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2019.

8.

јула

ЗА

8.

јул

2020 .

2020. годин е

године, размотрила

БУЏЕТСКУ

ИНСПЕКЦИЈУ

ГОДИНУ и донела следећи

ЗАКЉУЧАК

1.

Прихвата се Годишњи Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију Аутономне
Покрајине Војводине за

2.

2019 .

годину.

Закључак доставити Служби за буџетску инспекцију Аутономне покрајине
Вој водине .

,ДОСТАВИТИ:
~ sлужб и за
Вој в одине

буџетску инспе к ц ију Аутономне

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2019.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

2017.

01. јула

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 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), прописана 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
Аутономне

покрајине

Војводине

22/2017),

подноси

прописано је да Служба за буџетску инспекцију

Покрајинској

влади

годишњи

инспекцијским контролама с налазима и мерама, а по захтеву оснивача
Рад Буџетске инспекције АПВ у

-

извештај

о

извршеним

и у току године .

години одвијао се у планираним оквирима и у складу с

2019.

Програмом рада који је донела Покрајинска влада (акт број :

127 број:022-17 /2019 од 30. јануара 2019.
- на Предлог програма

године) . Министарство финансија, Сектор за буџетску инспекцију, Београд

рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине дало је своју сагласност број :
401-ОО-00-195/2019-26 од
Према одредбама члана

16. јануара 2019. године .

85.

Закона о буџетском систему, 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 тачки

2),

З) , и

става

4)

1 истог

члана овог Закона.

С тим у вези, а имајући у виду одредбе члана

86.

Закона о буџетском систему

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

налога

2019. године, Буџетска инспекција АПВ вршила
(19 налога за редовну инспекцијску контролу

је инспекцијску контролу са укупно

и

3

22

издата

налога издата за ванредну инспекцијску

контролу) .
По издатим налозима за контролу у
средства у износу од

2019. години
3.409.882.622,64 динара .

по налозима из

Према записницима о извршеним инспекцијским контролама у

2019.

2019.

године , обухваћена су

години, у

утврђена је повреда Закона о буџетском систему и других прописа у износу од

док су у

2

(две) контроле утврђене повреде прописа о јавним набавкама за

4 (четири) контроле
30.114.070,57 динара
износ од 4.857.067, 77

динара. У

7 (седам) контрола наложене су мере правдања утрошка средстава у укупном износу од
239.810.389,66 динара . О извршењу предложених мера по записницима о инспекцијској контроли у
2019. години буџетски инспектори АП Војводине сачинили су 11 службених белешки . У извештајном
периоду

по

3.364.385, 73

извршеним
динара.

контролама

у

Буџет АПВ

враћена

су

средства

у

укупном

износу

од

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 записни к е о извршеним инспекцијским контролама у

години , у смислу Уредбе о раду,

2019.

овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( ,, Службени гласник РС", бр .

93/2017), 2 (два)
2019.

контролисана корисника су уложила примедбе по налазима у инспекцијским контролама у току

године . У оба случаја, буџетски инспектори нису уважили примедбе шо је констатовано Одговором на
примедбе .
Против правних и

поднето је

7

одговорних лица у контролисаним правним лицима у извеш тајном периоду,

захтева за покретање прекршајног или другог поступка надежним судовима и другим

надлежним органима .

Сарадња с другим органима
У

извештајном

периоду, Служба за буџетску инспекцију АПВ

органима , Министарством финансија
прекршајним судовима ,

-

је сарађивала са

покрајинским

Сектором за буџетску инспекцију, другим министарствима ,

тужилаштвима, Поверен ик ом за заштиту равноправности , Агенцијом за

борбу против корупције, Правобранилаштвом Аутономне покрајине Војводине и др .

