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1.

УВОД

У Извештају о ревизији правилности пословања Универзитета у Новом Саду у делу
који се односи на утврђивање, обрачун и исплату примања запослених за 2020. годину и
јавне набавке за 2019. и 2020. годину Државна ревизорска институција (у даљем тексту:
Институција) је издала закључке 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
послеревизионом поступку смо прегледали одазивни извештај и оценили његову
веродостојност и оценили да ли су мере исправљања задовољавајуће.
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 Утврђивање, обрачун и исплата примања запослених
ПРИОРИТЕТ 1
2.1.1 Увећање плате по основу руковођења изнад прописаног нивоа
2.1.1.1 Опис неправилности
Универзитет је применио увећање по основу руковођења у висини од 20% уместо
прописаних 5% приликом обрачуна и исплате плата запосленог на радном месту
руководилац послова јавних набавки и на тај начин на терет буџетских средстава више
исплатио износ од 133.890 динара, што није у складу са чланом 38. Уредбе о нормативима и
стандардима услова рада универзитета и факултета и чланом 8. Правилника о основама и
мерилима за обрачун зарада, накнада и других примања запослених на Универзитету у
Новом Саду.
2.1.1.2 Исказане мере исправљања
Универзитет у Новом Саду је извршио измене и допуне Правилника о основама и
мерилима за обрачун зарада, накнада и других примања запослених на Универзитету у
Новом Саду. Наведена измена се односи на члан 8. Правилника којим је уређено да висина
увећања по основу руковођења износи 5%, за делатности која се финансира из буџета
Републике, односно да се коефицијенти запослених који врше функције увећавају по основу
руковођења, и то: шефу службе или канцеларије и руководиоцу послова јавних набавки за
5%. Истовремено, донета је нова Одлука о утврђивању коефицијената радних места
запослених на Универзитету у Новом Саду, којом је дефинисан коефицијент по основу
руковођења руководиоца послова јавних набавки у износу од 0,87, што чини 5% од
прописаног коефицијента за ово радно место (Докази: Правилник о основама и мерилима за
обрачун зарада, накнада и других примања запослених на Универзитету у Новом Саду
(пречишћен текст) број 01-263/6 од 20. децембра 2021. године; Одлука о утврђивању
коефицијената радних места запослених на Универзитету у Новом Саду број 01-56/1 од 10.
јануара 2022. године; Обрачун зараде за запосленог на радном месту руководилац јавних
набавки за јануар 2022. године (аконтација и коначни обрачун); Извод из појединачне
пореске пријаве за порез на доходак и доприносе по одбитку број 2428963822; Извод из
појединачних пореских пријави за порез и доприносе по одбитку број 2430759782; Извод број
19 од 7. фебруара 2022. године; Извод број 28 од 22. фебруара 2022. године).
2.1.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.2 Исплата накнаде зараде изнад прописаног износа
2.1.2.1 Опис неправилности
Универзитет је обрачунао и на терет буџетских средстава исплатио накнаду зараде за
време привремене спречености за рад у висини од 85% просечне зараде у претходних
дванаест месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, што није у
складу са чланом 21. Посебног колективног уговора за високо образовање
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2.1.2.2 Исказане мере исправљања
Универзитет у Новом Саду је извршио измене и допуне Правилника о основама и
мерилима за обрачун зарада, накнада и других примања запослених на Универзитету у
Новом Саду. Чланом 30. наведеног Правилника прописано је да запослени има право на
накнаду зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана
из средстава буџета Републике Србије у висини 65% дела просечне зараде финансираних из
средстава буџета Републике Србије у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила
привремена спреченост за рад (Докази: Правилник о основама и мерилима за обрачун зарада,
накнада и других примања запослених на Универзитету у Новом Саду (пречишћен текст)
број 01-263/6 од 20. децембра 2021. године; Исплатни листићи за месец јануар 2022. године
за исплату боловања на терет послодавца (аконтација и коначни обрачун); Извод број 19 од
7. фебруара 2022. године и Извод број 28 од 22. фебруара 2022. године).
2.1.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.3 Универзитет није уредио начин стицања и расподеле сопствених прихода
2.1.3.1 Опис неправилности
Универзитет није интерним актом уредио начин стицања и расподеле сопствених
прихода, па са тим у вези ни расподелу сопствених прихода за исплату плата запослених,
што није у складу са чланом 70. став 8. Закона о високом образовању.
2.1.3.2 Исказане мере исправљања
У поступку ревизије Универзитет је донео Правилник о стицању и располагању
сопственим приходима Универзитета у Новом Саду, број 01-240/1 од 20. септембра 2021.
године.
2.1.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.4 Исплата награда запосленима из сопствених средстава
2.1.4.1 Опис неправилности
Универзитет је извршио расходе у укупном износу од 983.625 динара на име исплате
награда за јубилеј Универзитета, свим запосленима, у једнаким износима, што није у складу
са чланом 17. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину и одредбама Посебног
колективног уговора за високо образовање.
2.1.4.2 Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају Универзитет је навео да у 2021. години није вршио исплате
награда за јубилеј Универзитета. У вези са наведеним изјаснио се и ректор Универзитета
дајући изјаву да у 2021. години Универзитет није вршио исплате на име награде за јубилеј
Универзитета. Увидом у субаналитичку картицу конта 416111 – Јубиларне награде утврдили
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смо да током 2021. године није било исплате награда запосленима у једнаким износима
(Докази: Изјава ректора Универзитета; Субаналитичка картица конта 416111 – Јубиларне
награде на дан 31.12.2021. године).
2.1.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.2

