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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „РАДОСТ“
1. Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја
Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја Установе за
предшколско васпитање и образовање „Радост“ (у даљем тексту: УПВО „Радост“), у
делу који се односи на расходе за запослене, материјал, обавезе и јавне набавке, у
оквиру ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и
правилности пословања општине Србобран за 2015. годину, у складу са Уставом
Републике Србије1, Законом о Државној ревизорској институцији2 и Законом о
буџетском систему3.
Одговорност руководства за саставне делове финансијских извештаја
Руководство је одговорно за припрему и презентовање саставних делова
финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредби о
буџетском рачуноводству4, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава
организација обавезног социјалног осигурања5 и Правилнику о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 6. Одговорност
руководства за припрему и презентацију финансијских извештаја је утврђена Законом
о буџетском систему и Статутом УПВО „Радост“.
Ова одговорност подразумева осмишљавање, успостављање и одржавање интерних
контрола које су релевантне за припрему и презентовање саставних делова
финансијских извештаја које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да
су настала услед преваре/криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу ревизије коју смо извршили, изразимо мишљење
о саставним деловима финансијских извештаја. Ревизију смо спровели у складу са
Законом о Државној ревизорској институцији, Пословником Државне ревизорске
институције, Међународним стандардима врховних ревизорских институција и
Међународним стандардом ревизије 805 – Посебна разматрања – ревизије
појединачних финансијских извештаја и одређених елемената, рачуна или ставки
финансијских извештаја. Ови стандарди налажу да се придржавамо етичких принципа
и да планирамо и спроводимо ревизију са циљем да стекнемо разумно уверавање о
томе да саставни делови финансијских извештаја не садрже материјално значајна
погрешна исказивања.
Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о
износима и обелодањивањима датим у саставним деловима финансијских извештаја.
Избор поступака је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика
1

