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CKYTIIII TI,IHA TPAAA TIATIKA

Ha ocuony qnaHa 27. cras 3. O4nyxe o ocHr{BarLy C:ryN6e sa 6yue'rcxy
uHcnerqujy rpaAa 9aqra ( ,,C:r.lucr rpaAa gauxa" 6p. 1012018), ynyhyjerrao nau
fo4nnrrur n:neurraj o paAy CnyN6e sa 6yqercrcy zucnerqujy rpaAa qaqKa sa 2019.
roAI4Hy, xojra je fpa4cro nehe rpaga r{a.ma ycnojuno Ha ceAHrrrlr4 ogpxaHoj [3. rvrapra
2020. roluHe, Ha pa3MarparLe u ycnajame.

I4gsec'rr4rau Ha ce.(Hr,rqz Crynmrrane je Mapr,rna hupronuh, rueS CnyN6e sa
6yqercrcy uncnexqujy rpa.{a r{aqrca.
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fpa4cxo rehe rpa4a r{auxa, Ha ceAHHrIra o4pNanoj 13. rraapra 2020. rorr4He,
pa3Morpl4no je fo4uurlbl4 IBBeIIrraj o paay Cnyx6e sa 6yqercry aHcneKrlrajy rpa4a
r{aqra sa 2019. roAHHy r,r Ha ocHoBy qnaHa 84. Cmryra rpaAa r{a.ma (,,Cr.racr rpaAa
9aqra" 6p. 612019) u qJIaHa 27. ffas 3. O4.rryre o ocHprBarby C:ryN6e sa 6yrlercry
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rpaAa r{aqxa za 2A19. roAr,rHy, y rerc.ry xoju
nehy rpa4a I{aqra.

pa4y C.ryN6e sa 6yqe'rcry raHcnerqrajy
je fpa4oHaqeJrH[rK AocraBr4o fpagcrou

,[ocTaereuo:
-Cryuur:rrau v fpaxa r{aqrea

-CnyN6u sa 6ygercry uncerqnjy
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TPAACKO BEhE TPAIA IIAIIKA

Y cx,ragy ca qraHoM 79. raqrca 15) Craryra rpaAa t{aqra (,,C,r.lucr rpaAa
r{aqKa" 6p.612019) n qr'raHoM 2J. cras 3. O4,ryre o ocHHBarby Cryx6e :a 6yuercxy
uucnercqrajy rpaAa t{aqKa (,,C,1.:rucr rpaAa rlaqKa" 6p.10/2018) 4ocrae.nan foguurrsl,r
useemraj o paAy C:ryN6e :a 6yuercxy nHcnerqrajy rpaAa Haqxa za 2019. roguHy, pagra

pa3Marpaba H rroAHorrrema CrynLurHHH tpala rla.rxa.
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TPMOHAqEJIHI4Ky rPAAA TIATIKA

flpe4rrler: foAururru I43BeIIrraj o paAy Cnyxr6e 3a 6yuercKy r4Hcriexqujy rpaga r{aarra

sa2019. roguHy

Y npu,rory Aonnca AocraBJbaMo BaM fogaurmn r43Beixraj o paAy C,ryxc6e :a
6yuercrcy aHcuexqrajy rpaAa r{aqra za2A19. r'o4Nuy.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Градоначелник града Чачка је дана 22. априла 2013. године донео 

Одлуку о оснивању Службе за буџетску инспекцију која је објављена у „Сл. 

листу града Чачка“ бр. 11/2013.  Дана 22. маја 2018. године донета је нова 

Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију која је објављена у „Сл. 

листу града Чачка“ бр. 10/2018. Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о оснивању службе за буџетску инспекцију из 2013. године. 

Функција Службе за буџетску инспекцију града Чачка је  инспекцијска 

контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и 

наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, 

организација, предузећа, правних лица и других субјекта којима су директно 

или индиректно дозначена средства буџета града за одређену намену. 