Неправилности утврђене у инспекцијским контролама
Најчешће неправилности утврђене у инспекцијским контролама у вези су с кршењем следећих
прописа :

а) За к он о буџетском систему

Функционер,

односно

руководилац директног,

односно

индиректног

корисника

буџетских

средстава , одговоран је за преузимање обавеза , њихову верификацију, и здавање налога за плаћање
које треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату средстава која

припадају буџету (члан

71. став 1. Закона о буџетском систему) ;

- Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава
одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација. (члан

71. став 2. Закона о буџетском систему) ;
- Извршавање обавеза за одређене намене које су преузете у износима већим од износа који су
56. став 4. Закона о буџетском систему) ;

одобрени буџетом или финансијским планом (члан

- Заснивање радног односа с новим лицима без прибављене сагласности тела Владе РС и радно
а нгажовање лица изнад лимита од 10% од броја запослених на неодређено време (члан 27е . ст. 34,
35, 36 и 37 За к она о буџетском систему) ;
- Извршавање обавеза по уговорима закљученим супротно прописима који регулишу јавне набавке
(члан 57. Закона о буџетском систему).
6) Закон о јавним набавкама
- Неправилности везане за измене током трајања уговора о јавним набавкама (члан 115. Закона о
јавним набавкама) ;

2

-

Набавка

добара, услуга

и

радова

врши

се

без

претходно

процедури која одступа од прописане процедуре (члан

спроведеног

поступка

или

према

31-41 Закона о јавним набавкама) .

в) Прописи о максималном броју запослених

- 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.

r)

Закон о рачуноводству

-Евидентирање књиговодстводствених промена без правног основа, односно без
рачуноводствене исправе утврђене чл .

8.

став

и

1.

2.

веродостојне

Закона о рачуноводству.

Извештаји о појединачним инспекцијским контролама с констатованим
неправилностима

Према сачињеним записницима о извршеној инспекцијској контроли Службе за буџетску инспекцију
Аутономне покрајине Војводине утврђене су неправилности код следећих корисника:

1.

Институт за плућне болести, Сремска Каменица

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

01.01.

до

31.12.2018.

године . Контролом су утврђене следеће неправилности :
Контролом Уговора о јавној набавци радова

болести плућа и акутне пнеумопатије
спрат), закљученим

- Адаптација дела простора Клинике за опструктивне
(1 спрат) и дела простора Клинике за пулмолошку онкологију (11

11.09.2017. године са СЗР "ВРБЉАНАЦ" Беочин, утврђено је:

упоређењем појединачних врста радова наведених у Окончаној ситуацији бр.3 од

28.02.2018.

године

са уговореним радовима, утврђено да су више урађени радови од уговорених у укупном износу од

2.379.932,59

динара без ПДВа .

Незакључивањем уговора за настале вишкове радова у процесу

адаптације дела клиника у укупном износу од
динара са ПДВом, односно преузимањем

2.379.932,59

динара без ПДВа, односно

2.855.919,11

обавеза у наведеном износу без писаног уговора, или

другог правног акта,

Институт је поступио супротно чл . 56.став 2 . Закона о буџетском систему

(,,Сл . гласник

54/2009, .. ,95/2018)

РС"

бр .

је

предвиђено

да :

,,Корисници

буџетских

средстава

преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није
друкчије прописано" чиме је одговорно лице учинило прекршај из чл.

103. тачка 4)

истог Закона.

увидом у обрачунске листове грађевинске књиге оверене од стране стручног надзора и одговорног

извођача радова, утврђено да су за поједине позиције и врсте радова, уписане мање количине
изведених радова од наведених у окончаној ситуацији (овереној од стране стручног надзора и
одговорног извођача радова) за исту врсту и позицију изведених радова, односно да су радови у
окончаној ситуацији више исказани и наплаћени у укупном износу од

198.020,96

динара без ПДВа (у

прилогу се налази табела у којој су приказане разлике). Исказивањем и плаћањем радова наведених
у Окончаној ситуацији бр.3, издатој је од стране извођача радова СЗР "ВРБЉАНАЦ" Беочин, у већем
износу од

198.020,96

Института

је

динара без ПДВа, односно

поступило

(,,Сл . гласник РС" бр.

супротно

одредбама

237 .625,15
1.

динара са ПДВом, одговорно лице

чл . 71 . став

и 2. Закона о буџетском систему
54/2009, .. ,95/2018}, што је прекршајно санкционисано у члану 103. тачка 4) истог

Закона.

За

утврђене

неправилности

у

предметном

Записнику

поднета

је

прекршајна

пријава

против

одговорног лица Института Прекршајном суду у Новом Саду .
Мере за правдање утрошка средстава:

3

Институт је дана

03.01.2018. године под бр.1971/8-1 са понуђачем Доо "MEDICOM" Шабац закључио
- система за компјутеризовану томографију-ЦТ са
додатном опремом, у вредности од 39.437.480,00 динара без ПДВа, односно 47.324.976,00 динара са
ПДВ-ом. Чл.6.Уговора је утврђено да је Добављач у обавези да у року од 90 дана од дана закључења

Уговор о јавној набавци медицинске опреме

Уговора изврши испоруку добара која подразумева истовар, отпакивање, монтажу, стављање опреме

у функцију, проверу функционалности и обуку запослених.