„Службени. Гласник Републике Србије“, број 98/06
„Службени гласник Републике Србије “,број 10/05, 54/07 и 36/2010
3
„Службени гласник Републике Србије “,број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13 и
142/14
4
„Службени гласник Републике Србије“, број 125/03 и 12/06
5
„Службени гласник Републике Србије“, број 18/15
6
„Службени гласник Републике Србије“, број 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/2013 – испр.
106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14, 117/14, 128/14, 131/14 и 32/15
2
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од материјално значајних погрешних исказивања у финансијском извештају, насталим
услед преваре/криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и презентацију
финансијског извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о
ефективности интерне контроле. Ревизија такође укључује оцену адекватности
примењених рачуноводствених политика и процена које је користило руководство, као
и оцену опште презентације финансијског извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да
пруже основ за наше мишљење.
Основ за мишљење са резервом
У саставним деловима финансијских извештаја део расхода је више исказан за 712
хиљда динара и део прихода је више исказан за 712 хиљада динара у односу на налаз
ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања.
Mишљење са резервом о саставним деловима финансијских извештаја
По нашем мишљењу, осим за ефекте које на саставне делове финансијских
извештаја имају питања наведена у Основу за изражавање мишљења са резервом,
саставни делови финансијског извештаја УПВО „Радост“ Србобран за 2015. годину
припремљени су по свим материјално значајним питањима у складу са применљивим
оквиром финансијског извештавања у Републици Србији.
Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу
II који су саставни део овог Извештаја.
2. Извештај о ревизији правилности пословања
Извршили смо ревизију правилности пословања саставних делова УПВО “Радост”
за 2015. годину која обухвата ревизију активности, финансијских трансакција и
информација, које су укључене у саставне делове финансијских извештаја за 2015.
годину.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и презентовање саставних делова финансијских
извештаја, као што је наведено изнад, руководство је такође дужно да обезбеди да
активности, финансијске трансакције и информације, исказане у саставним деловима
финансијских извештаја, буду у складу са прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о саставним деловима финансијских
извештаја, као што је наведено изнад, наша одговорност је и да изразимо мишљења о
томе да ли су активности, финансијске трансакције и информације исказане у деловима
финансијских извештаја, по свим материјално значајним питањима, у складу са
прописима који их уређују. Ова одговорност подразумева спровођење поступака у
циљу прибављања ревизијских доказа да би се утврдило да ли су саставни делови
финансијских извештаја расхода за запослене, материјала, обавеза и јавних набавки,
извршене у складу са намером законодавца. Ови поступци укључују и процену ризика
од материјално значајне неусклађености са прописима.
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Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да
пруже основ за наше мишљење.
Основ за мишљење са резервом о правилности пословања
Као што је наведено у резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз Извештај
саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања, УПВО „Радост“
Србобран је за 2015. годину неправилно створила обавезе у износу од најмање 3.398
хиљадa динара, и то: извршила расходе на име плата, додатака, накнада и социјалних
доприноса на терет послодавца у износу од 818 хиљада динара; 519 хиљада динара на
основу аката чији правни основ није у складу са важећим законским и другим
прописима; 1.220 хиљада динара преузете обавезе изнад одобрене апропријације; 441
хиљада динара без спроведеног поступка јавне набавке, односно без одговарајућег
поступка јавне набавке; 400 хиљада динара без подношења захтева органу управе
надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајућих апропријација
из осталих извора финансирања.
Мишљење са резервом о правилности пословања
Према нашем мишљењу, осим за питања наведена у Основу изражавање мишљења
са резервом за ревизију правилности пословања,активности, финансијске трансакције и
информације, приказане у саставним деловима финансијских извештаја УПВО
„Радост“ Србобран за 2015. годину, по свим материјално значајним питањима, су у
складу са прописима који их уређују.
Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу
II који су саставни део овог Извештаја.
Генерални државни ревизор
Радослав Сретеновић
Државна ревизорска институција Републике Србије
Макензијева 41
11000 Београд
Србија
30. септембар 2016. године
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1. Резиме налаза у ревизији саставних делова финансијских извештаја
Као што је објашњено у Напоменама уз ревизорски извештај саставних делова
финансијских извештаја, УПВО “Радост” за 2015. годину, утврђене су следeће
неправилности:
ПРИОРИТЕТ 1
Део расхода више је исказан за 712 хиљада динара и део прихода више је исказан за
исти износ у односу на налаз ревизије за примљена средства по основу рефундације
трошкова за накнаде за породиљско боловање и боловање преко тридесет дана. Ефекти
наведених неправилних исказивања се због међусобног потирања нису одразили на
коначан резултат пословања.
ПРИОРИТЕТ 2
У поступку ревизије нису утврђени налази другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 3
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
2. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
Као што је објашњено у Напоменама уз ревизорски извештај саставних делова и
правилности пословања, УПВО “Радост” за 2015. годину је неправилно преузела
обавезе или преузела обавезе и извршила расходе и издатке у износу од најмање 3.398
хиљада динара и то:
ПРИОРИТЕТ 1
1) Преузела обавезу и извршила расходе на име плата, додатака, накнада и
социјалних доприноса на терет послодавца у укупном износу од 818 хиљада
динара услед погрешног обрачуна које је извршила применом бруто основице, а да
бруто основицу није умањила за корективни коефицијент (тачка 2.1 и 2.2).
2) Преузела обавезу и извршила расходе у износу од најмање 519 хиљада динара, а да
правни основ за извршење ових расхода и издатака није у складу са важећим
законским и другим прописима, и то (1) 324 хиљаде динара извршен за исплату
износа у висини 1,5% бруто плате запослених у корист Савеза спортова општине
Србобран без правног основа и писаног акта о уплаћивању средстава Савезу (тачка
2.2); (2) 195 хиљада динара за исплату једнократне солидарне помоћи свим
запосленима у једнаком износу (тачка 2.3).
3) Преузела веће обавезе у односу на одобрене апропријације на дан 31.12.2015.
године, у укупном износу од 1.220 хиљада динара (5).
4) Преузела обавезе и извршила расходе и издатке у износу од 441 хиљада динара без
спроведеног поступка јавне набавке за набавку дечијих играчака. (тачка 2.4)
Није придржавала прописа приликом спровођења поступка за јавне набавке
прехрамбених производа јер није у моделу уговора навела одредбу за плаћање
расхода који доспевају у две буџетске године (тачка 4.).
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5) Извршила расходе и издатке из осталих извора финансирања у вишем износу од
400 хиљада динара у односу на планирана средства, а да није поднела захтев
органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање
одговарајућих апропријација (тачка 2).
ПРИОРИТЕТ 2
У поступку ревизије нису утврђени налази другог приоритета.
ПРИОРИТЕТ 3
У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета.
3. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања
ПРИОРИТЕТ 17
За прву тачку неправилности одговорним лицима УПВО „Радост” препоручујемо
да:
1)

Преузимање обавеза врши до износа расположиве апропријације (Напомена 2.1Препорука 1; Напомена 2.3- Препорука број 2; Напомена 5- Препорука број 4).

2)

Набавке добара, услуга и радова врше у складу са Законом о јавним набавкама и да
се поштују законски прописи при спровођењу поступака јавних набавки
(Напомена 2.4- Препорука број 3).

3)

Подносе захтев органу управе надлежном за финансије за отварање односно
повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из
осталих извора финансирања (Напомена 5- Препорука број 4).
4. Мере предузете у поступку ревизије

У поступку ревизије отклоњене су предузете мере и отклоњене следеће
неправилности:
-од месеца марта 2016.године, обрачун плате врши уз умањење бруто основице за
корективни фактор,
-од месеца фебруара 2016. године обуставила обрачун и исплату средтва Савезу
спортова општине Србобран,
-у периоду вршења ревизије започела са евидентирањем накнада за време
одсуствовања са посла на терет фондова у складу са Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем,
-лица која врше пријем намирница по објектима табеларно прате примљене
намирнице по отпремницама, на крају месеца сумирају податке и заједно са
отпремницама достављју их у рачуноводство ради провере фактура пре плаћања. У
уговорима који су закључени у 2016. години УПВО „Радост“ је одредила лица за
праћење реализације уговора и утврдила је да ће се обавезе које доспевају у буџетској
2017. години реализовати највише до износа средстава у тој буџетској години.
7

грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења
нетачних или неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми
попут ових захтевају да руководство одмах реагује.
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5. Захтев за достављање одазивног извештаја
Установа за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран је, на основу
члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе
Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених
неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана
уручења овог извештаја.
Одазивни извештај мора да садржи:
1) навођење ревизије, на коју се он односи;
2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом;
3) приказивање мера исправљања.
Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио
неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања
одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект
ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе.
На основу члана 40. став 2. Закона о Закона о Државној ревизорској институцији
одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране
одговорног лица субјекта ревизије.
Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја,
тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта
ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера
веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере
исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће.
Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако
субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у
прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта
ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка.
Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности
отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу
доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне
неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У
овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере
сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији.
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ПРИЛОГ II

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Установа је основана Одлуком о оснивању УПВО „Радост“ у Србобрану број 0226/2010-I, дана 18.03.2010.године а измењена и допуњена Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о оснивању УПВО „Радост“ у Србобрану, Скупштине општине
Србобран број: 022-3/2011-I, дана 10.05.2011. године, због усклађивања са Законом и
Уредбом о калсификацији делатности и Законом о основама система образовања и
васпитања, Установа је уписана у судски регистар Трговинског суда у Сомбору,
решењем бр. 5-192, дана 23.03.2015. године.
УПВО ,,Радост“ Србобран основана је у циљу остваривања права и дужности
Скупштине општине Србобран и за задовољавање потреба локалног становништва у
области друштвене бриге о деци.
Основна делатност установе је: васпитање и образовање деце прешколског узраста
у смислу Закона о предшколском васпитању и образовању.
Организација, начин рада, управљање и руковођење у УПВО ,,Радост“ Србобран
као и обезбеђивање и остваривање права детета, заштите и безбедности деце и
запослених, као и и мере за спречавање повреда уређено је Статутом установе бр.
68/2011 од 23.02.2011. године, и његовим Изменама бр. 292/2011 од 20.10.2011. године,
као и Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце у УПВО
''Радост'' Србобран бр. 317/2003 од 23. септембра 2003. године, и Правилником о
безбедности и здрављу на раду у Установи, бр. 192/2006 од 13.07.2006. године.
Седиште УПВО „Радост“ Србобран је у улици Јована Поповића број 9 у Србобрану.
Матични број Установе је 08067554. Порески индентификациони број Установе је
101867579. Интернет сајт је www.radost.rs. Предшколска установа запошљава 35
радника на неодређено и 5 на одређено време.
Органи установе су: управни одбор, директор, савет родитеља и стручни органи
установе.
Стручни органи установе су:
- Васпитно образовно веће,
- Стручни актив васпитача припремних предшколских група,
- Стручни актив васпитача деце узраста од 3 до 6,5 година,
- Стручни актив за развојно планирање,
- Тим за заштиту деце од злостављања,
- Тим за инклузију,
- Тим за самовредновање и
- Педагошки колегијум.
Финансијски извештаји УПВО „Радост“ представљају саставни део завршних
рачуна буџета општине Србобран за 2015. годину. У поступку прикупљања доказа на
основу којих се изражава мишљење о Консолидованим финансијским извештајима
завршног рачуна буџета општине Србобран било је потребно извршити ревизију и
наведених делова финансијских извештаја УПВО „Радост“.
Избор наведених делова финансијских извештаја извршен је у складу са
критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су засновани
на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика од материјално значајних
погрешних исказа у финансијским извештајима.
Чланом 11. Уредбе о буџетском рачуноводству[1] је дефинисано да главна књига
трезора садржи рачуноводствене евиденције за сваког директног и индиректног
корисника, као и за организације обавезног социјалног осигурања. Директни и
[1]

„Службени гласник Републике Србије“, број 125/2003 и 12/2006
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индиректни корисници буџетских средстава који своје финансијско пословање
обављају преко сопствених рачуна воде главну књигу, сходно члану 12. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
У складу са чланом 31. Закона о буџетском систему и чланом 4. и 5. Правилника о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, број 18/2015), УПВО „Радост“ је
доставио Управи за трезор Годишњи финансијски извештај за 2015. годину на
прописаним обрасцима.
Због чињенице да се ревизија спроводи провером на бази узорака и да у систему
интерне контроле и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења,
постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.
2. Текући расходи
2.1 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група– 411000
Група конта 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи
аналитичка конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених,
плате приправника, плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда,
накнаде штете запослених и остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте.
Табела бр.1:Група конта 411000

у 000 динaнара

Р.бр

Организациона јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Установа за предшколско васпитање и
образовање "Радост" Србобран