У извештајном периоду Служба за буџетску инспекцију града Чачка је 

вршила редовне контроле на основу Годишњег програма који је донео 

Градоначелник на предлог Службе. Сагласност на Годишњи програм рада 

дало је Министарство финансија - Сектор за буџетску инспекцију-

руководилац буџетске инспекције бр. 401-00-04917/2018-26 од 03.01.2019. 

године. Ванредних контрола у извештајном периоду није било. 

Извршење Програма рада зависило је од обима и сложености контроле 

код контролисаних субјекта. 

У извештајном периоду Служба за буџетску инспекцију града Чачка 

извршила је  следеће контроле: 

 

                Редовне контроле 

 

 Контроле које су окончане уручењем записника вршене су код 

следећих субјеката: 

 

1. Код МЗ Катрга извршена је инспекцијска контрола наменског и 

законитог трошења буџетских средстава у периоду од 01.01.2017-31.12.2017. 

године о чему је сачињен записник број 401-7/2019-II-01 од 08.02.2019. 

године. Буџетски инспектори су методом случајног узорка извршили 
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инспекцијску контролу следећих расхода: платни промет, услуге за 

електричну енергију, билтени, геодетске услуге, пиће, остали материјал за 

посебне намене, дотације спортским и омладинским организацијама и 

пољопривредна опрема. Прегледом пословних књига и остале пратеће 

документације нису утврђене неправилности и незаконитости у трошењу 

буџетских средстава.  

Код следећег трошка није испоштован члан 16. Уредбе о буџетском 

рачуноводству: 

а) 426919-Остали материјал за посебне намене 

- налог бр. 4 -  није достављена отпремница по рачуну бр. (05) 24678-6  са 

датумом 09.12.2016.године на износ од 4.413,60 динара од стране 

добављача „Atenic Commerce“ DOO Чачак на име набавке челика за 

израду капије за сметлиште. 

 

       2.  Код ОШ „Филип Филиповић“ у Чачку извршена је инспекцијска 

контрола наменског и законитог трошења буџетских средстава у периоду од 

01.01.2017. -31.12.2017. године о чему је сачињен записник број 401-15/2019-

II-01 од 25.02.2019. године. Буџетски инспектори су методом случајног узорка 

извршили инспекцијску контролу следећих расхода: превоз на посао и с посла, 

услуге за електричну енергију, централно грејање, одвоз отпада, остале 

стручне услуге, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање, 

канцеларијски материјал, материјал за образовање, потрошни материјал, 

превоз ученика, остале накнаде за образовање, опрема за образовање. 

Прегледом пословних књига и остале пратеће документације нису утврђене 

неправилности и незаконитости у трошењу буџетских средстава. 

 Служба за буџетску инспекцију код наведеног контролисаног субјекта 

извршила је контролу јавне набавке мале вредности – набавка електричне 

енергије.  

Приликом контроле утврђене су одређене неправилности и то: 

- директор школе донео је одлуку о јавној набавци бр. 2 од 10.07.2017. 

године. Члан 53. Закона о јавној набавци предвиђа да наручилац покреће 

поступак јавне набавке доношењем одлуке о покретању поступка.  

- директор школе донео је одлуку о формирању комисије за јавну набавку  

бр. 2/1 од 10.07.2017 године. Чланови комисије нису потписали изјаву да 

нису у сукобу интереса у предметној јавној набавци што предвиђа члан 

54. Закона о јавној набавци.  

  -комисија за јавне набавке сачинила је извештај о стручној оцени 

понуда бр. 3-7 од 18.07.2017. године. У тачки 12. Извештаја стоји да 

комисија за јавну набавку додељује уговор о јавној набавци електричне 

енргије понуђачу ЈП ЕПС Београд што је у супротности са чланом 107. 

Закона о јавним набавкама који у ставу 3. предвиђа да након спроведене 

стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси 



 3 

одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву 

понуду.  

   Имајући у виду наведене неправилности а   на основу члана 87. став 1. 

