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1.УВОД
У Извештају о ревизији правилности пословања општине Нови Бечеј који се односи на
јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину, код директних
корисника буџетских средстава број: 400-607/2021-04/14 од 18. октобра 2021. године Државна
ревизорска институција (у даљем тексту: Институција) је навела закључке и налазе.
С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије,
Институција је од субјекта ревизије захтевала достављање oдазивног извештаја.
Субјект ревизије је у остављеном року од 90 дана доставио oдазивни извештај, који је
потписало и печатом оверило одговорно лице.
У oдазивном извештају су приказане мере исправљања утврђених неправилности. У
послеревизионом поступку смо прегледали oдазивни 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 oдазивном
извештају, задовољавајуће.
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2. НЕПРАВИЛНОСТИ И МЕРЕ ИСПРАВЉАЊА
2.1. Неправилности у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину
2.1.1. Технички и кадровски капацитет као додатни услови у поступцима јавних
набавки
2.1.1.1. Опис неправилности
Конкурсном документацијом је као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке у
погледу техничког капацитета, између осталог захтевано да понуђач мора дa располаже са
дробилицом за млевење камена, и са једном цистерном за гориво, и у погледу кадровског
капацитета, наручилац је захтевао да понуђач има запослено једно лице са лиценцом
одговорног извођача радова са радним искуством од најмање три године, што је
дискриминаторски услов који ограничава конкуренцију јер лице са наведеном лиценцом већ
има одговарајуће радно искуство које је било услов за стицање исте, што је услов који
ограничава конкуренцију и није у логичкој вези са предметом јавне набавке јер није
непосредно везано за предмет набавке и његово извршење, што није у складу са чланом 76.
став 6, а у вези са чланом 10. став 2. Закона о јавним набавкама.
2.1.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају Општине Нови Бечеј је констатовано да је наведена неправилност
отклоњена у току 2021. године. Приликом одређивања критеријума за избор привредног
субјекта Наручилац поступа тако да они буду у логичкој вези са предметом набавке и
сразмерни предмету набавке - члан 114. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“, број 91/2019). Када је у оквиру техничког и стручног капацитета
захтевано да привредни субјект има запослене/ангажоване инжењере са одређеним
лиценцама није тражено да имају и одређено радно искуство након стицања лиценце. Мере
исправљања су предузете у току 2021. године.
(Докази: (1) Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке, број IV 04-404-3/7-2021
од 11.05.2021. године, опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и
упутство како се доказује испуњеност тих критеријума, број IV 04-404-3/7-2021 од
01.06.2021. године; (2) Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке, број IV 04404-3/13-2021 од 11.10.2021. године, опис критеријума за квалитативни избор привредног
субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума, број IV 04-404-3/13-2021
од 16.10.2021. године; (3) Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке, број IV
04-404-2/48-2021 од 03.11.2021. године, опис критеријума за квалитативни избор привредног
субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума, број IV 04-404-2/48-2021
од 19.11.2021. године и (4) Изјава председника Општине и начелника Општинске управе, број
IV 03-400-54/2021-7 од 23.12.2021. године).
2.1.1.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.