Јавне набавке

2.2.1 Поједине измене Плана јавних набавки нису објављене
2.2.1.1 Опис неправилности
Универзитет није на Порталу јавних набавки објавио прву и другу измену Плана јавних
набавки, што није у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама.
2.2.1.2 Исказане мере исправљања
Увидом у податке који су доступни на Порталу јавних набавки и интернет страници
Универзитета утврдили смо да је Универзитет објавио План јавних набавки за 2021. годину,
као и измене и допуне истог (Докази: Принт скрин на Порталу јавних набавки и интернет
страници Универзитета).
2.2.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.2 Оглашавање у вези са јавним набавкама није у потпуности извршено у
складу са прописима
2.2.2.1. Опис неправилности
Претходно обавештење, позив за подношење понуда и обавештење о закљученом
уговору нису објављени на Порталу службених гласила РС и бази прописа, што није у складу
са чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама.
2.2.2.2 Исказане мере исправљања
У вези са набавком услуга смештаја и превоза у земљи и иностранству од и до
дестинације, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа објављени су:
претходно информативно обавештење и јавни позив.
Одредбама Закона о јавним набавкама који је у примени у периоду утврђеном за
отклањање откривених неправилности, на наведеном порталу није прописана обавеза
објављивања обавештења о додели уговора (Докази: Претходно информативно обавештење
објављено 8. фебруара 2022. године (у вези са набавком предметних услуга у 2022. години) и
Јавни позив објављен 18. марта 2021. године (у вези са набавком предметних услуга у 2021.
години)).
2.2.2.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.3 Неадекватан доказ о испуњености додатног услова
2.2.3.1 Опис неправилности
Понуђач није доставио валидан доказ о испуњењу додатних услова у вези са важећим
сертификатима који су издати од стране акредитоване сертификационе куће, а наручилац
није одбио његову понуду као неприхватљиву, што није у складу са чланом 106. и 107. став 1.
Закона о јавним набавкама.
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Уговор број 02-6/2019/11 није закључен у складу са чланом 57. Закона о буџетском
систему.
2.2.3.2 Исказане мере исправљања
Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку – тонер за штампаче телефакс
машине и фотокопир апарате - тонери, рибони, кетриџи за 2021. годину утврђено је да
Универзитет није предвидео додатне услове у наведеном поступку јавне набавке (Докази:
Конкурсна документација за јавну набавку – тонер за штампаче, телефакс машине и
фотокопир апарате – остали административни материјал – тонери, рибони, кетриџи, број
02-8/2021).
2.2.3.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.4 Неадекватно дефинисан додатни услов
2.2.4.1 Опис неправилности
Универзитет је у поступку јавне набавке комуналних услуга за 2019. годину на
различит начин дефинисао додатни услов у погледу кадровског капацитета у упутству
понуђачима за сачињавање понуде, у односу на модел уговора и касније закључен уговор,
што није у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама.
Универзитет није објавио огласе о јавној набавци чија је процењена вредност већа од
5.000.000 динара на Порталу службених гласила РС и бази прописа, што није у складу са
чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама.
Уговор број 01-2/2019/11 и уговор број 01-2/2019/12 нису закључени у складу са чланом
57. Закона о буџетском систему.
2.2.4.2 Исказане мере исправљања
Универзитет је у поступку спровођења јавне набавке услуга чишћења објекта и услуга
обезбеђења објекта за 2022. годину ускладио начин доказивања испуњености додатних
услова који се односе на кадровски капацитет, тако што је у Критеријумима за квалитативни
избор приврeдног субјекта предвидео исти број потребних извршилаца као и у моделу
уговора. У моменту доставе одазивног извештаја није наступио рок за закључење уговора за
наведене услуге.
Увидом у план јавних набавки за 2022. годину Универзитета утврђено је да су услуге
обезбеђења и услуге чишћења планирани као посебни отворени поступци јавних набавки
чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, те не постоји обавеза објављивања
огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила РС и бази прописа (Докази: Опис
критеријума за квалитативни избор преивредног субјекта са упутствима за набавку услуга
обезбеђења и за набавку услуга чишћења објекта за 2022. годину; модели уговора за набавку
услуга обезбеђења и за набавку услуга чишћења објекта за 2022. годину; Принт скрин
Портал јавних набавки).
2.2.4.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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2.2.5 Нетачно исказани подаци у Кварталним извештајима
2.2.5.1 Опис неправилности
Квартални извештаји које је Универзитет доставио Управи за јавне набавке садрже
значајна одступања у погледу вредности закључених уговора, што није у складу са чланом
132. Закона о јавним набавкама и одредбама Правилника о начину вођења евиденције о
јавним набавкама.
2.2.5.2 Исказане мере исправљања
Универзитет у Новом Саду је Управи за јавне набавке доставио податке у вези са
исправком погрешно исказаног износа закључених уговора за први квартал 2019. године. На
Порталу су доступни и извештаји за 2020. и 2021. годину, који садржи податке о закљученим
уговорима (Докази: Мејл којим се Управа за јавне набавке обавештава о техничкој грешки;
Извештај о набавкама на које се закон не примењује за 2020. и 2021. годину).
2.2.5.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.6 Преузимање обавеза и извршавање расхода на начин који није уговорен
2.2.6.1 Опис неправилности
Универзитет је исплатио аванс у износу од 200.000 динара, иако исплата аванса није
уговорена, што није у складу са чланом 56. став 2. Закона о буџетском систему и чланом 2.
став 3. Уговора број 01-6/2020/9 од 15. маја 2020. године и чланом 7. став 1. истог уговора.
2.2.6.2 Исказане мере исправљања
Субјект ревизије је у поступку ревизије доставио доказе да је наведени аванс оправдан.
Универзитет у 2021. години није вршио уплату аванса по уговорима, осим уплате средстава
по предрачуну за набавку бензина, за шта му је издаван авансни рачун од стране „НИС“ а.д.
(Докази: Извод из закључног листа за 2021. годину за групу конта 123000; Субаналитичка
картица конта 123211 – Аванси за набавку материјала; Уговор број 122300/вд-пр/05856/2021
од 23. јуна 2021. године; План активности ради отклањања неправилности и смањења
ризика од појављивања неправилности у будућем пословању Универзитета у Новом Саду,
број: 01-177/13 од 3. децембра 2021. године).
2.2.6.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.7 Неадекватан доказ о испуњености додатног услова
2.2.7.1 Опис неправилности
Понуђач није доставио валидан доказ о испуњењу додатних услова који се тиче обавезе
понуђача који подноси понуду за тонере и кетриџе који нису оригинални већ компатибилни
да достави важеће сертификате, издате од стране акредитоване сертификационе куће, а
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Универзитет није одбио његову понуду као неприхватљиву, што није у складу са чланом 106.
и 107. став 1. Закона о јавним набавкама. Универзитет није захтевао образложење у погледу
неуобичајено ниских цена, што није у складу са чланом 92. став 3. Закона о јавним
набавкама.
Уговор број 02-4/2020/25 није закључен у складу са чланом 57. Закона о буџетском
систему.
2.2.7.2 Исказане мере исправљања
Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку – тонер за штампаче телефакс
машине и фотокопир апарате - тонери, рибони, кетриџи за 2021. годину утврђено је да
Универзитет није предвидео додатне услове у наведеном поступку јавне набавке (Доказ:
Конкурсна документација за јавну набавку – тонер за штампаче, телефакс машине и
фотокопир апарате – остали административни материјал – тонери, рибони, кетриџи, број
02-8/2021).
2.2.7.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.8 Неадекватно дефинисан додатни услов
2.2.8.1 Опис неправилности
Универзитет је у поступку јавне набавке комуналних услуга за 2020. годину на
различит начин дефинисао додатни услов у погледу кадровског капацитета у упутству