Закона о буџетском систему ( „ Сл. Гласник РС “ бр. 54/2009, бр.73/2010, 

бр.101/2010, 101/2011, 93/2012,  62/2013), 63/2013-исп и 108/2013, 142/2014, 

68/2015, др. закон 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)  и члана  15. Уредбе 

о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( „Сл. гласник РС“ 

бр. 93/2017),Служба за буџетску инспекцију  

 

НАЛОЖИЛА ЈЕ ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ ЧАЧАК 

1. Да у свом раду поштује одредбе Закона о јавним набавкама. 

                                                            Рок: трајан задатак 

 

3. Код Центра за стручно усавршавање Чачак извршена је 

инспекцијска контрола наменског и законитог трошења буџетских средстава 

у периоду од 01.01.2017.-31.12.2017. године о чему је сачињен записник број 

401-72/2019-II-01 од 26.03.2019. године. Буџетски инспектори су методом 

случајног узорка извршили инспекцијску контролу следећих расхода: превоз 

на посао и с посла, услуге за електричну енергију, рачуновоствене услуге, 

накнаде члановима управног и надзорног одбора, остале стручне услуге, 

угоститељске услуге, остале опште услуге, рачунарска опрема, канцеларијски 

материјал, стручна литература за редовне потребе запослених и остали 

материјал за угоститељство. Прегледом пословних књига и остале пратеће 

документације нису утврђене неправилности и незаконитости у трошењу 

буџетских средстава. 

 

4. Код ОШ „Милица Павловић“ у Чачку извршена је инспекцијска 

контрола наменског и законитог трошења буџетских средстава у периоду од 

01.01.2018. -31.12.2018. године о чему је сачињен записник број 401-138/2019-

II-01 од 25.04.2019. године. Буџетски инспектори су методом случајног узорка 

извршили инспекцијску контролу следећих расхода: услуге за електричну 

енергију, централно грејање, услуга водовода и канализације, остале стручне 

услуге, зидарски радови, столарски радови, текуће поправке и одржавање 

осталих објеката, превоз ученика, пројектна документација, намештај, 

електронска опрема и опрема за образовање. Прегледом пословних књига и 

остале пратеће документације нису утврђене неправилности и незаконитости 

у трошењу буџетских средстава.  

Служба за буџетску инспекцију код наведеног контролисаног субјекта 

извршила је контролу јавне набавке мале вредности – набавка електричне 

енергије. Приликом контроле  нису утврђене неправилности у спровођењу 

поступка јавне набавке. 
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       5.  Код ЈКП „Моравац“ Мрчајевци извршена је инспекцијска контрола 

наменског и законитог трошења финансијских средстава у периоду од 

01.01.2018. -31.12.2018. године о чему је сачињен записник број 401-216/2019-

II-01 од 05.06.2019. године. Буџетски инспектори су методом случајног узорка 

извршили инспекцијску контролу следећих прихода: приходи од чишћења 

снега , приходи од чишћења јавних површина и приходи од одржавања 

локалних путева . Случајним узорком извршена је контрола следећих расхода: 

трошкови електричне енергије, трошкови горива-бензин-радне машине, 

трошкови горива- еуро дизел-мерцедес, трошкови горива-нафта-трактор, 

трошкови накнаде члановима управног и надзорног одбора, накнаде трошкова 

запослених на превоз на посао, трошкови услуга на текућем одржавању 

основних средстава, текуће одржавање- „ИЦБ“, текуће одржавање- ТАРУП, 

услуге одржавања електро и рачунарске опреме, текуће одржавање- 

утоваривач „УЛТ 150“, трошкови осталих производних услуга, трошкови 

услуга физичког обезбеђења објеката и трошкови репрезентације у 

сопственим просторијама.  

А) Прегледом пословних књига и остале пратеће документације 

буџетски инспектори су  утврдили  одређене неправилности: 

Код трошка -Текуће одржавање –таруп у Налогу 270515 уз рачун 

испостављен од добављача „Rasco-tamp“ doo Сента у износу од 466.799,44 

динара (без ПДВ-а) а који се односи на поправку „ главе за кошњу RKR 

1300T“ приложена је и отпремница бр. 00082/18 од 27.04.2018. године која 

није потписана и оверена од стране лица из ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци 

што није у складу са  чланом 9. ст 1. Закона о рачуноводству који 

предвиђа: „Одговорно лице потписом, односно другом 

идентификационом ознаком потврђује да је рачуноводствена исправа 

веродостојна (потпуна, истинита, рачунски тачна и да приказује 

пословну промену)“.   