5

Послеревизиони извештај о мерама исправљања општине Нови Бечеј, Нови Бечеј

2.1.2. Спровођење поступака јавних набавки
2.1.2.1. Опис неправилности
Одлука о спровођењу преговарачког поступка донета је пре коначности Одлуке о обустави
поступка чији су закључци о чињеницама представљали правни основ за покретање
преговарачког поступка, што није у складу са чланом 35. став 1. тачка 1., а у вези са чланом
146. став 6. Закона о јавним набавкама.
2.1.2.2. Исказане мере исправљања
Наручилац није имао спроведене преговарачке поступке у 2021. години.
(Докази:(1) План јавних набавки Општине Нови Бечеј – последња измена усвојена 22.10.2021.
године и (2) Изјава председника Општине и начелника Општинске управе број IV 03-40054/2021-5 од 23.12.2021. године).
2.1.2.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.1.3. Спровођење поступака јавних набавки - за члана комисије није именовано лице
које има одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке
2.1.3.1. Опис неправилности
За члана комисије за јавну набавку није именовано лице које има одговарајуће стручно
образовање из области из које је предмет јавне набавке, што није у складу са чланом 54. став
7. Закона о јавним набавкама.
2.1.3.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају Општине Нови Бечеј је констатовано да је наведена неправилност
отклоњена у току 2021. године. За чланове комисија за јавне набавке именована су лица која
имају одговарајуће стручно образовање из области из које је предмет конкретне јавне
набавке. Мере исправљања су предузете у току 2021. године. (Докази: (1) Одлука о
спровођењу отвореног поступка јавне набавке, број IV 04-404-2/31-2021 од 23.07.2021.
године; (2) Уверење о стеченом високом образовању, број 0203-30/35 од 08.12.2011.
године;(3) Диплома број 317-М-145/12 од 27.01.2015. године; (4) Уверење о стеченом високом
образовању, број 0203-30/95 од 13.07.2017. године и копија Извода из МКВ број 202-001/2019-26/93044 од 18.04.2019. године; (5) Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке, број IV 04-404-1/11-2021 од 11.08.2021. године; (6) Диплома број 1198/84 од
19.06.1991. године; (7) Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке, број IV 04404-3/13-2021 од 11.10.2021. године).
2.1.3.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
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2.1.4. Спровођење поступака јавних набавки – Извештај о стручној оцени понуда није
потписан од стране свих чланова Комисије за стручну оцену понуда
2.1.4.1. Опис неправилности
Уговор o јавној набавци радова, није закључен у складу са прописима који регулишу јавне
набавке, јер је Одлука о додели уговора донета на основу Извештаја о стручној оцени понуда,
који није сачињен у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (није потписан од свих
чланова Комисије за јавне набавке или њихових заменика), што није у складу са чланом 54.
став 12. тачка 4. и члану 105. став 1. Закона о јавним набавкама.
2.1.4.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају општине Нови Бечеј наведи се да чл. 141. и 145. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) садржи одредбе о
Извештају о поступку јавне набавке. Наручилац поступа у складу са овим одредбама.
Извештај о поступку јавне набавке потписују сви чланови комисије.
Наведени Закон о јавним набавкама, у члану 72., који се односи на начин примене
електронске лицитације, садржи одредбе о Извештају о стручној оцени понуда. Наручилац
није користио могућност примене електронске лицитације. Мере исправљања су предузете у
току 2021. године. (Докази: (1) Извештај о поступку, број IV 04-404-1/10-2021 од 09.07.2021.
године; (2) Извештај о поступку број IV 04-404-2/32-2021 од 23.08.2021. године и (3)
Извештај о поступку број IV 04-404-1/11-2021 од 27.08.2021. године).
2.1.4.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.1.5. Спровођење поступака јавних набавки - Уговор о јавној набавци који је закључен
са периодом важења до 12 месеци и реализацијом плаћања у две буџетске године, не
садржи одредбу 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
2.1.5.1. Опис неправилности
Уговор о јавној набавци, је закључен за период важења до 12 месеци и реализацијом плаћања
у две буџетске године, не садржи одредбу 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 није у складу са чланом 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.
2.1.5.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају општине Нови Бечеј је наведено да је Наручилац отклонио наведену
неправилност у току 2021. године. Уговор о јавној набавци који је закључен за период важења
до 12 месеци и реализацијом плаћања у две буџетске године сада садржи одредбу да ће
обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Мере исправљања су
предузете у току 2021. године. (Докази: (1) Уговор о јавној набавци услуге штампања
материјала за потребе Општине Нови Бечеј, број IV 04-404-2/23-2021 закључен 18.06.2021.
године (члан 7. став. 2) и (2) Уговор за јавну набавку услуге израде пројектно техничке
документације за изградњу затвореног базена, број IV 04-404-2/48-2021 закључен 15.12.2021.
године (члан 5. став 2.).
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2.1.5.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.1.6. Додатни услови у поступцима јавних набавки- конкурсном документацијом је за
набавку добара предвиђена гаранција испод законског минимума
2.1.6.1.Опис неправилности
Конкурсном документацијом у делу захтева у погледу гарантног рока за добро предвиђена је
гаранција у трајању од минимум 16 месеци по инсталацији апарата, што је испод законског
минимума од 24 месеца, што није у складу са чланом 53. став 1. Закона о заштити потрошача.
2.1.6.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају Општине Нови Бечеј је констатовано да је наведена неправилност
отклоњена у току 2021. године. У оквиру уговора о јавним набавкама радова где је предметом
набавке обухваћена и набавка добара стоји одредба: „Гарантни рок за радове износи две
године и рачуна се од датума записнички извршене примопредаје радова. За уграђену опрему
