за корисника
буџетских средстава – Школу за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика Нови
Сад – сачињен је Записник број: 47-1/2017-19-02 од 10.10.2017. године. Том приликом, контролисаном
кориснику буџетских средстава утврђене су следеће неправилности:
1. Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика Нови Сад не располаже
помоћним књигама и евиденцијама о исплатама и обавезама по основу закључених уговора о делу, сагласно
члану 14. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/2003 и 12/2006).
Стога,одговорно лице школе – директорка мр Славица Марковић, поступила је супротно одредбама члана
74. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009,…, 103/2015), чиме је начинила
прекршај из члана 103. став. 1. тачка 6. истог закона.
2. Обезбеђивањем услуга одржавања возила у фискалној 2015. години (1.167.335,97 динара, без ПДВ-а,
односно 1.400.803,16 с ПДВ-ом), без спровођења поступка јавне набавке, а с обзиром на то што нису
постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама предвиђени чл. 7. 122. и 128. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, и 14/15), одговорно лице поменуте школе поступило
је супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 54/2009,…,
103/2015), чиме је учинило прекршај из члана 103. став 1. тачка 4. истог закона.
3. У поступку јавне набавке канцеларијског материјала на вредност од 1.517.000,00 динара без ПДВ-а,
односно 1.820.400,00 динара с ПДВ-ом, одговорно лице Школе за основно и средње образовање „Милан
Петровић” са домом ученика, Нови Сад поступило је супротно одредбама члана 85. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) и погрешно је применило критеријуме за оцењивање
и избор понуде. Погрешном применом критеријума из члана 85. Закона о јавним набавкама, одговорно лице
школе поступило је супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”
54/2009,… , 103/2015), чиме је учинило прекршај из члана 103. став 1. тачка 4. истог закона.
4. У поступку јавне набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене у 2015. години, Школа за основно
и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад, није правилно применила члан 85.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), партија 2 – машинско чишћење и
одржавање хигијене за 302.270,00 динара без ПДВ-а, односно 362.724,48 динара с ПДВ-ом. Стога, одговорно
лице Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика поступило је супротно
одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 54/2009,… ,103/2015), чиме је
учинило прекршај из члана 103. став 1. тачка 4. истог закона.
5. Цена меса и месних прерађевина у 2015. години (у поређењу са уговореним ценама из закљученог
уговора о јавној набавци намирница за исхрану ученика) повећана је за 438.312,50 динара без ПДВ-а,
односно 485.814,25 динара с ПДВ-ом, без јасних и прецизно одређених разлога предвиђених конкурсном
документацијом и уговором, односно предвиђено посебним прописима, како је регулисано одредбама члана
115. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), чиме је одговорно лице
поступило супротно члану 57. и члану 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/2009,… ,103/2015), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.

6. Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад, по основу рада
на неодређено време, на дан 30.06.2016. године упошљавала је 360 запослених, што је више од броја који је
одређен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе за 2015. годину, којом
је за школу одређен број од 303 запослена, а одредбама члана 9. Закона о начину одређивања максималног
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броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС) прописано је да
укупан број запослених у радном односу на неодређено време у организационом облику не може бити већи
од максималног броја утврђеног у складу са овим законом, (односно од броја 303). На тај начин, одговорно
лице Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад поступило је
супротно члану 9. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(„Службени
гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС), чиме је учињен прекршај из члана 32. истог закона.
7. Школа за основно и средње образовање ,,Милан Петровић” са домом ученика Нови Сад, у свом
књиговодству за 2016. годину не располаже помоћним књигама и евиденцијама о исплатама и обавезама по
основу закључених уговора о делу, сагласно члану 14. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС” број 125/2003 и 12/2006); одговорно лице Школе за основно и средње образовање „Милан
Петровић” са домом ученика, Нови Сад поступило је супротно одредбама члана 74. став 1. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009,… ,103/2015), чиме је начинило прекршај из члана
103. став. 1. тачка 6. истог закона.