22.739

22.288

20.137

20.137

90

100

2

Укупно организационе јединице

22.739

22.288

20.137

20.137

90

100

3

УКУПНО ОПШТИНА СРБОБРАНГрупа 411000

81.654

81.203

78.416

78.416

97

100

Укупно евидентирани расходи за плате запослених у УПВО „Радост“ Србобран
износе 20.138 хиљада динара. Права и обавезе запослених у УПВО „Радост“ у току
2015. г. ближе су уређени Колективним уговором код послодавца Установе за
предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран (који је важио до
25.04.2014.) и Правилником о раду (од 26.02.2015. год.), а организација рада
Правилником о систематизацији послова и радних задатака у Установи за предшколско
васпитање и образовање „Радост“ Србобран (од 25.04.2014. год.). На дан 31.12.2015.
године у Установи је било укупно 43 запослених лица.
Установа је у току 2015. године исплатила 11 плата (за период јануар-новембар
2015.) док је децембарску плату исплатила у јануару 2016.године.
Приликом обрачуна плате примењена је бруто основица. Приликом прерачуна са
нето основице на бруто није примењен корективни коефицијент и тиме су обрачунате
плате у већем износу од прописаног. Такође је у програм за обрачун плате погрешно
унета основица у износу од 2.371,60 динара уместо 2.368,22 динара, односно већа у
износу од 3,38 динара. На захтев ревизије, УПВО „Радост“ Србобран је извршила
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прерачун плата на основу које је утврђено да је исплатила 667 хиљада динара више
него да је применила исправну основицу и правилан обрачун.
У току 2015. године запослени су остварили укупно 777 сати прековременог рада
по основу којег је исплаћено 188 хиљада динара. Директор установе доноси решења о
признавању права на прековремени рад и на основу којем запосленом припада додатак
на плату.
УПВО „Радост“ је исплатила председнику синдиката износ од 25 хиљада динара на
основу Решења директора установе о прековременом раду, иако исти није остварио
прековремени рад, већ је на основу писменог објашњења одговорног лица,
обрачунавала сваког месеца 5 часова прековременог рада, према члану 54. став 2.
Правилника о раду број 80/15 од 16.02.2015.г. по којем „послодавац обезбеђује
председнику репрезентативног синдиката накнаду сразмерно броју чланова синдиката,
с тим да се накнада по члану рачуна на бази 12 минута месечно“. Законом о раду
оваква врста накнада за председнике синдиката није предвиђена. У решењу којим се
признаје право на додатак на плату за прековремене сате стоји да је на основу
оствареног прековременог рада а не на основу функције председника синдиката.
Предшколска установа „Радост“ је обрачунавала додатак за прековремени рад за
запослене само на основу решења директора установе о признавању права на додатак
за прековремени, без постојања документација којом би се могло доказати да је
прековремени рад заиста и остварен.
У поступку ревизије на основу узорковане документације утврђено је следеће:
- у току 2015. године УПВО „Радост“ Србобран је исплатила плате запосленима у
износу од 667 хиљаде динара више услед погрешног обрачуна које је извршила
применом бруто основице, а да бруто основицу није умањила за корективни
коефицијент, што је супротно члану 2. Закона о платама у државним органима и
јавним службама и члану 56. став 4. Закона о буџетском систему,
- УПВО „Радост“ је исплатила председнику синдиката износ од 25 хиљада динара на
основу Решења директора установе о прековременом раду, иако исти није остварио
прековремени рад, већ је на основу писменог објашњења одговорног лица, ПУ
обрачунавала сваког месеца 5 часова прековременог рада, према члану 54. став 2.
Правилника о раду број 80/15 од 16.02.2015.г. по којем „послодавац обезбеђује
председнику репрезентативног синдиката накнаду сразмерно броју чланова
синдиката, с тим да се накнада по члану рачуна на бази 12 минута месечно“ чиме је
наведена исплата извршена супротно члану 53. Закона о раду,
- прековремени рад запосленима исплаћен је само на основу решења директора
установе без постојања документације из које би се уверили да је прековремени рад
заиста и остварен супротно члану 53. Закона о раду,
- приликом евидентирања плата, додатака и накнада запослених није примењена
структура конта прописана чланом 14. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем већ су целокупни
расходи евидентирани на субаналитичком конту 411111- Плате по основу цене
рада.
Препоручујемо Установи за предшколско васпитање и образовање „Радост“
Србобран да се обрачун и исплата прековременог рада, као и утврђивање права врши у
складу са Законом о раду, и да обезбеде да се плате, додатке и накнаде запослених
евидентирају у складу са прописаним субаналитичким контима према Правилнику о
стандардном оквиру и контним планом за буџетски систем. (Препорука број 1)
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Мере предузете у поступку ревизије:
У периоду вршења ревизије Установа за предшколско васпитање и образовање
„Радост“ Србобран је доставила документацију да од месеца марта 2016.године,
обрачун плате врши уз умањење бруто основице за корективни фактор.
Ризик
Уколико се настави са неправилним преузимањем обавеза и извршавањем расхода
на име плата, додатака, накнада и социјалних доприноса на терет послодавца за
запослена лица постоји ризик од преузимања обавеза и извршавања расхода супротно
прописима.
Препорука
Препоручујемо индиректном кориснику УПВО „Радост“ да се обрачун и исплата
за прековремени рад врши у складу са Законом о раду.
2.2 Социјални доприноси на терет послодавца, група – 412000
Група 412000- Социјални доприноси на терет послодавца садржи синтетичка конта на
којима се књиже доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за
здравствено осигурање и доприноси за незапосленост.
Табела бр.2: Група конта 412000