Код трошка – Услуге одржавања електро и рачунарске опреме у 

Налогу 270823 , у току контроле предузеће буџетским инспекторима није 

на увид доставило доказ да је услуга извршена од стране радње „Електро 

инжењерске делатности“ Београд на име поравке и сервиса електро 

опреме у износу од 37.338,00 динара (са ПДВ-ом по рачуну бр. 24/18 од 

23.08.2018. године. 

Код трошка – Услуге одржавања електро и рачунарске опреме у 

Налогу 271101, средства у износу од 311.001,60 динара (са ПДВ-ом) 

предузеће је пренело  на рачун радње „Електро инжењерске делатности“ 

Београд на основу испостављене рачун-отпремнице бр. 30/18 од 

28.09.2018. године на име набавке електроопреме. Рачун-отпремница није 

потписана од стране овлашћеног лица предузећа што није у складу са 

чланом  9. став 1. Закона о рачуноводству који предвиђа: „Одговорно 

лице потписом, односно другом идентификационом ознаком потврђује да 
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је рачуноводствена исправа веродостојна (потпуна, истинита, рачунски 

тачна и да приказује пословну промену)“. 

 

Б) Контролом Годишњег програма пословања и Извештаја о 

пословању предузећа за 2018. годину Служба за буџетску инспекцију је 

утврдила следеће: 

У табели–Планирани и остварени расходи која је саставни део 

Извештаја о пословању предузећа за 2018. годину уочено је да је  јавно 

предузеће средства за одређене намене утрошило изнад висине утврђене 

планом који је предвиђен Годишњим програмом пословања што је у 

супротности са Законом о јавним предузећима.  

То се односи на следеће трошкове: 

       - материјал за хигијену (план 23.000,00 –остварење 25.958,00) 

       - трошкови превоза на посао и с посла Јавни радови-Република (план 

72.000,00-остварење 82.427,00) 

       - трошкови пореза на имовину, накнада за коришћење вода и таксе 

Комори   (план 500.000,00 -остварење 541.816,00) 

    - Отписана ненаплаћена потраживања преко 60 дана (план 800.000,00-  

остварење 5.386.873,00). 

За прекорачење наведених позиција Служба предузећа је дала следеће 

објашњење: 

Код материјала за хигијену до прекорачења трошкова дошло је за 

12,86% у односу на план из разлога што није коришћен ПДВ као одбитна 

ставка и цео износ рачуна је књижен на картици трошка. 

Код трошкова превоза на посао и с посла ЈР Република трошкови су  

већи од планираних за 14,48% из разлога што предузеће приликом планирања 

наведеног трошка није узело у обзир доприносе на ПИО, здравствено и 

незапосленост  који се обрачунавају и плаћају у складу са законом.  

  Трошкови пореза на имовину, накнада за коришћење вода и таксе 

Комори  су већи у односу на план за 8,36% из разлога што је дошло до 

повећања пореза на имовину на годишњем нивоу као и накнаде за корошћење 

вода.  

Трошкови осталих ненаплаћених потраживања преко 60 дана већи су за 

673,36% у односу на план из разлога што је ове трошкове немогуће прецизно 

планирати јер се не може предвидети наплативност грађана за услуге а током 

године вршене су радње ради боље наплативости (слање опомена, склапање 

репрограма и утужења). 

 

Ц) Служба за буџетску инспекцију код наведеног контролисаног 

субјекта методом случајног узорка  извршила је контролу  следећих јавних 

набавки : 

- јавна набавка – набавка добара-трактора 
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- јавна набавка услуге- услуге обезбеђења објекта ОРН-79710000 

 

 Приликом контроле наведених јавних набавки  нису утврђене 

неправилности у спровођењу поступка јавне набавке. 

