РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Општине Инђија за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених
апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене

Закључци
Директни корисници буџетских средстава Општине Инђија
су на дан 31. децембра 2018. године преузели веће обавезе у
односу на одобрене апропријације у износу од 10,3 милиона
динара

Налази
Општинска управа је на дан 31. децембра 2018. године преузела обавезе у износу од 10.331 хиљаду динара изнад
одобрених апропријација и то за: 1) Управљање/одржавање јавним осветљењем износ од 9.805 хиљада динара; 2)
Пројектну документацију, доградњу и санацију објекта предшколске установе у Бешки износ од 303 хиљаде
динара; 3) Израду пројекатне документације и изградња паркинга у центру Марадика износ од 223 хиљаде
динара.
Скупштина општине Инђија је у 2018. години преузела обавезе и извршила расходе на име набавке услуга без
спроведеног поступка јавне набавке за угоститељске услуге у износу од 1.650 хиљада динара.

Директни корисници буџетских средстава Општине Инђија
преузели су обавезе и извршили расходе од најмање 11,9
милиона динара без спроведеног поступка јавне набавке

Директни и индиректни корисници буџетских средстава
Општине Инђија су у 2018. години закључили уговоре и
извршили расходе и издатке у којима су утврђене поједине
материјално значајне неправилности укупне вредности од
најмање 64,3 милиона динара које нису у складу са Законом
о јавним набавкама

Општина Инђија није планирала масу средстава за плате у
складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне
власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Број запослених лица на одређено време и лица ангажованих
по другом основу за 49 је већи од прописаног броја

Председник општине Инђија је у 2018. години преузео обавезе и извршио расходе у износу од најмање 6.662
хиљаде динара, без спроведеног поступка јавне набавке и то: 5.940 хиљада динара за угоститељске услуге и 722
хиљаде динара за услуге преноћишта.
Општинска управа Општине Инђија је у 2018. години преузела обавезе и извршила расходе на име набавке услуга
без спроведеног поступка јавне набавке за израду пројектно техничке документације у износу од 3.547 хиљада
динара.
Општина Инђија је у 2018. години закључила уговоре и извршила расходе и издатке у којима су утврђене
поједине материјално значајне неправилности које нису у складу са Законом о јавним набавкама у износу од
најмање 53.236 хиљадa динара.
Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија је у 2018. години закључила уговоре и извршила расходе и издатке у
којима су утврђене поједине материјално значајне неправилности које нису у складу са Законом о јавним
набавкама у износу од најмање 10.357 хиљада динара.
Установа „Културни центар“ Инђија је у 2018. години закључила уговоре и извршила расходе и издатке у којима
су утврђене поједине материјално значајне неправилности које нису у складу са Законом о јавним набавкама у
износу од најмање 723 хиљаде динара.
Општина Инђија планирала је Одлуком о буџету масу средства за плате, додатке и накнаде запослених увећану за
износ од 267.375 хиљада динара, односно 11,97% у односу на извршење у 2017. години, чиме није поступљено у
складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти. Почетком 2018. године Министарство
финансија Републике Србије дало је Сагласност Општини на увећану масу за плате, чиме је маса средстава за
плате за 2018. годину усклађена.
Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија ангажовала је 29 запослених лица на одређено време без добијене
сагласности
Установа „Културни центар“ Инђија је на дан 31. децембра 2018. године имала запослено на одређено време и
ангажовано по другом основу три лица више од прописаног броја.
ЈКП „Комуналац“ Инђија ангажовао је 12 запослених лица на одређено време због повећаног обима посла, без
добијене сагласности
ЈП „Инђија пут“ Инђија ангажовао је пет запослених лица на одређено време због повећаног обима посла, без
добијене сагласности

Директни и индиректни корисници буџетских средстава су у
2018. години, због погрешног обрачуна зарада, извршили
расходе на име плата, додатака, накнада и социјалних
доприноса у вишем износу од 10,5 милиона динара од
прописаног
Директни и индиректни корисници буџетских средстава
Општине Инђија у 2018. години нису исплатили
отпремнине запосленима у складу са законским прописима у
износу од 1,5 милиона динара