у 000 динара

Р.бр

Организациона јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Установа за предшколско васпитање и
образовање "Радост" Србобран

4.403

4.403

4.000

4.000

91

100

2

Укупно организационе јединице

4.403

4.403

4.000

4.000

91

100

3

УКУПНО ОПШТИНА СРБОБРАНГрупа 412000

16.636

16.636

15.903

15.903

96

100

На овој групи конта су евидентирани расходи за социјалне доприносе на терет
послодавца у износу од 4.000 хиљаде динара и то: доприноси за пензијско и
инвалидско осигурање – 2.632 хиљаду динара, доприноси за здравствено осигурање –
1.288 хиљаде динара и доприноси за незапосленост – 517 хиљада динара.
На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је следеће:
- као што је ближе објашњено у тачки 2.1., применом погрешног обрачуна плата
односно не примењивањем корективног фактора приликом прерачуна бруто
основице на нето, више су обрачунати и исплаћени социјални доприноси на терет
послодавца у износу од 151 хиљаду динара што је супротно члану 2. Закона о
платама у државним органима и јавним службама8 и члану 56. Закона о буџетском
систему,
- извршен је обрачун и исплата средстава из буџета општине у износу од 1,5% бруто
плате запослених, односно 324 хиљаде динара у 2015. години, Савезу спортова
општине Србобран без постојања правног основа као и без писаног акта о
уплаћивању средстава Савезу чиме је поступљено супротно члану 58. Закона о
буџетском систему.
8

„Службени гласник РС“, број 34/2001, 62/2006,63/2006, 116/2008, 92/2011 и 99/2011
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Мере предузете у поступку ревизије:
У периоду вршења ревизије УПВО „Радост“ је доставила документацију да је од
месеца фебруара 2016. године обуставила обрачун и исплату средтва Савезу спортова
општине Србобран по овом основу.
2.3. Социјална давања запосленима, група – 414000
На овој позицији евидентирана су социјална давања запосленима: отпремнине при
одласку у пензију, породиљска боловања, боловања преко 30 дана, помоћ у
медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.
Табела бр.3:Група конта 414000

у 000 динара

Р.бр

Организациона јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Установа за предшколско васпитање и
образовање "Радост" Србобран

420

420

1.175

1.175

280

100

2

Укупно организационе јединице

420

420

1.175

1.175

280

100

3

УКУПНО ОПШТИНА СРБОБРАНГрупа 414000

3.314

3.314

2.165

1.870

56

86

Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова - 414100
На овој економској класификацији исказани су расходи у износу од 778 хиљада
динара који се односе на расходе евидентирани на економској класификацији 414111Породиљско боловање у износу од 675 хиљаде динара и економској класификацији
414121- Боловање преко 30 дана у износу од 103 хиљаде динара.
У поступку ревизије на основу узорковане документације утврђено је да
приликом евидентирања накнада за породиљско боловање и боловање преко 30 дана,
није вршено кориговање одговарајућег субаналитичког конта када Републички фонд за
здравствено осигурање у току године рефундира износ исплаћене накнаде за боловање
уплатом на текући рачун Установе за предшколско васпитање и образовање чиме су
више исказани расходи за 712 хиљада динара, што је супротно члану 14. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Мере предузете у поступку ревизије:
У периоду вршења ревизије Установа за предшколско васпитање и образовање
„Радост“ Србобран је започела са евидентирањем накнада за време одсуствовања са
посла на терет фондова у складу са Правилником о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем.
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице – 414411
На овој економској класификацији исказан је расход у износу од 195 хиљаде
динара. Директорица установе је донела Одлуку од 31. августа 2015.године да се свим
запосленима исплати једнократна солидарна новчана помоћ у појединачном износу од
пет хиљада динара.
Чланом 17. Закона о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину9
који је ступио на снагу 18. новембра 2015.године, „изузетно од ст. 1. и 2. овог члана,
запосленима у установама основног и средњег образовања, предшколским установама,
9

„Службени гласник Републике Србије“ број 94/2015
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установама ученичког стандарда, запосленима у високошколским установама и
установама студентског стандарда може се, на основу одлуке Владе односно
надлежног извршног органа јединице локалне самоуправе, једнократно исплатити нето
износ од 7.000 динара, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално
осигурање.". УПВО „Радост“ је по овом основу исплатила 399 хиљада динара које је
евидентирала на групи конта 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи.
У поступку ревизије на основу узорковане документације утврдили смо:
- исплата у износу од 195 хиљада динара не представља солидарну помоћ, већ је
исплаћена свим запосленима у једнаком износу и представљају давања запосленима
која имају карактер награда и бонуса чиме је УПВО у моменту исплате поступила
супротно члану 17. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину и члану 56.
Закона о буџетском систему,
- није извршен обрачун и исплата пореза и доприноса на износ средстава који су
исплаћени запосленима од 195 хиљада динара која представљају примања
запослених, која се у смислу члана 14. Закона о порезу на доходак грађана сматрају
зарадом, односно чињењем или пружањем погодности запосленом, те је приликом
њиховог обезбеђења потребно извршити обрачун и плаћање пореза на зараде и
доприноса за обавезно социјално осигурање.
Препоручујемо одговорним лицима Установи за предшколско васпитање и
образовање „Радост“ Србобран да не врше исплату награда и других примања која
имају карактер награда а која су забрањена законом. (Препорука број 2)
Ризик
Уколико се настави са неисправним преузимањем обавеза и евидентирањем
расхода по основу социјалних давања неправилно се увећавају расходи без правног
основа за извршење истих, чиме се повећава ризик незаконитог одлива средстава.
Препорука
Препоручујемо одговорним лицима да извршавају расходе за које постоји правни
основ.
2.4 Материјал, група- 426000
Група 426000 – Материјал обухвата синтетичка конта која се односе на:
административни материјал, материјали за пољопривреду, материјали за образовање и
усавршавање запослених, материјали за саобраћај, материјали за очување животне
средине и науку, материјали за образовање, културу и спорт, медицински и
лабораторијски материјали, материјали за одржавање хигијене и угоститељство и
материјали за посебне намене.
Табела бр.4:Група конта 426000 у