8. Прибављањем услуга одржавања возила у фискалној 2016. години у износу 816.891,05 динара без ПДВа, односно 980.269,26 с ПДВ-ом, без спровођења поступка јавне набавке, а имајући у виду то што нису
постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама предвиђени чл. 7. 122. и 128. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), одговорно лице Школе за основно и средње
образовање „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад, поступило је супротно одредбама члана 57.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 54/2009 и 103/2015) чиме је учинило прекршај из
члана 103. став 1. тачка 4. истог закона.

9. Утврђено је да је Град Нови Сад финансирао програме из области социјалне заштите које је реализовала
поменута школа – у 2015. години укупно 61.852.970,00 динара, а у 2016. години 78.112.000,00 динара.
У поступку контроле утврђено је да су додељена средства из Града Новог Сада исплаћена у 2015. години
ангажованим лицима по уговорима о делу (укупан бруто износ – 58.534.505,00 динара) и лицима
ангажованим по уговорима о делу у 2016. години (укупно 71.742.590,00 динара).
Како Закон у о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005.... и 13/2017 – одлука УС) прописује да предмет
уговора о делу не могу бити послови из делатности послодавца (при чему се под пословима из делатности
послодавца подразумевају сви послови које послодавац обавља или може обављати, независно од тога да ли
су то послови из његове претежне делатности), као и по Мишљењу Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 011-00-4/2015-02 од 19.01.2015. године, у вези с тумачењем одредаба члана
199. Закона о раду, према ком „предмет уговора о делу не могу бити послови из делатности послодавца, при
чему се под пословима из делатности послодавца подразумевају сви послови које послодавац обавља или
може обављати, независно од тога да ли су то послови из његове претежне делатности.”, а имајући у виду
делатности за које је Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика, Нови
Сад регистрована; ова школа поступила је супротно члану 199. Закона о раду.
Стога, Записник о контроли број: 47-1/2017-19-02 од 10. 10. 2017. године, као службена белешка, достављен
је Граду Новом Саду – Градској управи за социјалну и дечију заштиту (из чијих средстава су и финасирани
програми из области социјалне заштите које је реализовала поменута школа у 2015. и 2016. години), ради
информисања. Надаље, Записник о контроли број: 47-1/2017-19-02 од 10. 10. 2017. године, као службена
белешка достављен је Служби за буџетску инспекцију Града Новог Сада, на надлежност, ради даљег
поступања.
11. Галерија Милан Коњевић Сомбор
По обављеној редовној инспекцијској контроли материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава пренетих из Буџета АПВ – Покрајинског секретаријата за
културу и јавно информисање, по Решењу број: 132-454/2013, од 05.12.2013 године, Галерији „Милан
Коњевић” у Сомбору, сачињен је Записник број: 102-47-1/2017-20- 01 30.06.2017. године, којим је утврђено
следеће:
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Током контроле нису пружени докази о томе да су радови и извршени, те су средства (300.000,00
динара) додељена из буџета АП Војводине по Уговору број 132-454-564/2013-4 од 05.12.2013. године из
Буџета АП Војводине, за адаптацију таванског простора Галерије „Милан Коњевић” у Сомбору ненаменски
и незаконито утрошена.
12. Геронтолошки центар Сомбор , Сомбор
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава, у периоду од 01.01.2013. године до 01.09.2016.
године, за корисника буџетских средстава – Геронтолошки центар „Сомбор”, Сомбор, ул. Првомајски
булевар бб – сачињен је Записник број: 47-1/2016-42-01, од 06.02.2017. године, којим су утврђене следеће
незаконитости и неправилности.
1. Статут Геронтолошког центра „Сомбор” и Правилник о систематизацији и организацији послова
Геронтолошког центра „Сомбор”, Сомбор, у контролисаном периоду, нису усаглашени са Законом о
социјалној заштити („Службени гласник РС” број 24/2011), те на њих оснивач Аутономна покрајина
Војводина – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова није дао
сагласност.
2. Геронтолошки центар „Сомбор”, у контролисаном периоду бавио се следећим споредним
делатностима: услужном припремом хране за спољне кориснике, издавањем сала и продајом пића,
издавањем дела капацитета спољним гостима, издавањем сале за стони тенис, те услужним прањем и
пеглањем, издавањем два локала у склопу објекта, као и издавањем сале за фитнес.