понуђачима за сачињавање понуде, у односу на модел уговора и касније закључен уговор,
што није у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама.
Универзитет није објавио позив за подношење понуда на Порталу службених гласила
РС и бази прописа, што није у складу са чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама.
Уговор број 01-1/2020/8 и уговор број 01-1-2020/9, нису закључени у складу са чланом
57. Закона о буџетском систему.
2.2.8.2 Исказане мере исправљања
Универзитет је у поступку спровођења јавне набавке услуга чишћења објекта и услуга
обезбеђења објекта за 2022. годину ускладио начин доказивања испуњености додатних
услова који се односе на кадровски капацитет, тако што је у Критеријумима за квалитативни
избор приврeдног субјекта предвидео исти број потребних извршилаца као и у моделу
уговора. У моменту доставе одазивног извештаја није наступио рок за закључење уговора за
наведене услуге.
Увидом у план јавних набавки за 2022. годину Универзитета утврђено је да су услуге
обезбеђења и услуге чишћења планирани као посебни отворени поступци јавних набавки
чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, те не постоји обавеза објављивања
огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила РС и бази прописа (Докази: Опис
критеријума за квалитативни избор преивредног субјекта са упутствима за набавку услуга
обезбеђења и за набавку услуга чишћења објекта за 2022. годину; модели уговора за набавку
услуга обезбеђења и за набавку услуга чишћења објекта за 2022. годину; Принт скрин
Портал јавних набавки).
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2.2.8.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.9 Оглашавање у вези са јавним набавкама није у потпуности извршено у
складу са прописима
2.2.9.1 Опис неправилности
Универзитет није објавио обавештење о закљученом уговору у року од пет дана од дана
закључења уговора за:
- набавке спроведене у 2019. години: рачунарска опрема за потребе реализације анализа
нивоа дигитализације, услуге кетеринга, набавка тонера и кетриџа, услуге офсет и дигиталне
штампе,
- набавке спроведене у 2020. години: услуге комуникације, грејање, услуге сервисирања
система за грејање, хлађење и вентилацију, услуге израде диплома и услуге кетеринга, што
није у складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама.
2.2.9.2 Исказане мере исправљања
Чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама који је у примени у тренутку отклањања
утврђених неправилности, прописано је да је наручилац дужан да обавештење о додели
уговора пошаље на објављивање у року од 30 дана од дана закључења уговора о јавној
набавци или оквирног споразума. Увидом у податке са Портала јавних набавки утврдили смо
да је за набавке: Офсет и дигитална штампа; Фиксна и мобилна телефонија; Специјална
штампа (дипломе, додаци диплома, и сл.) Универзитет објавио Обавештења о додели уговора
у прописаном року.
Планом јавних набавки Универзитета за 2021. годину није предвиђена набавка
рачунарске опреме, услуга кетеринга, тонера и кетриџа, грејања, услуга сервисирања система
за грејање, хлађење и вентилацију (Докази: подаци са Портала јавних набавки: План јавних
набавки Универзитета за 2021. годину; Офсет и дигитална штампа: Уговор број 0113/2021/10 од 7. априла 2021. године, Обавештење о додели уговора послато на објаву 8.
априла 2021. године, објављено 9. априла 2021. године; Услуге комуникације: (1) Фиксна
телефонија: Уговор број 01-5/2021/8 од 22. фебруара 2021. године, Обавештење о додели
уговора послато на објаву 16. марта 2021. године, објављено 17. марта 2021. године и (2)
Мобилна телефонија: Уговор број 01-6/2021/8 од 22. фебруара 2021. године, Обавештење о
додели уговора послато на објаву 16. марта 2021. године, објављено 17. марта 2021. године;
Специјална штампа (дипломе, додаци диплома, и сл.): Уговор број 01-7/2021/14 од 2. марта
2021. године, Обавештење о додели уговора послато на објаву 3. марта 2021. године,
објављено 4. марта 2021. године).
2.2.9.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
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ПРИОРИТЕТ 3
2.3