До момента контроле није извршена

реализација предметног уговора односно испорука ЦТ апарата.

Институт ја дана

28.01.2019. године под бр.3864/9 са Доо " MIOLAB SMV" Београд закључио Уговор о
1.005.779,20
динара без ПДВа, односно 1.122.561,12 динара са ПДВом са роком испоруке од ЗО календарских дана

јавној набавци медицинске опреме-болнички кревети и ормарићи у вредности од

од дана закључења уговора. До момента контроле предметни уговор није реализован односно није

извршена испорука болничких кревета и ормарића.

Институт за плућне болести је извршио предложене мере што је констатовано Службеном белешком
поступајуће буџетске инспекторке.

2. Институт за онкологију, Сремска Каменица
Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и

наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

01.01. до 31.12.2018.

године.

Мере за правдање утрошка средстава:

Да

Институт за

онкологију,

радовима за додељена

Сремска

Каменица достави доказ о

завршеним

грађевинским

средства од Покрајинског секретаријата за здравство у износу од

6.599.000,00 динара по Уговору број 138-401-6274/2018 закљученим 08.10.2018 за "Санацију
влаге и последица изливања вода на Институту за онкологију Војводине" пренета Институту
12 . 12 . 2018 . године;

Да Институт за онкологију Сремска Каменица достави доказ о закљученом уговору са извођачем

радова и доказ о изведеним
онкологију" . Средства за

ову

секретаријата за здравство

5415/2018 od

грађевинским радовима на "адаптацији Клинике за интерну
намену пренета су

из

Буџета АП

Војводине

-

Покрајинског

на основу закљученог уговора број и пренета Институту

30.11.2018.године у износу од

138-401-

13.763.663, 76 динара;

Да Институт за онкологију Сремска Каменица достави доказ о закљученом уговору са извођачем

радова

и

добављачем

на

нови

апарат

магнетне

резонанце,као

и

доказ

грађевинским радовима на дограђеном простору за магнетну резонанцу и
апарата магнетне резонанаце МР

Војводине

1,5

о

изведеним

набавке новог

т. Средства за ову намену пренета су из Буџета АП

- Покрајинског секретаријата за здравство дана 30.11 . 2018 . године по уговору број

138-401-5415/2018 od 30.11.2018.године
простора Института

у износу од

23.136.060,00

динара за "доградњу

за смештај апарата за магнетну резонанцу" а средства из буџета АПВ за

набавку новог апарата магнетне резонанце МР

1,5

у моменту контроле

нису још пренета

Институту .

Институт је доставио документацију о извршењу

2 предложене

Мере у предметном Записнику што је

констатовано Службеном белешком поступајућег инспектора, а извршење треће Мере је у току.

З. Општа болница Сента
Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

01.01.

до

31.12.2018.

године .

Мере за правдање утрошка средстава :
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Да Општа болница Сента достави доказ о извршеној уплати трошкова акредитације друге
рате,

по профактури број

од

43-18

пренетих из Буџета АП Војводине

-

11.09.2018.

године, у износу од

480.000,00

дана од истека планираног времена реализације програма, односно дана
до

динара,

Покрајинског секретаријата за здравство, најкасније три

03.07.2019.

године

16:00 часова;

Да Општа болница Сента достави доказ о завршеним грађевинским радовима на адаптацији
простора за ЦТ апарат . Средства за ову намену пренета су из Буџета АП Војводине
Покрајинског секретаријата за здравство

године у износу од

12.06.2018.

-

3.000.000,00 динара;

Да Општа болница Сента достави доказ да се услуга израде пројектне документације за
адаптацију, санацију, реконструкцију и доградњу Опште болнице Сента исплатила на основу

Уговора број

51-699/9 од 07.12.2018. године и Анекса уговора број 51-699/9-1 од 21.12.2018.

године, и то на следећи начин:

-50%

од уговорене вредности након предаје ИДР, ПГД и ИДП;

-30%

од уговорене вредности након предаје ПЗИ.

