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1. УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања Дома ученика средњих школа Лесковац за
2018. годину у делу који се односи на утврђивање, обрачун и исплату плата, јавне набавке и
остваривање и расподелу сопствених прихода и примања број 400-1282/2019-03/10 од 6.
новембра 2019. године Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) издала
је закључак о усклађености пословања субјекта ревизије са прописима којима су уређене
области које су биле предмет ревизије.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање одазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио Одазивни извештај, који је
потписало и печатом оверило одговорно лице.
У Одазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
поступку ревизије одазивног извештаја оценили смо да су мере исправљања које је предузео
субјект ревизије веродостојне.
У овом извештају:
• приказујемо неправилности које су обелодањене у извештају о ревизији за које је
захтевано предузимање мера исправљања,
• резимирамо предузете мере исправљања и
• дајемо мишљење о томе да ли су мере за исправљање стања, исказане у Одазивном
извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1

Заснивање радног односа без сагласности Комисије Владе

2.1.1 Опис неправилности
Дом је у току 2018. године запослио осам лица на неодређено време без сагласности
комисије Владе за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава и по том основу исплатио износ од укупно
3.181.567 динара, што није у складу са чланом 27е. ст. 34. и 35. Закона о буџетском
систему, чланом 3. став 1. Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чланом
56. став 4. Закона о буџетском систему.
Дом ученика средњих школа Лесковац је засновао радни однос на неодређено време
са девет лица више него што је одређено Правилником о организацији и
систематизацији послова број 306 од 19. марта 2018. године и Одлуком о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних
служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2017. годину, што није у складу са чланом 12. став 1. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору.
2.1.2 Мере исправљања
Дом је током 2019. године раскинуо радни однос са пет радника који су ангажовани
по основу уговора о раду на неодређено време. Дом ученика средњих школа Лесковац
је упутио ПРМ образац за додатно запошљавање комисији Влада за давање
сагласности за запошљавање и додатно радно ангажовање. Дом је упутио допис са
молбом Министарству просвете, науке и технолошког развоја за подношење
образложеног предлога за повећање максималног броја запослених на неодређено
време (Докази: Допис Министарству број 14 од 9. јануара 2020. године, Табела 5
ученички стандард XI и XII 2019, Табела 5 студентски стандард XI и XII 2019, Табела
додатна делатност и Табела свих запослених на неодређено време, Допис ресорном
министарству број 16 од 9. јануара 2020. године и Образац ПРМ, Допис ресорном
министарству број 1163 од 2. децембра 2019. године и Образац ПРМ).
2.1.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2 Дом нема стручног сарадника
2.2.1 Опис неправилности
Дом ученика средњих школа Лесковац актом није предвидео радно место стручног
сарадника психолога или педагога, што није у складу са чланом 60. став 2. и чланом 61.
став 3. и 4. Закона о ученичком и студентском стандарду.
2.2.2 Мере исправљања
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Дом ученика средњих школа Лесковац је упутио молбу Министарству просвете,
науке и технолошког развоја за давање сагласности за израду систематизације за радно
место педагога. Такође, у обрасцу Захтева за ново запошшљавање и додатно радно
ангажовање наведена је потреба за радним ангажовањем психолога/педагога (Доказ:
Допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја за проширење
Правилника о организацији и систематизацији послова број 15 од 9. јануара.2020.
године, Опис послова и радних задатака за радно место педагога, Образац ПРМ за
децембар 2019 године и Образац ПРМ за јануар 2020 године ).
2.2.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.3 Неадекватан третман прихода по основу учешћа студената и ученика у
економској цени услуге
2.3.1 Опис неправилности
Приходи остварени по основу учешћа студената и ученика у економској цени услуга
смештаја и исхране у износу од 11.269.411 динара третирани су као сопствени
приходи, што није у складу са члановима 2 и 3 Правилника о условима и начину
утврђивања цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда и није у
складу са чланом 2 и 3 Решења о утврђивању цене смештаја и исхране у ученичким
домовима за ученике које се финансирају из буџета РС број 451-02-167/2017-05 и
чланом 2 и 3 Решења о утврђивању цене смештаја и исхране у установама студентског
стандарда за студенте који се финансирају из буџета РС број 451-02-2461/2013-05.