Обављење споредних делатности установа социјалне заштите регулисано је чланом 22. став 3. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/2011) и то:
„Установе социјалне заштите и пружаоци услуга социјалне заштите, уз претходно прибављену сагласност
оснивача, могу обављати и другу врсту делатности сагласну основној делатности и располагати приходима,
у складу са законом”. У поступку контроле није дата на увид сагласност оснивача.
3. У периоду од 01.01. до 31.12.2013. године, за плате 48 запослених нису примењени припадајући
коефицијенати у складу с чланом 2. тачка 11. и чланом 3. тачка 9. Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01,.., 8/13), при чему је
утврђена разлика између обрачунатих и исплаћених плата (613.152,61 динара нето, односно 1.376.037,79
динара бруто) и нису примењени припадајући коефицијенати у складу с чланом 2. тачка 11. и чланом 3.
тачка 9. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 44/01,.., 58/14);
- за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године нису примењени припадајући коефицијенти, при чему је –
применом коефицијената који су у складу с чланом 2. тачка 11. и чланом 3. тачка 9. поменуте уредбе –
утврђена разлика између обрачунатих и исплаћених плата и припадајућих плата (807.427,01 динара нето,
односно 1.627.771,61 динара бруто);
- за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године на обрачун и исплату плата за 48 запослених нису
примењени припадајући коефицијенти у складу с чланом 2. тачка 11. и чланом 3. тачка 9. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
44/01,.., 58/14), при чему је – применом коефицијената који су у складу с чл. 2. тачка 11. и чл.3. тачка 9.
поменуте уредбе – утврђена разлика између обрачунатих и исплаћених плата и припадајућих плата
(801.926,67 динара нето, односно 1.400.038,39 динара бруто);
- за период од 01.01.2016. до 31.08.2016. године на обрачун и исплату плата за 47 запослених нису
примењени припадајући коефицијенти у складу с чланом 2. тачка 11. и чланом 3. тачка 9. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”,
бр.44/01,.., 58/14), при чему је – применом коефицијената који су у складу са чланом 2. тачка 11. и чланом 3.
тачка 9. поменуте уредбе – утврђена разлика између исплаћених плата и припадајућих (417.243,02 динара
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нето, односно 817.554,60 динара бруто). Том приликом, одговорно лице поступило је супротно одредбама
члана 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,..,108/13), што је
прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 6) истог закона.
4. Увидом у кадровску евиденцију запослених и Правилник о систематизацији и организацији послова
број 119/01-07 од 15.10.2006. године, са изменама од 17.09.2008. године, 08.09.2009. године, 06.10.2010.
године и 22.11.2010. године, утврђено је да Геронтолошки центар „Сомбор”, у периоду од 01.01.2013. године
до 31.12.2015. године није имао систематизовано радно место службеника за јавне набавке са стручним
испитом предвиђеним чланом 134. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), нити
је имао запослено лице које има положен сертификат за службеника за јавне набавке. На тај начин,
поступало се супротно одредбама члана 134. Закона о јавним набавакама („Службени гласник РС”, бр.
124/2012), чиме је правно лице – Геронтолошки центар „Сомбор” – учинило прекршај из члана 169. став 1.
тачка 11. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), а одговорно лице у правном
лицу учинио је прекршај из члана 169. став 4, а у вези са ставом 1. тачка 11. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС”, број 124/12).
5. Геронтолошки центар „Сомбор” анексима основних уговора без разлога повећао је цене свињског
меса, јунећег меса и сухомеснатих производа (без јасно и прецизно одређених разлога), предвиђених
конкурсном документацијом и уговором, што је у супротности са одредбама члана 115. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), чиме је одговорно лице поступило у супротности са
одредбама члана 71. ст. 1. и 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 108/13), што
је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 6) истог закона.
6. Контролом набавке материјала за исхрану, утврђено је да је у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.