Директни и индиректни корисници буџетских средстава
Општине Инђија у 2018. години нису исплатили награде
запосленима у складу са законским прописима у износу од
најмање 6,4 милиона динара

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Општине Инђија извршили су исплату плата, додатака,
накнада и социјалних доприноса на терет послодавца у вишем износу од 10,5 милиона динара и то: 1) Скупштина
општине Инђија 66 хиљада динара; 2) Општинско правобранилаштво Општине Инђија 86 хиљада динара; 3)
Председник општине Инђија 139 хиљада динара; 4) Општинска управа Општине Инђија 2.672 хиљаде динара; 5)
Туристичка организација Инђија 386 хиљада динара; 6) Предшколска установа "Бошко Буха" Инђија 5.576
хиљада динара; 7) Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић" Инђија 741 хиљада динара; 8) Установа
"Културни центар" Инђија 877 хиљада динара.
Општина Инђија доделила је интерним актом запосленима већа права на отпремнину приликом одласка у пензију
од права која су утврђена законом и актом Владе и на тај начин извршила расходе без правног основа у износу од
512 хиљада динара.
Установа „Културни центар“ Инђија извршила је расходе за отпремнине, на основу Споразума о престанку радног
односа, у износу од 984 хиљаде динара, иако могућност исплате отпремнине након споразумног прекида радног
односа није предвиђена интерним актом установе и Законом о раду.
Директни корисници буџетских средстава Општине Инђија су неправилно обрачунали и исплатили накнаде за рад
у комисијама и другим радним телима изабраним, постављеним и запосленим лицима у износу од најмање 5.858
хиљада динара.
Индиректни корисници буџетских средстава Општине Инђија неправилно су обрачунали и исплатили накнаде у
износу од 546 хиљада динара, за рад Радне групе за увођење, одржавање и развој система финансијског
управљања и контроле из реда именованих и запослених лица.

Предузете мере у поступку ревизије
Општина Инђија је увела нови информациони систем за обрачун плата изабраних, постављених и запослених лица; Скупштина општине донела је
Правилник о изменама Правилника о раду у Општинској управи Општине Инђија; Извођач радова за изведене радове на изградњи саобраћајнице С1 и
С2 (II фаза) доставио је гаранцију банке; Туристичка организација Општине Инђија је исправила неправилности везане за исплату плата; Управни
одбор Туристичке организације донео је Одлуку о измени и допуни Одлуке о плати директора; Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија је
исправила неправилности везане за исплату плата; Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија у 2019. години доноси Изјаву о одсуству сукоба
интереса у поступку јавне набавке; Предшколска установа именовала је службеника за јавне набавке за члана комисије и учествовао је у свим фазама
спровођења поступка јавне набавке; У одлукама о покретању поступка јавне набавке Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија уноси редни број
јавне набавке преузет из плана јавних набавки; Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија је исправила неправилности везане за исплату
плата; Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“ Инђија је ускладила коефицијент шефа рачуноводства са прописима; Установа „Културни центар“
Инђија је исправила неправилности везане за исплату плата ; Установа „Културни центар" Инђија усагласила је коефицијент директорице са
прописима.
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Општина Инђија је у
обавези да у року од
90 дана достави
одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и
доказе о поступању
по датим
препорукама.

Препоручили смо одговорним лицима Општине Инђија да:
Број датих препорука:
- обавезе преузимају у оквиру одобрених апропријација.
- преузимају обавезе и извршавају расходе након спроведеног поступка јавне набавке.
- спровођење поступка јавних набавки и извршавање расхода и издатака врше на основу закључених уговора.
- број запослених лица на одређено време и ангажованих лица по другом основу ускладе са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору и Законом о буџетском систему.
- расходе на име отпремнине обрачунавају и извршавају у складу са важећим законским прописима.
- право на накнаду за рад члановима комисија и осталих радних тела утврђују и исплаћују у складу са важећим законским
прописима и општим актима Општине Инђија.
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