Средства за ову намену пренета су из Буџета АП Војводине

12.06.2018.

године у износу од

Покрајинског секретаријата за здравство

-

20.000.000,00 динара.

Општа болница Сента је доставила документацију о извршењу предложених Мера у предметном
Записнику што је констатовано Службеним белешкама поступајућег инспектора.

4. "Народни музеј Кикинда", Кикинда
Средства

Покрајинског

заједницама

области

по јавним

културе

и

секретаријата

за

културу,

јавно

информисање

и

односе

са

верским

конкурсима за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у

очувања

културног

наслеђа

2010-2018. година . Контролом нису утврђене

неправилности .

5. Ловачко удружење Срндаћ, Алибунар
Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско

и

законито

коришћење

средстава

Буџета

АП

Војводине,

средства

Покрајинског

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство додељена по уговорима број:

104-401-

4929/2016-07-1 од 23 .11.2016. године и 104-401-4931/2016-07-1 од 23.11 .2016. године . Контролом
нису утврђене неправилности .

6. DOO ZA NOVINSKO- IZDAVACKU DELATNOST MAGYAR SZO LAPKIADO КFТ, NOVI SAD
Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално

-

финансијског пословања

и наменско и законито коришћења средстава Буџета АП Војводине у периоду од

31.12.2018.

01.01.2018

до

године . Контролом нису утврђене неправилности .

7. Гаранцијски фонд АПВ, Нови Сад
Предмет инспекцијске контроле код Гаранцијског фонда АПВ, Нови Сад је примена закона у области
материјално
Војводине,

финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава буџета АП

-

у

периоду

од

01.01.

до

31 . 12.2018.rодине .

Контролом

су

утврђене

следеће

неправилности:
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Неспровођењем поступка јавне набавке за прибављене истоврсне услуге израде и штампе у

укупном износу од

динара без ПДВа , односно

915.956,00

Законом о јавним набавкама прописани начин ,
чл . 7, 7а ,

•

и

122

128. ЗЈН,

Новом

Саду за

500.000,00

динара са ПДВом , на

и то за:

услугу израде и штампе сајамског ПВЦ панела на

коју је

03.05 . 2018 . године)

1.099.147,20

иако зато нису постојали разлози за изузеће из

од стране Доо

изда т Рачун бр .

85. Међународном
Нови

" NSPlakat"

600.000,00

(по Уговору

од 21 . 05 . 2018 . године,

PDPZ0521/18-028

динара без ПДВа, односно

Сад

пољопривредном сајму у

закљученом
на

износ од

динара са ПДВом који је плаћен дана

30.04 . 2018.године;

•

услугу израде и штампе сајамског цирадног банера на
сајму у Новом Саду, за коју је од стране Доо

03 . 05 . 2018 . године) издат

415.956,00

Рачун бр .

-

Међународном пољопривредном

Нови Сад (по Уговору закљученом

PDPZ0521/18-027 од 21 . 05 . 2018.године, на износ од

динара без ПДВа , односно

03.05 . 2018.године

85.

" NSPlakat"

499.147,20

динара са ПДВом који је плаћен дана

прекршај из чл . 169 . став З . тачка

Закона о јавним набавкама док је

1.

одговорно лице у правном лицу -директор учинио прекршај из чл .
ставом

3.

тачка

1. истог

169.

став

4.

а у вези са

члана Закона о јавним набавкама .

Неспровођењем поступка јавне набавке за прибављене истоврсне услуге обезбеђивање јавности

рада

Фонда

кроз

праћење

медија,

обезбеђење

медијске

покривености

рада

Фонда

и

објављивање афирмативних текстова и извештавање у укупном износу у укупном износу од

1.392.700,00

динара без ПДВа , односно

1.594.240,00

динара са

ПДВом

евидентиране на

следећим контима- вредност прибављених истоврсних услуга прелази лимит за јавне набавке

мале вредности од

500.000,00

динара без ПДВа, утврђен чл.39 . став

набавкама , Фонд је учинио прекршај из чл. 169.став З .тачка

1.

и став 2.Закона о јавним

1

Закона о јавним набавкама, док је

одговорно лице у правном лицу- директор учинио прекршај из чл . 169.став 4 . а у вези са ставом
З.тачка

1. истог члана

Закона о јавним набавкама .