важи рок према гаранцији произвођача опреме, који не може бити краћи од гарантног рока
за радове“, или одредба „За материјал и опрему које уграђује Извођач радова важи гарантни
рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача“. Гарантни рокови су
утврђени у складу са Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте
објеката односно радова („Службени гласник Републике Србије“, број 93/2011). Мере
исправљања су предузете у току 2021. године.
(Докази: (1) Уговор о јавној набавци радова на реконструкцији термичког омотача и
реконструкцији термотехничких инсталација – система за грејање Мале зграде Општинске
управе, број IV 04-404-3/13-2021 закључен 16.11.2021. године (члан 12) и (2) Уговор о јавној
набавци радова на изградњи саобраћајнице у општини Нови Бечеј, број IV 04-404-3/7-2021
закључен 15.10.2021. године (члан 27)).
2.1.6.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.1.7. Спровођење поступака јавних набавки - за чланoве комисије за јавну набавку
именована су лица која нису запослена у Управи као Наручиоцу, али не из разлога што
Наручилац нема запослено лице које има одговарајуће стручно образовање из које је
предмет јавне набавке
2.1.7.1. Опис неправилности
За чланове комисије за јавну набавку, именована су лица која нису запослена у Управи као
Наручиоцу, али не из разлога што наручилац нема запослено лице које има одговарајуће
стручно образовање из области из које је предмет јавне набавке, што није у складу са чланом
54. став 8. Закона о јавним набавкама.
2.1.7.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају општине Нови Бечеј је наведено да је Наручилац отклонио наведену
неправилност у току 2021. године. Сва лица која су именована за чланове комисијa за јавне
набавке су запослена у Општинској управи као органу Наручиоца. Мере исправљања су
предузете у току 2021. године. (Докази: (1) Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке, број IV 04-404-2/48-2021 од 03.11.2021. године; (2) Решење број IV 03-112-32/2018
од 27.08.2020. године и Решење број I 01-020-21/2020 од 27.08.2020. године; (3) Решење број
IV 03-112/469 од 23.02.2021. године; (4) Решење број IV 03-112-11/2021 од 11.05.2021. године;
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(5) Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке, број IV 04-404-2/29-2021 од
15.07.2021. године; (6) Решење број IV 03-112/587 од 23.02.2021. године; (7) Решење број IV
03-112-44/2018 од 26.10.2020. године и Решење број I 01-020-54/2020 од 26.10.2020. године;
(8) Решење број IV 03-112-11/2021 од 11.05.2021. године и (9) Одлука о спровођењу отвореног
поступка јавне набавке, број IV 04-404-2/23-2021 од 28.05.2021. године.
2.1.7.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.1.8. Додатни услови у поступцима јавних набавки-Конкурсном документацојом у делу
обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац од понуђача није
захтевао да имају важеће одобрење од републичког органа надлежног за унутрашње
послове односно надлежног покрајинског органа управе за вршење делатности промета
пиротехничким производима који су део предмета набавке
2.1.8.1.Опис неправилности
Конкурсном документацојом у делу обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,
Наручилац од понуђача није захтевао да имају важеће одобрење од републичког органа
надлежног за унутрашње послове односно надлежног покрајинског органа управе за вршење
делатности промета пиротехничким производима који су део предмета набавке, имајући у
виду да је дозвола за обављање те делатности предвиђена Законом о експлозивним
материјама, запаљивим течностима и гасовима, што није у складу са чланом 75. став 1. тачка
5. Закона о јавним набавкама.
2.1.8.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају Општине Нови Бечеј је констатовано да је наведена неправилност
отклоњена у току 2021. године. Наручилац је у 2021. години набавку услуге припреме и
извођење ватромета спровео у складу са чланом 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019). Од потенцијалних понуђача је
тражено да уз понуду доставе и Решење издато од стране Министарства унутрашњих послова
Републике Србије којим се одобрава набавка, складиштење, употреба и продаја
пиротехничких средстава трећим лицима. Мере исправљања су предузете у току 2021.
године. (Докази: (1) Захтев за спровођење поступка, број IV 04-404-2/36-2021 од 17.08.2021.
године и спецификација; (2) Одлука о спровођењу поступка набавке који је изузет од примене
Закона о јавним набавкама, број IV 04-404-2/36-2021 од 17.08.2021. године; (3) Позив за
достављање понуда број IV 04-404-2/36-2021 од 17.08.2021. године; (4) Понуда изабраног
понуђача број 3-8/21од 19.08.2021. године и (5) Решење број 217-1764/07 од 13.08.2007.
године и Решење број 210-1460/17 од 05.12.2017. године).
2.1.8.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.1.9. Оглашавање и извештавање о јавним набавкама
2.1.9.1. Опис неправилности
Обавештење о закљученом Уговору о јавној набавци није објављено у року од пет дана од
дана закључења Уговора, што није у складу са чланом 116. став 1. Закона о јавним набавкама.
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2.1.9.2. Исказане мере исправљања
У одазивном извештају општине Нови Бечеј је константовано да је наручилац наведену
неправилност отклонио у 2021. години. Чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019) који се примењује у 2021. години
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. Наручилац поступа у складу са овом одредбом. Мере исправљања су предузете у
току 2021. године. (Докази: (1) Обавештење о додели уговора, обустави поступка или
поништењу поступка, број IV 04-404-1/7-2021 од 07.07.2021. године; (2) Обавештење о
додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, број IV 04-404-2/18-2021 од
07.07.2021. године и (3) Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу
поступка, број IV 04-404-2/29-2021 од 23.08.2021. године).
2.1.9.3. Оцена мера исправљања
Описане мере исправљања оцењујемо као задовољавајуће.
2.2. Неправилности у делу који се односи на расходе за запослене за 2020. годину
2.2.1. Обрачун и исплата
организациона класификација