              На основу члана 87. став 1. Закона о буџетском систему ( „ Сл. 

Гласник РС “ бр. 54/2009, бр.73/2010, бр.101/2010, 101/2011, 93/2012,  

62/2013), 63/2013-исп и 108/2013, 142/2014, 68/2015,  др. закон 103/2015 и 

99/2016, 113/2017 и 95/2018)  и члана  15. Уредбе о раду, овлашћењима и 

обележјима буџетске инспекције ( „Сл. гласник РС“ бр. 93/2017) Служба за 

буџетску инспекцију је   

 

НАЛОЖИЛА 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

1. Да у свом раду поштује одредбе Закона о јавним предузећима које 

се односе на Годишњи програм пословања односно на планиране 

изворе прихода и позиције расхода по наменама као и на степен 

усклађености планираних и реализованих трошкова.  

                                                            Рок: трајан задатак 

2. Да у свом раду поштује одредбе Закона о раачуноводству. 

                                                                                       Рок: трајан задатак 

 

6. Код МЗ Балуга Трнавска извршена је инспекцијска контрола 

наменског и законитог трошења буџетских средстава у периоду од 01.01.2018. 

- 31.12.2018. године о чему је сачињен записник број 401-280/2019-II-01 од 

25.06.2019. године. Буџетски инспектори су методом случајног узорка 

извршили инспекцијску контролу следећих расхода:  платни промет, услуге за 

електричну енергију, остале опште услуге, геодетске услуге, остале 

специјализоване услуге, текуће одржавање водовода, текуће одржавање 

осталих основних средстава, канцеларијски материјал, дизел гориво, остали 

медицински и лабораторијски материјал, храна, остали материјал за посебне 

намене и пројектна документација. Прегледом пословних књига и остале 

пратеће документације нису утврђене неправилности и незаконитости у 

трошењу буџетских средстава.  

 

7. Код МЗ Горња Горевница извршена је инспекцијска контрола 

наменског и законитог трошења буџетских средстава у периоду од 01.01.2018. 

- 31.12.2018. године о чему је сачињен записник број 401-336/2019-II-01 од 

18.07.2019. године. Буџетски инспектори су методом случајног узорка 

извршили инспекцијску контролу следећих расхода:  услуге за електричну 

енергију, остале специјализоване услуге, текуће одржавање  путева и улица, 

текуће одржавање водовода, текуће одржавање осталих основних средстава, 

остали материјал за посебне намене, отворени спортски и рекреациони 
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објекти, пројектна документација и опрема за заштиту животне средине. 

Прегледом пословних књига и остале пратеће документације нису утврђене 

неправилности и незаконитости у трошењу буџетских средстава.  

Прегледом документације буџетски инспектори су код трошка –

Отворени спортски и рекреациони објекти у налогу бр.50 утврдили да 

Служба за финансијске послове месних заједница није на увид доставила 

доказ од стране надзорног органа да су радови на игралишту изведени 

што је предвиђено уговором.  Због напред наведеног Служба за буџетску 

инспекцију  је наложила месној заједници да достави доказ од стране 

надзорног органа да су радови на изради заштитне ограде на фудбалском 

игралишту изведени, у року од седам дана од дана пријема записника. 

Месна заједница је у остављеном року доставила  доказ о чему су 

буџетски инспектори сачинили службену белешку дана 23.07.2019.године. 

 

8. Код Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак извршена је 

инспекцијска контрола наменског и законитог трошења буџетских средстава 

у периоду од 01.01.2018. -31.12.2018. године о чему је сачињен записник број 

401-373/2019-II-01 од 02.09.2019. године. Буџетски инспектори су методом 

случајног узорка извршили инспекцијску контролу следећих расхода: услуге 

за електричну енергију, природни гас, услуга штампања часописа, услуга 

штампања публикација,  остале стручне услуге-хонорари, остале стручне 

услуге- уговор о делу, остале стручне услуге по рачунима,  угоститељске 

услуге, репрезентација,  остале опште услуге- превоз, текуће поправке и 

одржавање осталих објеката, материјал за културу, потрошни материјал, 

капитално одржавање установа културе и рачунарска опрема. Прегледом 

пословних књига и остале пратеће документације нису утврђене 

неправилности и незаконитости у трошењу буџетских средстава. 