Фонд је био у обавези да за прибављене угоститељске услуге у укупном износу од
динара без

ПДВа , односно

872.535,39

динара

са

ПДВом

Трошкови репрезентације-угоститељске услуге у износу од

540.835,39
односно

динара и услуге

331.700,00

репрезентације

-

евидентиране на

458.962,41

кетеринг у износу од

756.380,89

конту

5510001-

динар без ПДВа , односно

297.418,48

динара без ПДВа ,

динара са ПДВом као истоврсне услуге, спроведе поступак јавне набавке на

Законом о јавним набавкама прописани начин . Фонд је учинио прекршај из чл . 169 . став З.тачка

1. Закона
из чл .

о јавним набавкама , док је одговорно лице у правном лицу директор учинио прекршај

169. став 4.

а у вези са ставом

3. тачка 1. истог члана ,

Закона о јавним набавкама.

Према налазу и констатацијама у предметном Записнику , поднета је прекршајна пријава .
Предметним Записником Гаранцијском фонду су предложене следеће Мере :

Да

· Гаранцисјки

фонд

АПВ

достави

Служби

за

буџетску

инспекцију

АП

Војводине

документацију везано за извршена резервисања за гаранције појединачно за сваку годину са
списком

гаранција

по

класама

и

наведених

износа

по

гаранцији,

као

и

резервисаних

средстава по свакој појединачној гаранцији ;
да Гаранцисјки фонд АПВ

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Фонда регулише питање дугорочних резервисања за губитке по ванбилансној активи по

основу издатих гаранција ,

везано за

поступак,

методологију и

рокове за утврђивање

предметних дугорочних резервисања ;

да Гаранцисјки фонд АПВ
регулише

и

уреди

Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама

начин,

разлоге,

рокове,

методолог ију

итд;

за

индиректан

отпис
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потраживања за накнаде за издавање гаранција и потраживања за а ктивиране гаранциј е и

пратеће трошкове везано за активиране гаранције ;
да Гаранцисјки фонд АПВ
управљање

ризичним

Оперативном процедуром Гаранцијског фонда АП Војводине за

пласманима

или

другим

актом,

уреди

све

моделе

и

начине

репрограма потраживања од клијената као и наплату истих (наплата главнице, законске
затезне камате, активирање средстава обезбеђења

- хипотеке,

залоге, менице итд; рокови за

наплату и активирање средстава обезбеђења) као и услове које би клијент требало да испуни
да би закључио уговор о измирењу обавеза према Фонду

-

репрограму .

Гаранцијски фонд АПВ је доставио документацију о извршењу предложених Мера у предметном
Записнику што је констатовано Службеним белешкама поступајуће инспекторке .

8.

Фонд "Европски послови" АПВ, Нови Сад

Предмет инспекцијске контроле код Фонда " Европски послови " АПВ,Нови Сад је
области материјално

примена закона у

- финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстав а

буџета АП Војводине у периоду од 01 . 01 . 2018 . године до

31.12.2018. године . Записником о контроли

су предложене следеће Мере :

Да Фонд Европски послови,

по окончању пројекта

" MOS СRОSS "достави

доказ о завршеном

пројекту, извршеној верификацији и рефундацији насталих трошкова од стране донатора из ЕУ, ради
контроле правилности поврата додељених средстава за предфинанасирање пројекта у буџет АП
Војводине ;

Да Фонд Европски послови ,

по окончању пројекта, " ЕСОWЕМ "достави доказ о завршеном пројекту,

извршеној верификацији и рефундацији насталих трошкова од стране донатора из ЕУ ради контроле
правилности поврата додељених средстава за предфинанасирање пројекта у буџет АП Војводине ;
Да Фонд Европски послови ,

по окончању пројекта

" AGRINO

"достави

доказ о завршеном пројекту

извршеној верификацији и рефундацији насталих трошкова од стране донатора из ЕУ ради контроле
правилности поврата додељених средстава за предфинанасирање пројекта у буџет АП Војводине.
Реализација наведених Мера је у току .

9.

Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АПВ, Нови Сад

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

01.01. до 31.12.2018.

године. Контролом нису констатоване неправилности .

10. Дирекција

за робне резерве АПВ, Нови Сад

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

01.01 . до 31.12.2018.