године, набављено више намирница него што је уговорено (укупно 523.460,69 динара без ПДВ-а, односно
620.341,24 динара с ПДВ-ом), без спроводеног поступка јавне набавке, у периоду од 01.01.2015. до
31.12.2015. године, прибављањем добара више од уговореног (1.351.897,81 динара без ПДВ-а, односно
1.594.311,96 динара с ПДВ-ом). Такође, за период од 01.01. 2016. до 31.08.2016. године набављено је више
од намирница од уговорених (184.027,04 динара без ПДВ-а, односно 259.040,15 динара с ПДВ-ом), без
спроведеног поступка јавне набавке. Имајући у виду то што нису постојали разлози за изузеће од примене
Закона о јавним набавкама предвиђени чл. 7. 122. и 128. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”, број 124/12), одговорно лице Геронтолошког центра „Сомбор”, Сомбор поступило је супротно
одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009,… ,142/14), чиме је
учинило прекршај из члана 103. став 1. тачка 4. истог закона.
7. За обезбеђене услуге одржавања и сервисирања возног парка спроведен је поступак јавне набавке
наруџбеницом и обезбеђене су услуге од Аутосервиса „Гавриловић” (за 356.213,60 динара). Од осталих
добављача обезбеђене су исте услуге, без спроведеног поступка јавне набавке одржавања аутомобила
(360.277,03 динара, без ПДВ-а, односно 391.712,40 с ПДВ-ом). Имајући у виду то што нису постојали
разлози за изузеће од примене Закона о јавним набавкама предвиђени чл. 7. 122. и 128. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, … 68/15), прибављањем услуга одржавања возила у 2015.
години (360.277,03 динара, без ПДВ-а, односно 391.712,40 с ПДВ-ом), а без спровођења поступка јавне
набавке, одговорно лице Геронтолошког центра „Сомбор” поступило је супротно одредбама члана 56. став
4. и члана 57. Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009,… ,103/2015), чиме је
учинило прекршај из члана 103. став 1. тачка 4. истог закона.
13. Предузеће за продукцију ТЕSTAMENTS FILMS ДОО Београд
По обављеној ванредној инспекцијској контроли примене закона у области материјалнофинансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава пренетих из Буџета АПВ
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, по решењу бр. 132-451-6109/2013-02 од
13,05.2014; 132-451-6109/2013-02 од 15.07.2014 и 132-451-6109/2013-02, од 08.10.2014. године, за пројекат
филма „Говорна мана”, сачињен је Записник број: 102-47-2/2016-43-01, од 28.03.2017. године, којим је
утврђено следеће:
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-од укупно добијених средстава по Уговору број: 132-451-6109/2013-02, од 22.04.2014. године, за
пројекат Дугометражни играни филм „ГОВОРНА МАНА” – сценарио и режија Горан Марковић у
износу од 4.000.000,00 динара, корисник јавних средстава „Testament films”, Београд ненаменски је
потрошио укупно 1.222.296,07 динара, док се остатак средстава (неутрошених 200.877,02 динара) налази
на рачуну, за који је наложен повраћај, решењем буџетског инспектора.
14. Дом ученика средњих школа „Бранково коло“” Нови Сад
По обављеној инспекцијској контроли у Дому ученика средњих школа „Бранково коло” Нови
Сад, Епископа Висариона бр. 3, у вези с применом закона у области материјално-финансијског пословања и
законитог коришћења средстава, за период од 01.01.2015. године до 31.12.2016. године, сачињен је Записник
о инспекцијској контроли, број: 145-47-25/2017-01-01, од 30.10.2017. године, којим је утврђено следеће:
1. Исплатом већих зарада од припадајућих у 2015. години (у нето износу од од 947.558,58 динара, у
бруто износу од 1.593.682,79 динара), без правног основа и исплатом зарада у 2016. години, такође већих од
припадајућих (укупно 290.961,33 динара, а бруто – 489.363,19 динара), одговорно лице Дома ученика
средњих школа „Бранково коло” Нови Сад поступио је супротно одредбама члана 71. ст. 1. и 2. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 103/2015), што је прекршајно санкционисано
чланом 103. тачка 6) истог закона.