Служба за буџетску инспекцију код наведеног контролисаног субјекта 

методом случајног узорка  извршила је контролу  следеће јавне набавке: 

- јавна набавка – конзерваторско-рестаураторски радови на објекту 

Галерије Рисим у Чачку- отворени поступак. 

Приликом контроле наведене јавне набавке нису утврђене 

неправилности у спровођењу поступка јавне набавке. 

 

9. Код  Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак 

извршена је инспекцијска контрола наменског и законитог трошења 

буџетских средстава у периоду од 01.01.2018. -31.12.2018. године о чему је 

сачињен записник број 401-493/2019-II-01 од 02.10.2019. године. Буџетски 

инспектори су методом случајног узорка извршили инспекцијску контролу 

следећих расхода: услуге за електричну енергију, централно грејање, остале 

услуге штампања, остале стручне услуге, угоститељске услуге, 

репрезентација, поклони, намештај, бензин, аутомобили, рачунарска опрема и 

опрема за домаћинство. 
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Прегледом пословних књига и остале пратеће документације 

буџетски инспектори су утврдили следећу  неправилност: код трошка-

Бензин у току контроле Служби за буџетску инспекцију установа није на 

увид доставила Извештаје о коришћењу службених возила за потрошњу 

горива у износу од 90.000,00 динара по налозима 030818, 021018 и 131118.  

Служба за буџетску инспекцију код наведеног контролисаног субјекта 

методом случајног узорка  извршила је контролу  следеће јавне набавке: 

- јавна набавка добара - намештаја за опремање нове зграде Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак-отворен поступак. 

Приликом контроле наведене јавне набавке  нису утврђене неправилности у 

спровођењу поступка јавне набавке. 

 

10. Код ОШ „Ратко Митровић“ у Чачку извршена је инспекцијска 

контрола наменског и законитог трошења буџетских средстава у периоду од 

01.01.2018-31.12.2018. године о чему је сачињен записник број 401-583/2019-

II-01 од 22.10.2019. године. Буџетски инспектори су методом случајног узорка 

извршили инспекцијску контролу следећих расхода:  услуге за електричну 

енергију, лож уље, остале стручне услуге, остале услуге и материјал за текуће 

поправке и одржавање,  остале текуће поправке и одржавање осталих објеката, 

хемијска средства за чишћење, потрошни материјал, превоз ученика, 

капитално одржавање пословних зграда, пројектна документација и 

рачунарска опрема.  

Прегледом пословних књига и остале пратеће документације 

буџетски инспектори су  утврдили следеће  неправилности: 

А. Школа у свом раду није поштовала одредбе Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем и члан 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

То се односи на следеће трошкове: 

          Код трошка- Остале стручне услуге по налогу 82/42 контролом 

достављене документације буџетски инспектори су утврдили да је школа 

приликом требовања средстава за набавку пића у износу од 10.000,00 

динара иста требовала са економске класификације 423599-Остале 

стручне услуге и са те економске класификације су пренета средства из 

буџета града. 

         Сходно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем школа је била у обавези да средства за 

набавку пића требује са економске класификације 426822-Пиће. 

         Код трошка- Остале стручне услуге по налогу  169/42 контролом 

достављене документације буџетски инспектори су утврдили да је школа 

приликом требовања средстава за набавку садница ораха у износу од 

18.000,00 динара иста требовала са економске класификације 423599-

Остале стручне услуге и са те економске класификације су пренета 

средства из буџета града. 
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            Сходно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем школа је била у обавези да средства за 

набавку садница ораха требује са економске класификације 514121- 

Вишегодишњи засади. 