године . Записником о контроли је предложена следећа Мера :

Да се запослена у Дирекцији за робне резерве АП Војводине, која је Решењем директора

Дирекције за робне резерве АП Војводине број :
контролисани период од

01 .01.2018

до

122-112-234/2016-11 од 28.11.2016 године за

31.12.2018.

године, била распоређена на радном
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месту вишег саветника

за материјално

-

-

финансијске послове а да , према приказаној

документацији у току контроле, није испуњавала услове у погледу стручне спреме утврђене

важећим

Правилником

о

унутрашњој

организацији

и

систематизицији

радних

места ,

распореди у складу са стручном спремом за коју је дат доказ у току контроле.
Мера је извршена што је констатовано Службеном белешком поступајућег иснпектора .

11. Служба за управљање људским ресурсима, Нови Сад
Предмет је примена

закона у области материјално

-

финансијског пословања

и

наменског и

законитог коришћење средстава буџета Аутономне покрајине Војводине, у периоду од

31.12.2018. године .

01.01. до

Контролом нису констатоване неправилности .

12. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално

-

финансијског пословања

и наменско и законито коришћења средстава Буџета АП Војводине у периоду од

31 .12.2018. године .

01.01.2018

до

Записником о контроли је предложена следећа Мера :

Да Покрајински секретаријат за регионални развој , међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
достави доказ о извршењу услуге закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко
планирање,

управљање

развојем

и

евидентирање

пројеката

намењено

јединицама

локалних

самоуправа и покрајинских секретаријата на територији АП Војводине по Уговору број

260/2018-01-10
14.150.000,00

од

уговорене услуге за
године до

21.12.2018.

динара

16:00

године, у

без ПДВ-а ,

2018. годину,

износу од

16.980.000,00

динара

са

ПДВ-ом ,

најкасније три дана од достављања Извештаја

односно од истека уговореног рока од

12

141-404односно

о реализацији

месеци- дана

25.12.2019.

часова или достави доказ о продужењу рока важења предметног уговора.

Покрајински секретаријат за регионални развој , међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је
доставио

документацију

о

извршењу

предложених

Мера

у

предметном

Записнику

што

је

констатовано Службеном белешком поступајућег инспектора .

13. Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад
Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

01.01. до 31.12.2018.

године. Контролом нису констатоване неправилности .

14. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице, Нови Сад
Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално -финансијског пословања и
наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

01.01. до 31.12.2018.

године. Контролом нису констатоване неправилности
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15.

Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине, Нови Сад

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално

-

финансијског пословања

и наменског и законитог коришћење средстава буџета Аутономне покрајине Војводине, у периоду од

01.01.

16.

до

31.12.2018.

године. Контролом нису констатоване неправилности.

Покрајински заштитник грађана

омбудсман, Нови Сад

-

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

до

01.01.

31.12.2018.

године. Контролом нису констатоване неправилности.

17.

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине у периоду од

01.01.

до

31.12.2018.

године. Контролом нису констатоване неправилности.

18. Ловачког удружења

"Караш

- Куштиљ",

Вршац (Куштиљ)

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално
и наменско и законито коришћење средстава Буџета АП Војводине

-

-

финансијског пословања

Покрајинског секретаријата за

пољопривреду, водопривреду и шумарство . Записником о контроли је предложена следећа Мера :

Да Ловачко удружење "Караш
инспекцију

АПВ

писани

-

доказ

Куштиљ", Вршац (Куштиљ) достави Служби за буджетску
да

је

Покрајински

секретаријат

за

пољопривреду,

водопривреду и шумарство да сагледао новонастале околности и уважио поднету Молбу
Удружења број

65/2019

од

29.07.2019.

године или да поступи у складу са чланом

6.

Уговора

104-401-5510/2017-07-1 од 27.11.2017. године и изврши повраћај додељених средстава из
Буџета

АП

Војводине

-

Покрајинског

шумарство по Решењу број

280.000,00

секретаријата

за

пољопривреду,

104-401-5510/2017-07-1

од

13.12.2017.

водопривреду

и

године у износу од

динара на име прве рате за изградњу прихватилишта за фазанске пилиће на

локацији Стража, са припадајућом законском затезном каматом, рачунајући од дана уплате

средстава па до дана враћања истих .

Ловачко удружење "Караш

-

Куштиљ", Вршац (Куштиљ) је доставило документацију о извршењу

предложене Мере у предметном Записнику што је констатовано Службеном белешком поступајућег
инспектора.