000 динара

Р.бр

Организациона јединица

Ребаланс

Ребаланс са
реалокацијама

Исказано
извршење

Налаз
ревизије

6/4

6/5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Установа за предшколско васпитање и
образовање "Радост" Србобран

5.433

5.603

3.446

3.446

62

100

2

Укупно организационе јединице

5.433

5.603

3.446

3.446

62

100

3

УКУПНО ОПШТИНА СРБОБРАНГрупа 426000

21.713

21.057

15.653

15.054

71

96
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Евидентирани су расходи за материјал у износу од 3.446 хиљада динара, од чега:
административни материјал 96 хиљада динара; материјал за пољопривреду једна
хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених 70 хиљада динара;
материјал за саобраћај 135 хиљада динара; материјал за образовање, културу и спорт
1.177 хиљада динара; материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1.720 хиљада
динара и материјал за посебне намене 247 хиљада динара.
Материјал за саобраћај. Евидентирани су расходи на следећим економским
класификацијама: 426411 – Бензин 132 хиљаде динара и 426413 – Уља и мазива три
хиљаде динара.
Бензин – На овом конту евидентирани су расходи у износу од 132 хиљаде динара.
УПВО „Радост“ је у 2015. години набављало гориво за једно службено возило и за
косачице од добављача „Almex“ доо Панчево. У поступку ревизије није нам
презентован акт којим је уређено коришћење службеног возила.
На основу узорковане рачуноводствене документације утврдили смо следеће:
- извршила расход у износу од 132 хиљаде динара за набавку бензина, а да није
својим актом уредила коришћење службених аута,
- за гориво није се посебно водила евиденција колико горива је набављено и
утрошено за аута, а колико за косачице.
Мере предузете у поступку ревизије:
УПВО „Радост“ је 27.05.2016. године донела Праавилник о начину и условима
коришћења службеног возила у Установи за предшколско васпитање и образовање
„Радост“ и води се евиденција о набављеном гориву за косачице
Материјал за образовање, културу и спорт. Евидентирани су расходи на
економској класификацији 426611 – Материјал за образовање 1.177 хиљада динара.
Материјал за образовање. На овом конту евидентирани су расходи у износу од
1.177 хиљадa динара, од чега су средства у износу од 557 хиљада динара утрошена за
набавку играчака, док средства у износу од 555 хиљада динара су утрошена за набавку
прибора за цртање. У поступку ревизије узорковани су рачуни за набавку играчака у
износу од 441 хиљаду динара од добављача „Pertini toys“ доо Београд и рачуни за
набавку материјала за цртање од добаљача: „Шврћа“ доо Србобран 262 хиљаде динара
и „Fijomi“ доо Београд 293 хиљаде динара.
На основу узорковане рачуноводствене документације утврдили смо следеће:
- УПВО „Радост“ је извршила расход у износу од 441 хиљаду динара за набавку
играчака од „Pertini toys“ доо Београд, без претходно спроведеног поступка јавне
набавке, а да нису постојали разлози за изузеће од примене Закона о јавним
набавкама, прописани члановима 7. и 39. став 2. истог Закона, што је супротно
члану 56. став 4. Закона о буџетском систему.
Препоручује се одговорним лицима УПВО „Радост“ да се набавка добараиграчака, врши по спроведеном поступку набавке у складу са Законом о јавним
набавкама. (Препорука број 3)
Материјал за одржавање хигијене и угоститељство. Евидентирани су расходи
на следећим економским класификацијама: Хемијска средства за чишћење 115 хиљада
динара; 426812 – Инвентар за одржавање хигијене три хиљаде динара; 426819 – Остали
материјал за одржавасње хигијене 182 хиљаде динаара и 426823 – Намирнице за
припремање хране 1.420 хиљада динара.
Намирнице за припремање хране – На овом конту евидентирани су расходи у
износу од 1.420 хиљадa динара, који се састоји од расхода за ужину-полудневни
боравак у износу од 918 хиљада динара и расхода за храну-целодневни боравак у
износу од 502 хиљаде динара.
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УПВО „Радост“ је набављало ужину за децу у полудневном боравку у 2015. години
од два добављача, и то: „Paroški“ доо Србобран са којим је закључила Уговор у 2014.
години, по спроведеном поступку јавне набавке, вредност уговора без обрачунатог
ПДВ-а износи 1.245 хиљада динара и СЗР„Juscsi“ Ловћенац са којим је закључила
уговор у 2015. години, по спроведеном поступку јавне набавке, вредност уговора без
обрачунатог ПДВ-а износи 931 хиљаду динара.
У поступку ревизије узорковани су рачуни број 273/2015 и 5585/2014 испостављени
од „Парошки“ доо Србобран у износу од 235 хиљада динара, рачун број 059/2015 од
30.10.2015. године испостављеним од СЗР„Juscsi“ Ловћенац на износ од 118 хиљада
динара. Отпремнице које су везане за наведене рачуне су нам накнадно достављене јер
су се налазиле у предшколским објектима где је ужина испоручена.
УПВО „Радост“ је набављала намирнице за припремање хране за децу у
целодневном боравку у 2015. години од следећих добављача:
- СЗТР “Млекобел“ Ново Милошево са којим је закључила Уговор од 27.03.2014.
године, по спроведеном поступку јавне набавке за испоруку млечни производа.
Вредност уговора без обрачунатог ПДВ-а износи 27 хиљада динара.
- „Тривит“ доо Бечеј са којим је закључила Уговор од 27.03.2014. године, по
спроведеном поступку јавне набавке, за испоруку воћа и поврћа. Вредност уговора
без обрачунатог ПДВ-а износи 49 хиљада динара.
- „Матић“ доо Нови Сад са којим је закључила уговоре у 2014. И 2015. години, по
спроведеним поступцима јавне набавке, за испоруку меса и прерађевина од меса.
- „Comersevis produkt co“ доо Нови Сад са којим је закључила Уговор од 27.03.2014.
године, по спроведеном поступку јавне набавке, за испоруку осталих прехрамбених
производа,
- „Парошки“ доо Србобран са којим је закључила Уговор од 27.03.2014. године, по
спроведеном поступку јавне набавке, за испоруку хлеба и пецива. Вредност уговора
без обрачунатог ПДВ-а износи 142 хиљаде динара.