          Код трошка -  Рачунарска опрема по налогу 131/42 контролом 

достављене документације буџетски инспектори су утврдили да је школа 

приликом требовања средстава за набавку телевизора у износу од 

51.200,00 динара иста требовала са економске класификације 512221- 

Рачунарска опрема и са те економске класификације су пренета средства 

из буџета града. 

           Сходно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем школа је била у обавези да средства за 

набавку телевизора требује са економске класификације 512241-

Електронска опрема 

 

Б. Служба за буџетску инспекцију код наведеног контролисаног 

субјекта методом случајног узорка  извршила је контролу  следеће јавне 

набавке: 

- јавна набавка мале вредности- набавка радова-фасадна изолација на 

школи у Парменцу ОРН-45443000-фасадни радови.  

Код наведене јавне набавке утврђено је да школа у свом раду није 

поштовала одредбе Закона о јавним набавкама (члан 107. став 3. 

поменутог закона и члан 108. став 1. поменутог закона и то се односи на: 

  -комисија за јавне набавке сачинила је извештај о стручној оцени 

понуда бр. 404/228-1 од 18.05.2018. године. У тачки 5. Извештаја стоји да 

комисија за јавну набавку после стручне оцене понуда констатује да 

уговор треба доделити ХЗРГ „AQVA GARD“ Чачак  што је у супротности 

са чланом 107. Закона о јавним набавкама који у ставу 3. предвиђа: „да 

након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије 

наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 

једну прихватљиву понуду“  

           Имајући у виду напред наведено, а на основу члана 87. став 1. Закона о 

буџетском систему ( „ Сл. Гласник РС “ бр. 54/2009, бр.73/2010, бр.101/2010, 

101/2011, 93/2012,  62/2013), 63/2013-исп, 108/2013, 142/2014, 68/2015, др. 

закон 103/2015,  99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)  и члана  15. Уредбе о 

раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције ( „Сл. гласник РС“ бр. 

93/2017) Служба за буџетску инспекцију је  

 

НАЛОЖИЛА  

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

1. Да у свом раду поштује одредбе Уредбе о буџетском рачуноводству 

                                                            Рок: трајан задатак 
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2. Да у свом раду поштује одредбе Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.    

                                                            Рок: трајан задатак 

3. Да у свом раду поштује одредбе Закона о јавним набавкама. 

                                                            Рок: трајан задатак 

 

           11. Код Медицинске школе у Чачку извршена је инспекцијска 

контрола наменског и законитог трошења буџетских средстава у периоду од 

01.01.2018.-31.12.2018. године о чему је сачињен записник број 401-640/2019-

II-01 од 18.11.2019. године. Буџетски инспектори су методом случајног узорка 

извршили инспекцијску контролу следећих расхода:  услуге за електричну 

енергију, централно грејање, остале стручне услуге, остале стручне услуге- 

пројекат, остале опште услуге, услуге јавног здравства,инспекције и анализе, 

остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање,остале поправке и 

одржавање административне опреме, канцеларијски материјал, материјал за 

образовање, остали материјал за оджавање хигијене,  потрошни материјал, 

потрошни материјал по пројекту, капитално одржавање објеката за 

образовање и електронска опрема.  

А. Прегледом пословних књига и остале пратеће документације 

буџетски инспектори утврдили следећу  неправилност:  

-код трошка - Потрошни материјал по пројекту у налогу бр. 1117 да 

је школа приликом требовања средстава за набавку хамера, фломастера, 

хемијских оловки и лепка иста требовала са економске класификације 

426911-Потрошни материјал и са те економске класификације су пренета 

средства из буџета града. 

            Сходно Правилнику о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем школа је била у обавези да средства за 

набавку хамера, фломастера, хемијских оловки и лепка требује са 

економске класификације 426111–Канцеларијски материјал. 

 

Из напред наведног извлачи се Закључак да школа у свом раду није 

поштовала одредбе Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и члан 9. став 2. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Б. Служба за буџетску инспекцију код наведеног контролисаног 

субјекта методом случајног узорка  извршила је контролу  следеће јавне 

набавке: 

- јавна набавка мале вредности – радови на текућем одржавању објекта   

Приликом контроле наведене јавне набавке нису утврђене неправилности у 

спровођењу поступка јавне набавке. 