19.

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и

наменско

и

законито

коришћење средстава

у

периоду од

01.01. 2018.

године до

момента

отпочињања контроле . Контролом су утврђене следеће неправилности:
одговорно лице Школе у контролисаном периоду, др Надежда Родић, је:

9

исплаћивањем стимулација запосленима у Школи већих од

•

Закона

о

платама у државним

органима

30%

и јавним службама ,

у

од предвиђених чланом

12.

периоду од

до

01 .01.2018

04.01.2019. године, без јасно квантитативно дефинисан и х процената учешћа трошкова рада у
оствареном приходу Школе, у бруто износу од

исплаћивањем прековременог рада за запослене у Школи у периоду од

•

04.01.2019.
16.03.2017.
став

до

01.01.2018

године, без јасно дефинисаних разлога и времена трајања прековременог рада по

Решењима у складу са чланом

71.

2.177.059,70 динара

Правилника о раду (пречишћен текст) број

29.

године, у бруто износу од

1. и 2. Закона

1.443.804,93

од

383-01/17

динара , поступило супротно одредбама члана

о буџетском систему, што је прекршајно санкционисано у члану

103. тачка 4)

истог Закона.

Контролом примене одредби члана 27е Закона о буџетском систему утврђено је да је

одговорно лице Школе, др Надежда Родић, у току
по уговорима о допунском

пословима,
додатно

без сагласности

радно

2018.

године радним ангажовањем лица

раду, уговора о делу и уговора

о привременим и повременим

Комисије за давање сагласности за

ангажовање

код

корисника

јавних

поступило супротно одредбама члана 27е. став

36.

и

средстава ,

37.

ново запошљавање и

преко дозвољених

10%,

Закона о буџетском систему ( ,, Сл .

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, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), чиме је учињен
прекршај по члану

истог Закона .

103 6.

Одговорно лице Школе у контролисаном периоду, др Надежда Родић, је :

исплаћивањем стимулација запосленима у Школи већих од

•

12. Закона
до

30% од

предвиђени х чланом

о платама у државним органима и ј авним службама , у периоду од

30.09.2019.

године, без јасно квантитативно дефинисаних процената учешћа трошкова

рада у оствареном приходу Школе , у бруто износу од

1.170.478,60

динара ;

исплаћивањем прековременог рада за запослене у Школи у периоду од

•

04.01.2019

до

04.01.2019

године, без јасно дефинисаних разлога и времена трајања прековременог

30.09.2019.

рада по Решењима у складу са чланом

29. Правилника

о раду (пречишћен текст) број

383-

01/17 од 16.03.2017. године, у бруто износу од 654.292,32 динара, поступило супротно
одредбама члана

71.

санкционисано у члану

став

1.

и

2.

103. тач к а 4)

Закона

о буџетском

систему,

што је

прекршајно

истог Закона .

Одговорно лице Школе у контролисаном периоду, др Славица Костић , је исплаћивањем

стимулација запосленима у Школи већих од

30%

од предвиђених чланом

платама у државним органима и јавним службама , у периоду од
године,

без

јасно

квантитативно

дефинисаних

процената

оствареном

приходу Школе, у бруто износу од

одредбама

члана

71.

санкционисано у члану

став

1.

и

103. тачка 4)

2.

Закона

-

буџетском

учешћа

12.
до

Закона о

12.11.2019.

трошкова

рада

поступило супротно

систему,

што је

периоду, др Надежда

закључењем Уговора о извршењу услуга

прекршајно

-

Родић је преузимањем

израда пројектне апликације за потребе

Висо к е школе струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици број
ОД

18.02.2019.

године , у

укупном износу од

2019.

691.250,00

у

динара,

истог Зако н а.

одговорно лице Школе у контролисаном

обавеза

о

68.404,98

01.10.2019

224/02

ГОДИНИ и исплату извршиоцу услуга ВАОВАВ CONSULТING у

динара, поступила супротно одредбама члана

71.

став

1.

и

2.

Закона о буџетском систему ( ,, Сл . 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, 99/2016 и
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113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), чиме је учинила прекршај из члана 103. став 1. тачка
4)
Према

истог Закона .

налазу

и

констатацијама

у

предметном

Записнику,

поднете

су

прекршајне

пријаве

Прекршајном суду у Суботици.

20.

Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за

урбанизам Војводине" Нови Сад
Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално - финансијског пословања и
наменско

и

законито

коришћење

средстава

у

периоду

од

године до

01.01. 2018.

момента

отпочињања контроле . Контролом су утврђене следеће неправилности :

Обрачун и исплата зараде без веродостој н ог рачуноводственог документа , у периоду

31.12.2018.

01.01.-

године, за директора ЈП "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад Предрага

Кнежевића;

извршен

02.10.2017. године,

је у већем износу него што је утврђено уговором број

и то за износ од укупно

366.910,59

динара

(311.204,91

и припадајући доприноси на терет послодавца у укупном износу

од

1900/3 од

динар -бруто

55 .705,68

1,

као

динара) .

Поступајући на описани начин правно лице ЈП " Завод за урбанизам Војводине ", Нови Сад

поступило је супротно члану

8. став 1-3 Закона о рачуноводству ("Сл . гласник РС", бр . 62/2013

и 30/2018), што је кажњиво по члану 46. став 1. тачка 4. истог Закона, а за одговорно лице у
правном лицу -директора Предрага Кнежевића кажњиво по члану
став

1.

Увидом

у

46.

тачка

4. истог

46.

став

2,

а у вези члана

Закона .

приказану документацију у поступку

контроле утврђено је да ЈП

" Завод за

урбанизам " Нови Сад није спровело поступак јавне набавке за прибављање рачунарских
услуга у укупном износу од

1.075.954,32

динара без ПДВ-а , односно

1.291.145,18

динара са

ПДВ-ом. Неспровођењем поступка јавне набавке за прибављене рачунарске услуге у укупном
износу од

1.075.954,32

динара без ПДВ-а, односно

1.291.145,18

динара са ПДВ - ом ,

следећим фа ктурама : на Законом о јавн и м набавкама прописани начин
постојали разлози за изузеће из чл . 7, 7а,

122

и

128.,

иако за то

нису

Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник

РС " бр . 124/12,

14/15 и 68/15) :

правно лице

ЈП " Завод за урбанизам Војводине " Нови Сад учинило је

-

,

по

пре к ршај из члана

169. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама ( ,, Сл . гласник РС "бр.124/1214/2015 и 68/2015)
•

одговорно лице у правном лицу

-

ЈП " Завод за урбанизам Војводине " Нови Сад, Предраг

Кнежевић, директор учинио је прекршај из члана

о јавним набав к ама ( ,, Сл . гласник РС"бр . 124/12 ,

169.

14/2015

став

и

4. а

у вези става 3 . тачка

1.

Закона

68/2015).

Поступак Одговора на Примедбе је у току, након ко г ће се приступити подношењу Прекршајног
захтева надлежном органу .

21.

,,Центар за породични смештај и усвојење", Сремска Каменица

Предмет инспекцијске контроле је примена закона у области материјално-финансијског пословања и
наменско

и

законито

коришћење

средстава

у

периоду

од

01.01. 2018.

године

до

момента

отпочињања контроле . Контролом нису утврђене неправилности.

22.

Клинички центар Војводине, Нови Сад

11

Ванредна инспекцијска контрола примене закона у области материјално

наменско и законито коришћење средстава за јавну набавку услуге
центра Војводине, у

2015, 2016, 2017

и

2018. години .

-

финансијског пословања и

- Физичко обезбеђење Клиничког

Контролом су утврђене следеће неправилности :

Одговорно лице Клиничког центра Војводине

у контролисаном периоду, проф. др Петар

Сланкаменац је набавком Услуге, без спроведеног поступка јавне набавке и исплатом
извршиоцу услуге

"SECURITAS SE " доо у периоду од 17.06.2017. године (датума истека

важења Уговора) до
износу од

11.09.2018. године (датума последње исплате по Уговору) у укупном

16.780.608,00 динара без ПДВ - а , односно 20.136.729,60 динара са ПДВ-ом ,

поступио супротно одредбама члана

57 .

и

71.

став

1.

и

2.

Закона о буџетс к ом систему ( ,, Сл.

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, 99/2016 и 113/2017, 95/2018), чиме је учинио
прекршај из члана
Према

налазу

и

103. став 1. тачка 4)

констатацијама

у

истог Закона.

предметном

Записнику,

поднета

је

прекршајна

пријава

Прекршајном суду у Новом Саду .
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