2. Дом ученика средњих школа „Бранково коло” Нови Сад у 2015. години набавио је потрошни
материјал (укупно 1.686.700,00 динара), од чега за набављени потрошни материјал (377.337,39 динара без
ПДВ-а, односно 452.804,80 динара с ПДВ-ом) није спроведен поступак јавне набавке, чиме је одговорно
лице поменутог дома поступило супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09,..,103/15), што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
3. На основу оверених спискова запослених за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године утврђено је
да су у месецима март, август, септембар, октобар, новембар и децембар ангажована лица по уговору о раду
на одређено време (због повећаног обима посла= и лица по уговору о делу (изнад 10% од броја стално
запослених – 44 стално запослена), а без прибављене потребне сагласности тела Владе РС. Ангажовањем
лица по уговору о делу на овај начин, Дом ученика средњих школа „Бранково коло” Нови Сад поступио је
супротно одредбама члана 27е (ст. 36. и 37.) 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 и 99/2016), чиме је учињен
прекршај по члану 103 б истог закона.

4. За прибављене услуге пројектовања у 2016. години (од укупног 721.560,00 динара без ПДВ-а, односно
775.872,00 динара с ПДВ-ом), за део средстава од 271.560,00 динара без ПДВ-а, односно 325.872,00 динара
није спроведен поступак јавне набавке. Неспровођењем поступка јавне набаке, одговорно лице Дома
ученика средњих школа „Бранково коло” поступило је супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 103/15, 99/2016), што је прекршајно санкционисано чланом
103. тачка 4) истог закона.
15. Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад
По окончању редовне инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2016. године, за
корисника буџетских средстава – Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, Радничка 20а, сачињен
је Записник о инспекцијској контроли, број: 145-47-25/2017-04-2, од 26.10.2017. године, којим су утврђене
следеће незаконитости:
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Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, у 2016. години није спровео поступак јавне набавке
мале вредности за изведене грађевинске радове (укупно 1.473.210,00 динара без ПДВ-а), чиме је одговорно
лице поменутог покрајинског завода поступило супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском
систему(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009,… ,103/2015) и учињен је прекршај из члана 103. став 1. тачка
4. истог закона.
16. Словачки издавачки центар ДОО Бачки Петровац за средства Буџета АПВ
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање додељена у 2013. години по одређеним
решењима
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања
и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно информисање, у
„Словачком издавачком центру” д.о.о, Бачки Петровац (у даљем тексту: Словачки издавачки центар), а по
решењима о додели средстава број: 132-451-2203/2013; 132-451-2197/2013; 132-451-2205/2013; 132-4512218/2013 и 132-451-2248/2013, сачињен је Записник о инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-06-01,
од 06.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451-2343/2013;
132-451-2430/2013; 132-451-2229/2013; 132-451-2223/2013 и 132-451-2427/2013, с посебним освртом на
примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-0701 од 06.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451-2225/2013;
132-451-2235/2013; 132-451-2240/2013; 132-451-2221/2013 и 132-451-2192 /2013, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-08-01 од 06.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451-2200/2013;
132-451-2186/2013; 132-451-2215/2013; 132-451-2210/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним
набавкама, сачињен је Записник о инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-09-01, од 06.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно информисање, у Словачком
издавачком центру, а по горенаведеним решењима за средства додељена у 2013. години и наведеним
записницима о инспекцијској контроли, утврђене су следеће неправилности и незаконитости:
1. Од укупног износа контролисаних средстава (3.200.000,00 динара), која су Словачком
издавачком центру додељена у 2013. години из Буџета АПВ – Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање, на основу одређених решењима, Словачки издавачки центар ненаменски је утрошио средства
од 405.406,00 динара.
2. Неспровођењем поступка јавне набавке за прибављене услуге штампања књига и часописа (прилог 1,
тачка 15. Закона о јавним набавкама) у 2013. години, а које су финансиране из Буџета АПВ – Покрајинског
секретаријата за културу и јавно информисање (1.756.987,50 динара без ПДВ-а; односно 1.897.546,50 динара
са ПДВ-ом), наручилац – правно лице – Словачки издавачки центар учинио je прекршај кажњив по члану
169. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама, а одговорно лице – директор поменутог центра – учинио је
прекршај из члана 169. став 4, а у вези са ставом 3. тачка 1. истог члана Закона о јавним набавкама.