Финансијско управљање и контрола

2.3.1 Непотпуно успостављен систем финансијског управљања и контроле
2.3.1.1 Опис неправилности
Универзитет није у потпуности успоставио адекватан систем финансијског управљања
и контроле, јер: (1) није донео План активности за успостављање система финансијског
управљања и контроле, није утврдио задатке члановима групе за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле, као ни
рокове за извршење конкретних задатака; (2) а) Статутом није уредио надлежност за
доношење Плана јавних набавки, б) није донео акт којим се уређује питање стицања и
расподеле сопствених прихода, в) Савет није донео Одлуку о висини износа до којег ректор
може да предузима све правне радње у име и за рачун Универзитета, г) питање висине
увећања по основу руковођења није прецизно и доследно утврдио интерним актима која
регулишу наведено питање, те наведена интерна акта није усагласио; (3) није донео
Стратегију управљања ризицима и није сачинио регистар ризика; (4) није утврдио детаљне
описе пословних процеса и није израдио токове кретања документације, што није у складу са
одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору.
2.3.1.2 Исказане мере исправљања
Универзитет је донео мере за отклањање уочених неправилноси доношењем Плана
активности ради отклањања неправилности и смањења ризика од појављивања
неправилности у будућем пословању Универзитета у Новом Саду. Наведеним планом
предвиђено је: (1) доношење Плана активности за успостављање система финансијског
управљања и контроле; (2) доношење Стратегије управљања ризицима и сачињавање
Регистра ризика и (3) спровођење процедуре измене и допуне Статута ради прецизнијег
регулисања надлежности за доношење аката (Докази: План активности број 01-177119 од
3.12.2021. године).
2.3.1.3 Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
Оцена је извршена имајући у виду приоритет дате препоруке, односно период у коме је
објективно могуће предузети мере исправљања. Отклањање утврђене неправилности је у
току.
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3.

МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

Прегледали смо одазивни извештај, који је поднео субјект ревизије. Оценили смо да је
одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Универзитета у
Новом Саду, 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
Универзитет у Новом Саду задовољавајуће.
Напомена:
У складу са одредбама члана 37. Закона о Државној ревизорској институцији, а након
истека рокова исказаним у одазивном извештају, потребно је да обавештавате Државну
ревизорску институцију о предузетим мерама и активностима о отклањању откривених
неправилности према роковима из одазивног извештаја и доставите одговарајуће доказе.
По истеку три године Државна ревизорска институција ће утврђивати ефекте
остварене након спровођења препорука и отклањања откривених неправилности.
У ове ефекте укључиће се и ефекти које будете ви исказали предузетим мерама и
активностима из одазивног извештаја.

Генерални државни ревизор

Достављено:
- Универзитету у Новом Саду
- Архиви

________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
9. март 2022. године
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