2.3.2 Мере исправљања
Од 1. јануара 2020. године успостављена је рачуноводствена евиденција по врстама
прихода које Дом остварује. Такође, директор Дома је издао Упутство финансијској
служби по коме се исплата стимулације вршити само из остварених прихода који имају
карактер сопствених прихода (Докази: Упутство финансијској служби, секретару
Дома – службенику за јавне набавке и служби исхране број 96 од 30.01.2020. године,
тачка 1; Промет конта по коминтентима).
2.3.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.4. Исплата стимулације из неодговарајућег извора финансирања
2.4.1 Опис неправилности
Извршени су расходи на име расхода за запослене (категорија 410000) у укупном
износу од 2.883.558 динара из прихода остварених по основу учешћа ученика и
студената у економској цени смештаја и исхране. Овакав начин исплате није у складу
са чланом 2. Правилника о условима и начину утврђивања цене услуга у установама
ученичког и студентског стандарда, а у вези са чланом 85. став 2 и 3. Закона о
ученичком и студентском стандарду, чиме је поступљено супротно члану 56. став 4.
Закона о буџетском систему.
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2.4.2 Мере исправљања
Од 1. јануара 2020. године успостављена је рачуноводствена евиденција по врстама
прихода које Дом остварује. Такође, директор Дома је издао Упутство финансијској
служби по коме се исплата стимулације вршити само из остварених прихода који имају
карактер сопствених прихода. У 2020. години није вршена исплата стимулација из
средстава која потичу од учешћа ученика и студената у економској цени смештаја и
исхране, што је утврђено увидиом у извршене расходе из ових средстава (Докази:
Упутство финансијској служби, секретару Дома – службенику за јавне набавке и
служби исхране број 96 од 30.01.2020. године, тачка 1; Промет конта по
коминтентима; Одлука број 71 од 24. јануара 2020. године).
2.4.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.5. Неусаглашеност плана јавних набавки и финансијског плана
2.5.1 Опис неправилности
Измене и допуне плана јавних набавки нису пропраћене одговарајућим изменама и
допунама финансијског плана, што није у складу са чланом 52. став 3. Закона о јавним
набавкама.
2.5.2 Мере исправљања
Дом је у јануару 2020. године донео План набавки. Субјект ревизије је у Одазивном
извештају навео да ће, у случају да се током текуће године појави потреба за изменом
Плана набавки, те измене пратити одговарајуће измене Финансијског плана. Напред
наведено је садржано и у Упутству директора надлежним службама Дома (Докази:
Упутство финансијској служби, секретару Дома – службенику за јавне набавке и
служби исхране број 96/01 од 30.01.2020. године, тачка 2).
2.5.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.6 Набавка робе за даљу продају без писаног уговора и без поштовања начела
из Закона о јавним набавкама
2.6.1 Опис неправилности
Дом ученика је извршио издатке за набавку добара ради даље продаје и прераде и
продаје на тржишту, у износу од 27.128.720 динара, без писаног уговора или другог
правног акта, што није у складу са чланом 56. став 2. Закона о буџетском систему. При
томе, при набавци наведених добара није поступао у складу са начелима из Закона о
јавним набавкама, што није у складу са чланом 7. став 2. Закона о јавним набавкама.
Како исти добављачи често испоручују иста добра и за обављање основне
делатности и по основу обављања делатности на тржишту, из фактура се не може
видети за коју је делатност извршена набавка добара.
2.6.2 Мере исправљања
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Дом ученика средњих школа Лесковац је у јануару 2020. године са свим
добављачима робе за даљу продају закључио уговоре о пословној сарадњи уз
поштовање начела из Закона о јавним набавкама (Докази: Упутство финансијској
служби, секретару Дома – службенику за јавне набавке и служби исхране број 96/02
од 30.01.2020. године и Копије уговора о пословној сарадњи, тачка 3).
2.6.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу, уз скретање пажње да је
потребно приликом набавке добара за даљу продају обезбедити поштовање начела из
Закона о јавним набавкама.
2.7 Одлука о покретању поступка јавне набавке не садржи податак о
апропријацији
2.7.1 Опис неправилности
Одлуке о покретању поступка јавне набавке не садржи податке о апропријацији у
финансијском плану, што није у складу са чланом 53. став 1. тачка 7) Закона о јавним
набавкама.