 

12. У Гимназији Чачак извршена је инспекцијска контрола наменског и 

законитог трошења буџетских средстава у периоду од 01.01.2018.-31.12.2018. 



ll

E. Cny>rc6a 3a 6yuercry uncuei<qajy KoA HaBeAeHor (oH'rpoJrr{caHor

cy6jenra fi,roroAoM cryuajnor y3opxa H3Bprur4jra "je rourpo,ry cle,rehe janHe
na6asxe:
- jamra na6asra MaJre BpeAHocrpr - paAoBr{ ua remyheu oAp}KaBarly odjerra
flpu,rnronr KoHTpore HaBeAeHe janne sa6asxe HHcy yrBpleue uenpaBxJrHooru y
cnponof erry rocryrrxa janHe na6aexe.

12. y franaHarujn Ilaqax H3BprJeHa .ie rancnerqujcxa KoHrpona HaMeHcr(or. H

3aKolrHrorrpoilrerba 6yuercxax cpeAcraBay nepHo.ny oA 01.01.2018.-31"12.2018.
rolr.rHe o r{eMy je cavue,eg 3arrr4cHux 6poj 4A168012019-II-01 ol 1CI.12.2019.
ro,Ir.{He. }iyuercrua Hr{cneKTopm cy N,{eroAoM c,ryuajHor y3opra r43Bprxtrn}r
u}{cuexllrdcKy KoHTpony cJreAehux pacxoga: ycnyle 3a eireK"lpfiqFr,v eueplr.jy.
ueHTpanHo rpejame. ocrane or[rre ycnyre] Monepcr(H pa.{oBr.{, ocraJre ycnyr.e H
naa:repnja,r 3a rexyhe ilolpaBKs w oAplr(aBar5e, xauqe;rapujcxi.r uarepujal,
xentnjcrca cpeAcrBa 3a uaurtren e, ocra,Tr.r nrarepuja-,r 3a oAxaBari,e xurNjene,
IIorpomHH rvrarepr{jal, pe3epBni{ AenoBr.r, ocrare FraKHaAe :a o6pa::oBaH,o H
onpeMa sa oSpa:oname.

flper"ire4oru rrocJroBHnx Krbnra v. ocraJre nparehe &orcyMeH.raqnje
GyuercrcH HHc[eKTopr{ cy yrBpAnJrrr c.ne4ehe HenpaBrrJruocrrr:

Kog rporura- OcraJre HaKHaAe 3a o6pasonar*e, no rraJ-rory 4S-IZ u
HaJrory 56-lZ 6ygercrca HHcrreKTopH cy yrBpAr.rJrr{ Aa je rrrxodra upHJnrKoM
rpe6onaba cpeAcraBa 3a Ha6anrcy xpane Hcra .rpe6osa,'ra ca eKoHoMcKe
m,racu{turcaurnje 47211,9-AcraJle }IaKHaAe sa o6pa:oBarbe H ca re eKoHoMcKe
x.uacn0nrcarruje cy rpeHera cpeAcrBa us 6yuera rpaAa.

cxoAso flpanu.nnnKy o c'raHAapAHoM KJracuSumaquouoM orcBnpy H
KOHTHOM rrr'raHy :a dygercKrr cHcTeM ruKoJra je 6una y o6ane:u Aa cpe/rcrBa
:a *ra6asrcy xpane rpe6yje ca eKoHoMcKe Krracu$uraquje 4z6gz1-xpaga

[Is uanpeA HaBeAHor r{3gJlaqu ce 3am.ruyqaK Aa urKoJra y ctsotrr paAy
uuje uourroBaJla oapel6e lfpannnur{Ka o craHAapAHoM KJracxt}umaquo6oM
oKBr{py H K0HTHOM nJftrHy :a 6ygercKH cHcreM H qJraH g. Crae 2. ype46e o
6yuercrcoru paqyHoBoAc.rBy.

ffiEr .E{x EIr
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