17. Словачки издавачки центар за средства Буџета АПВ – Покрајинског секретаријата за
културу и јавно информисање додељена у 2014. години по одређеним решењима
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно информисање, у
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Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 5823/2013 и 132-4515787/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о инспекцијској
контроли број: 145-47-25/2017-10-01, од 25.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања
и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно информисање у
Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 5948/2013 и 132-4515778/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о инспекцијској
контроли број: 145-47-25/2017-11-01, од 25.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451-5940/2013 и
132-451-5936/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-12-01, од 25.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451-5943/2013
и 132-451-5793/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-13-01, од 25.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру,, а по решењима о додели средстава број: 132-451-5789/2013
и 132-451-5785/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-14-01, од 25.12.2017. године, којим су утврђене следеће
незаконитости и неправилности.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно информисање, у
Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 5780/2013 и 132-4515821/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о инспекцијској
контроли број: 145-47-25/2017-15-01од 25.12.2017. године, којим су утврђене следеће незаконитости и
неправилности.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског пословања
и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно информисање, у
Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 5797 /2013 и 132-4515806/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о инспекцијској
контроли број: 145-47-25/2017-16-01 од 25.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451-5802 /2013
и 132-451-5800/2013, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-17-01, од 25.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно информисање, у Словачком
издавачком центру, а по горенаведеним решењима за средства додељена у 2014. години и наведеним
сачињеним записницима о инспекцијској контроли, утврђене су следеће неправилности и незаконитости:
1. Од укупног износа контролисаних средстава (од 3.120.000,00 динара) која су Словачком
издавачком центру додељена из Буџета АПВ – Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање
у 2014. години по одређеним решењима, поменути центар ненаменски је утрошио 205.539,74 динара.
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2. Имајући у виду да Словачки издавачки центар није спровео поступак јавне набавке за прибављене
услуге штампања књига и часописа у 2014. години, које су финансиране из Буџета АПВ – Покрајинског
секретаријата за културу и јавно информисање (2.092.330,05 без ПДВ-а, односно 2.301.563,60 динара с ПДВом), одговорно лице даваоца средстава – у контролисаном периоду у 2014. години – поступило је супротно
одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,.., 103/15), што је
прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
18. Словачки издавачки центар за средства Буџета АПВ – Покрајинског секретаријата за културу и
јавно информисање додељена у 2015. години по одређеним решењима
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 2957/2014
и 132-451-2958/2014, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли, број: 145-47-25/2017-18-01, од 29.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 2950/2014
и 132-451-2952/2014, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-19-01 од 29.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 2951/2014
и 132-451-2953/2014, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-20-01 од 29.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 2954/2014
и 132-451-2955/2014, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли, број: 145-47-25/2017-21-01, од 29.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру – а по решењима о додели средстава број: 132-4512956/2014 и 132-451-2978/2014, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама – сачињен је
Записник о инспекцијској контроли, број: 145-47-25/2017-22-01, од 29.12.2017. године
Након извршене инспекцијске контроле примене закона у области материјално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно
информисање, у Словачком издавачком центру, а по решењима о додели средстава број: 132-451- 2086/2014
и 132-451-2085/2014, с посебним освртом на примену Закона о јавним набавкама, сачињен је Записник о
инспекцијској контроли број: 145-47-25/2017-23-01 од 29.12.2017. године.
Након извршене инспекцијске контроле у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава Буџета АПВ – ПС за културу и јавно информисање, а по горенаведеним
решењима за средства додељена у 2015. години и наведеним сачињеним записницима о инспекцијској
контроли, утврђене су следеће неправилности и незаконитости:
1. Од укупног износа контролисаних средстава (2.475.000,00 динара) која су Словачком издавачком
центру додељена из Буџета АПВ – Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у 2015.
години по одређеним решењима, Словачки издавачки центар ненаменски је утрошио 33.860,00 динара.
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2. Имајући у виду да Словачки издавачки центар није спровео поступак набавке за прибављене
услуге штампања књига и часописа (прилог 1, тачка 15. Закона о јавним набавкама) у 2015. години, а које су
финансиране из Буџета АПВ – Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање (777.468,00 без
ПДВ-а, односно 1.955.214,80 динара с ПДВ-ом), одговорно лице даваоца средстава у контролисаном
периоду у 2014. години поступило је супротно одредбама члана 57. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“ број 54/09 и 103/15) што је прекршајно санкционисано чланом 103. тачка 4) истог закона.
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