2.7.2 Мере исправљања
Директор Дома је издао Упутство финансијског служби, секретару Дома –
службенику за јавне набавке и служби исхране о начину припремања конкурсне
документације. Дом ученика је у 2020. години, до дана подношења Одазивног
извештаја, спровео само један поступак јавне набавке, и то за набавку добара – угаљ.
Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 98 од 30. јануара
2020. године садржи податак о апропријацији из финансијског плана – конто 421222
(Докази: Упутство финансијској служби, секретару Дома – службенику за јавне
набавке и служби исхране број 96/03 од 30.01.2020. године, тачка 4; Одлука о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 98 од 30. јануара 2020.
године).
2.7.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.8 Неправилно сачињена конкурсна документација у погледу додатних услова
2.8.1 Опис неправилности
Наручилац није, у смислу испуњења обавезних услова, захтевао достављање важеће
дозволе надлежног органа за обављање послова енергетске делатности – трговине на
мало дериватима нафте иако је наведена дозвола предвиђена одредбама Закона о
енергетици, те на тај није поступио у складу члану 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним
набавкама. У поступку достављања понуда понуђачи су доставили наведена
документа;
Наручилац је дозволио промену цене након закључења уговора о јавној набавци из
разлога који се не могу сматрати објективним, јер исти зависе искључиво од одлуке
продавца, што није у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама.
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2.8.2 Мере исправљања
У вези наведене неправилности, директор Дома је издао Упутство финансијскоj
служби, секретару Дома – службенику за јавне набавке и служби исхране у коме је, у
тачки 5 наложио да се конкурсном документацијом и уговором пропишу јасни и
објективни разлози за промену цена горива и нафтних деривата. Дом ученика је у 2020.
години, до дана подношења Одазивног извештаја, спровео само један поступак јавне
набавке, и то за набавку добара – угаљ. До дана подношења Одазивног извештаја није
спроведен поступак јавне набавке горива за службене аутомобиле (Докази: Упутство
финансијској служби, секретару Дома – службенику за јавне набавке и служби
исхране број 96/04 од 30.01.2020. године, тачка 5).
2.8.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.9 Непотпуна конкурсна документација
2.9.1 Опис неправилности
Конкурсна документација не садржи податке о врсти, техничким карактеристикама
и квалитету гранитних плоча које су предмет јавне набавке, те понуђачи нису на
основу ње били у могућности да припреме прихватљиву понуду. Наведени начин
поступања није у складу са чланом 61. став 4. тачка 5. и чланом 70. Закона о јавним
набавкама. У прилог наведеног говори и чињеница да су чак два преостала понуђача за
наведено добро понудила цену која је чак пет пута мања од цене коју је за наведени
артикл понудио изабрани понуђач;
Наручилац није захтевао средство обезбеђења за повраћај аванса иако је конкурсном
документацијом предвидео авансно плаћање, што није у складу са чланом 61. став 6.
Закона о јавним набавкама;
За изведене радове извођач радова у фактури није исказао спецификацију изведених
радова. Како није сачињен ни записник о примопредаји радова, није могуће утврдити
да ли су радови изведени у уговореном обиму, квалитету и уговореном року, те су
расходи у износу од 959.223 динара на основу Уговора број 817 извршени без валидне
документације, што није у складу са чланом 16. ст. 1-3 Уредбе о буџетском
рачуноводству и чланом 58. став 1. Закона о буџетском систему.
2.9.2 Исказане мере исправљања
Директор Дома је издао Упутство финансијског служби, секретару Дома –
службенику за јавне набавке и служби исхране. Дом ученика је у 2020. години, до дана
подношења Одазивног извештаја, спровео само један поступак јавне набавке, и то за
набавку добара – угаљ. До дана подношења Одазивног извештаја није спроведен нити
један поступак јавне набавке радова (Докази: Упутство финансијској служби,
секретару Дома – службенику за јавне набавке и служби исхране број 96/05 од
30.01.2020. године, тачка 6).