-

-
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На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је следеће:
УПВО „Радост“ је за набавку ужине за децу у полудневном боравку и за набавку
намирница за припрепрамање хране за децу у целодневном боравку закучила
уговоре са: СЗР„Julcsi“ Ловћенац, „Парошки“ доо Србобран; „Матић“ доо Нови
Сад,; СЗТР “Млекобел“ Ново Милошево; „Тривит“ доо Бечеј и „Comersevis produkt
co“ доо Нови Сад, на период који захвата две календарске односно буџетске године,
а да уговорима није утврђено да ће се средства за реализацију набавке која ће се
извршити у наредној години обезбедити доношењем Одлуке о буџету Општине
Србобран и финансијским планом наручиоца за наредну годину, што није у складу
са чланом 7. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора
који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година10,
УПВО „Радост“ није одредила лице за праћење извршења уговора закљученим са:
СЗР„Julcsi“ Ловћенац и „Парошки“ доо Србобран, за набавку ужине за децу у
полудневном боравку и уговора закљученим са: „Парошки“ доо Србобран;
„Матић“ доо Нови Сад; СЗТР “Млекобел“ Ново Милошево; „Тривит“ доо Бечеј и
„Comersevis produkt co“ доо Нови Сад, за набавку намирница за припрепрамање
хране за децу у целодневном боравку, што није у складу са чланом 90. Правилника
о набавкама у установи за предшколско васпитање и образовање „Радост“
Србобран, број 78/2014 од 27.02.2014. године.
„Службени гласник РС“, број 21/2014
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Мере предузете у поступку ревизије:
Лица која врше пријем намирница по објектима табеларно прате примљене
намирнице по отпремницама, на крају месеца сумирају податке и заједно са
отпремницама достављју их у рачуноводство ради провере фактура пре плаћања. У
уговорима који су закључени у 2016. години УПВО „Радост“ је одредила лица за
праћење реализације уговора и утврдила је да ће се обавезе које доспевају у буџетској
2017. години реализовати највише до износа средстава у тој буџетској години.
Ризик
Уколико се настави са извршењем расхода за набавку материјала, без спровођења
поступка јавне набавке, долази до одсуства било какве конкуренције, и јавља се ризик
да су добра и услуге плаћани више од цене која би се постигла у поступку јавне
набавке.
Препорука
Препоручујемо одговорним лицима да набавку услуга врше по спроведеном
поступку јавне набавке, односно у складу са Законом о јавним набавкама.
4. Јавне набавке

У поступку ревизије утврдили смо да су извршене набавке добара и услуга без
спровођења поступака јавне набавке, и то:
Тaбела бр.5: Извршена плаћања за добра и услуге без спроведених поступака јавних набавки
Износ
у
Р.б. Назив добављача
Економска класификација
Опис
хиљ. дин
1