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2.9.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.10 Неправилно сачињена конкурсна документација у погледу спецификације
2.10.1 Опис неправилности
Дом ученика је у својству наручиоца у конкурсној документацији укључио одредбу
која се односи на калоријске вредности, где је за доњу топлотну вредност захтевао
искључиво вредност од 18.200 кј/кг, односно искључиво вредност од 19.485 кј/кг за
горњу топлотну вредност. На тај начин наручилац је фаворизовао врсту угља
„Бановићи“, што није у складу са чланом 72. Закона о јавним набавкама;
Дом ученика је одбио као неприхватљиве понуде два понуђача, иако су исти нудили
угаљ доње калоријске вредности 18.257 кј/кг, односно горње калоријске вредности од
19.471 кј/кг, дакле у распону доње и горње топлотне вредности прописане конкурсном
документациојом. Дакле, наручилац је на овај начин ограничио конкуренцију, што није
у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама.
2.10.2 Мере исправљања
Директор Дома је издао Упутство финансијског служби, секретару Дома –
службенику за јавне набавке и служби исхране. Дом ученика је у 2020. години, до дана
подношења Одазивног извештаја, спровео само један поступак јавне набавке, и то за
набавку добара – угаљ. Конкурсном документацијом захтевана је минимална доња
топлотна вредност угља, чиме су се створили услови за већу конкуренцију понуђача
(Докази: Упутство финансијској служби, секретару Дома – службенику за јавне
набавке и служби исхране број 96/06 од 30.01.2020. године, тачка 7; Одлука о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 98 од 30. јануара 2020. године;
Решење о образовању комисије број 99 од 30. јануара 2020. године; Конкурсна
документација број 103 од 31. јануара 2020. године; Записник о отварању понуда број
126 од 10. фебруара 2020. године; Извештај о стручној оцени понуда број 129 од 11.
фебруара 2020. године; Одлука о додели уговора број 131 од 11. фебруара 2020.
године).
2.10.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.11 Извођење додатних радова без спроведеног поступка јавне набавке
2.11.1 Опис неправилности
Додатни радови у износу од 156.000 динара изведени су без претходно
спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке, што није у складу са чланом 31.
Закона о јавним набавкама.
2.11.2 Исказане мере исправљања
Директор Дома је издао Упутство финансијског служби, секретару Дома –
службенику за јавне набавке и служби исхране. Дом ученика је у 2020. години, до дана
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подношења Одазивног извештаја, спровео само један поступак јавне набавке, и то за
набавку добара – угаљ, док поступке за набавку радова није спровео (Докази:
Упутство финансијској служби, секретару Дома – службенику за јавне набавке и
служби исхране број 96/07 од 30.01.2020. године, тачка 8).
2.11.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.12 Неадекватно сачињена техничка спецификација
2.12.1 Опис неправилности
Техничком спецификацијом je захтевано да година производње половног
транспартног возила буде 2009. или касније, односно дата је могућност старости возила
од чак 10 година, тако да најнижа понуђена цена као критеријум за избор најповољније
понуде није могла бити упоредива. Конкурсна документација није припремљена у
складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама.
2.12.2 Мере исправљања
Директор Дома је издао Упутство финансијског служби, секретару Дома –
службенику за јавне набавке и служби исхране. Дом ученика је у 2020. години, до дана
подношења Одазивног извештаја, спровео само један поступак јавне набавке, и то за
набавку добара – угаљ. Набавке аутомобила у 2020. години није било. (Докази:
Упутство финансијској служби, секретару Дома – службенику за јавне набавке и
служби исхране број 96/08 од 30.01.2020. године, тачка 9).
2.12.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.13 Неправилно сачињен извештај о спроведеним поступцима јавних набавки
2.13.1 Опис неправилности
У извештају за трећи квартал 2018. године који је Дом ученика доставио Управи за
јавне набавке, подаци о вредности закључених уговора су исказани у износу који је за
474.000 динара већи од износа стварно закључених уговора, што није у складу са
чланом 132. Закона о јавним набавкама.
2.13.2 Мере исправљања
Директор Дома је издао Упутство финансијског служби, секретару Дома –
службенику за јавне набавке и служби исхране. Извештај за последњи квартал 2019.
године је исправно сачињен (Докази: Упутство финансијској служби, секретару Дома
– службенику за јавне набавке и служби исхране број 96/09 од 30.01.2020. године,
тачка 10; Извештај Управи за јавне набавке за четврти квартал 2019. године).
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2.13.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.14 Обављање делатности без прибављене сагласности оснивача
2.14.1 Опис неправилности
Дом ученика средњих школа Лесковац, поред основне делатности, обавља и друге
делатности без претходно прибављене сагласности оснивача, што није у складу са
чланом 23. Закона о ученичком и студентском стандарду. По основу вршења других
делатности Дом је током 2018. године остварио приходе и примања у износу од
51.832.817 динара.
2.14.2 Мере исправљања
Дом ученика средњих школа Лесковац је у поступку ревизије Министарству
просвете, науке и технолошког развоја упутио захтев за сагласност за обављање
додатних делатности број 722 од 9. јула 2019. године. Такође, допис број 1191 упућен
је и 9. децембра 2019. године. Поступак давања сагласности је у току (Докази: Допис
Министарству просвете, науке и технолошког развоја број 547 од 10.6.2019. године
Допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја број 722 од 09.07.2019.
године, Допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја број 1191 од
09.12.2019. године).
2.14.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.15 Утврђивање економске цене смештаја и исхране без сагласности
Министарства
2.15.1 Опис неправилности
Дом ученика средњих школа Лесковац је дао на коришћење део смештајних
капацитета студентима по економској цени, на коју претходно није прибавио
сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја, што није у складу са
чланом 6. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду;
Надлежни орган Дома ученика средњих школа Лесковац није донео Одлуку о
висини економске цене за школску 2018/2019 годину.
2.15.2 Мере исправљања
Дом ученика средњих школа Лесковац је упутио допис ресорном министарству за
давање сагласности на економску цену смештаја. Министарство је 25. децембра 2019.
године донело Решење о давању сагласности на одлуку Управног одбора Дома о
утврђивању економске цене смештаја за самофинансирајуће студенте (Докази: Одлука
Управног одбора број 1196 од 10.12.2019. године, Допис број 1235 од 17.12.2019. године
и Решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 338-00-3/201905 од 25.12.2019. године).
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2.15.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.16 Нерегулисано поступање са вишковима намирница Црвеног Крста
2.16.1 Опис неправилности
Уговорима које је Дом ученика закључио са Црвеним Крстом у вези испорука
намирница за Народну кухињу нису на прецизан начин регулисана питања која се тичу
начина трошења ових намирница. Наиме, иако је уговорима прецизирано да се
наведена добра испоручују ради припреме оброка за кориснике Народне кухиње,
евидентно је да уговором предвиђени нормативи за припрему оброка значајно
одступају од количина које су стварно потребне за припрему истих. С тим у вези,
уговорима није регулисан начин поступања са вишковима намирница који се јављају
као разлика нормативно предвиђених количина и количина намирница које су заиста
утрошене за припрему оброка за кориснике Народне кухиње.
2.16.2 Мере исправљања
На иницијативу Дома ученика средњих школа Лесковац, са Црвеним Крстом
потписан је Протокол о поступању са вишковима намирница које се користе за
припрему топлих оброка за потребе Народне кухиње у Лесковцу. Протоколом је
уређен начин поступања са евентуалним вишковима намирница које преостају након
припреме потребног броја оброка одговарајућег квалитета (Докази: Допис Црвеном
Крсту број 81 од 29.01.2020. године и Протокол о управљању вишковима број 92 од 30.
јануара 2020. године).
2.16.3 Оцена мере исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо Одазивни извештај број 95 од 30. јануара 2020. године, који је, на
основу захтева из Извештаја о правилности пословања Дома ученика средњих школа
Лесковац за 2018. годину број 400-1282/2019-03/10 од 6. новембра 2019. године,
доставио Дом ученика средњих школа Лесковац. Оценили смо да је Одазивни
извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Дома ученика средњих
школа Лесковац, веродостојан.
Вредновање мера исправљања смо оценили на основу њиховог описа и достављене
документације. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе да можемо
изрећи мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Оцењујемо, да су мере исправљања описане у Одазивном извештају који је поднео
Дом ученика средњих школа Лесковац, задовољавајуће.
Генерални државни ревизор
_______________________________
др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
14. фебруар 2020. године
Достављено:
- субјекту ревизије;
- архиви.
Обрађивач,
_______________
Маја Ђокић, млађи саветник
Контролисао,
______________________
Александра Маринковић Наумовски, државни ревизор
Врховни државни ревизор,
_________________________
Данимир Вулиновић
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