„Pertini toys“ доо Београд

441

426611

Набавка
играчака

добара-

Послове јавних набавки у УПВО „Радост“ Србобран обавља секретар установе.
Управни одбор установе донео је Правилник о набавкама у Установи за за
предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран у 27.02.2014. године, чија је
измена извршена 03.12.2015.године.
УПВО „Радост“ је спровела три поступка јавних набавки за добра у укупној
вредности од 4.113 хиљада динара без пдв.
1) Јавна набавка мале вредности добара – ужина и храна за децу у 2015.години
обликована по партијама од 1 до 6 за УПВО „Радост“ Србобран.
Процењена вредност јавне набавке је 2.900 хиљада динара без пдв. Директор УПВО
„Радост“ је закључио шест уговора о купопродаји добара дана 23.04.2015.године са
добављачима: ИМ „Матић“ Нови Сад у износу од 226 хиљада динара без пдв партија 3месо и прерађевине од меса), СЗТР „Атина плус“ Србобран у износу од 45 хиљада
динара без пдв (партија 4- млеко и млечни производи) и 27.04.2015.г. са добављачима:
СЗР пекара „Julcsi“ пр Ловћенац у износу од 931 хиљада динара без пдв (партија 1ужина за децу у полудневном боравку), СЗР пекара „Julcsi“ пр Ловћенац у износу од 93
хиљаде динара без пдв (партија 2-хлеб и пециво), СТР „Игинс“ Србобран у износу од
73 хиљаде динара без пдв (партија 5- воће и поврће), и „Тривит“ доо Бечеј у износу од
291 хиљада динара без пдв (партија 6-остали прехрамбени производи).

13

Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања
Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран за 2015. годину

На основу презентоване документације утврдили смо да је Установа за
предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран није навела одредбу у
моделу уговора за ужину и храну за децу у 2015.години обликована по партијама, који
је саставни део конкурсне документације, да ће обавезе које доспевају у наредној
буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за ту
намену бити одобрена у тој буџетској години, што је супротно члану 7. Уредбе о
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају
плаћање у више година и члану 54. став 7. Закона о буџетском систему.
Мере предузете у поступку ревизије
У 2016.г. Установа за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран је
отклонила наведену неправилност и у уговорима навела да ће обавезе које доспевају у
наредној буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће им за
ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
5. Обавезе
У својим пословним књигама УПВО „Радост“ исказало је укупне обавезе према
добављачима у износу 680 хиљада динара.
У току ревизије упућен је 13 захтева за потврду стања обавеза (конфирмације),
од који је добијено 10 одговора или 77%, што је дато у следећој табели:
Табела бр. 6:Конфирмације
Редни
Буџетски корисник
број
1

УПВО „Радост“

Упућено

Одговорено

Стање
по књиг.

Одговорено

Више
исказано

13

10

555

565

0

у 000 дин
Мање
исказано
10

Укупно евидентиране обавезе према тестираним повериоцима у пословним
књигама корисника општине Србобран износе 570 хиљада динара, што представља 83
% обавеза исказаних у Билансу стања (групе 252000-обавезе према добављачима).
Укупне обавезе тестираних поверилаца који су одговорили на конфирмације износе
555 хиљада динара, што представља 81 % обавеза исказаних у Билансу стања (групе
252000-обавезе према добављачима).
Препоручује се свим корисницима буџета да редовно врше усаглашавање обавезе са
својим повериоцима.
У поступку ревизије смо испитали обим преузетих обавеза корисника буџетских
средстава у односу на одобрене апропријације. Корисници буџетских средстава,су по
захтеву ревизије, сачинили табеларне прегледе планираних и извршених апропријација
као и преглед преузетих обавеза, неплаћених обавеза које се односе на 2015. г. и раније
године и то појединачно по сваком документу из помоћних књига и евиденција на дан
31.12.2015.године.
Преглед утврђене разлике између исказаног извршења у односу на одобрену
апропријацију (разлика 1) и разлика између износа могућих и стварно преузетих
обавеза по рачунима и уговорима (разлика 2) за ПУ „Радост“ дат је у следећој табели:
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Табела 7: Преузете обавезе за корисника буџетских средстава УПВО „Радост“ Србобран

Група
конта

1
414

416

Програмска
активност
/пројекат

2
Функционисање
предшколских
установа
Функционисање
предшколских
установа

у 000 дин

Извршење

Износ
неизвршене
апропријације

Износ
обавеза по
рачунима

Износ
уговорене, а
неизвршене
обавезе на дан
31.12.2015.

Разлика

3

4

6

7

8

9

420

1,175

-755

65

252

652

-400

Укупна
апропријација

-820

-400

УВПО „Радост“ Србобран је преузела веће обавезе у односу на одобрене
апропријације у укупном износу 1.220 хиљада динара по програмској активности
Функционисање предшколских установа са извора финансирања 07, и то: 820 хиљада
динара због извршења расхода за накнаде за време одсуствовања са посла на терет
фондова и 400 хиљада динара за исплате једнократних помоћи које су извршене из
средстава буџета Републике Србије.
Препоручујемо одговорним лицима УПВО“Радост“ да подноси захтев органу
управе надлежном за финансије за отварање односно повећавање апропријације за
извршавање расхода и издатака из осталих извора финансирања. (Препорука број 4)
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