социјалних

давања

запосленима-неодговарајућа

2.2.1.1. Опис неправилности
Општина Нови Бечеј је извршила расходе у укупном износу од 164.640 динара за исплату
отпремнине приликом одласка у пензију за Секретара Скупштине општине Нови Бечеј
применом неодговарајуће организационе класификације. Исплата је извршена са раздела
Општинске управе уместо са раздела Скупштине општине, што није у складу са чланом 29.
Закона о буџетском систему, чланом 9. став 2 Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом
6. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
2.2.1.2. Исказане мере исправљања
У Одазивном извештају општине Нови Бечеј је наведено да у току 2021. године, код директних
корисника буџетских средстава није вршена исплата отпремнина за одлазак запослених у пензију.

(Докази: (1) Изјашњење председника општине и начелнице Општинске управе да није вршена
исплата отпремнина за одлазак у пензију у току 2021. године, број IV-03-400-54/2016-6 oд
22.12.2021. године).
2.2.1.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
2.2.2. Обрачун и исплата плата, додатака, и накнада запосленима и социјалних
доприноса на терет послодавца-исплата додатка на плату за рад дужи од пуног радног
времена (прековремени рад)
2.2.2.1. Опис неправилности
Општинска управа Нови Бечеј је преузела обавезе и извршила расходе за додатак на плату за
рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад) више за 198.692 динара на начин да је
обављени прековремени рад трајао дуже од осам сати недељно код 13 запослених лица, што
није у складу са чланом у 53. став 2. Закона о раду и чланом 56. став 4. Закона о буџетском
систему.
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2.2.2.2. Исказане мере исправљања
У току 2021. године Општинска управа Нови Бечеј је у периоду од јула до новембра, преузела
и извршила расходе за додатак на плату за рад дужи од пуног радног времена (прековремени
рад), на начин што ни код једног запосленог који је обављао прековремени рад, тај рад није
трајао дуже од осам сати недељно, а што је у складу са чланом 53. став 2. Закона о раду и
чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему. Мере исправљања су предузете у току 2021.
године. (Докази: (1) Решење број: IV 03-114-189/2021 од 13.08.2021. године; (2) Решење број:
IV 03 114-229/2021 од 03.08.2021. године; (3) Решење број: IV 03 114-228/2021 од 03.08.2021.
године; (4) Решење број: IV 03 114-230/2021 од 03.08.2021. године; (5) Решење број: IV 03
114-195/2021 од 13.08.2021. године; (6) Решење број: IV 03 114-194/2021 од 13.08.2021.
године;(7) Решење број: IV 03-114-192/2021 од 13.08.2021. године; (8) Решење број: IV 03114-191/2021 од 13.08.2021. године; (9) Решење број: IV 03-114-190/2021 од 13.08.2021.
године; (10) Решење број: IV 03-114-196/2021 од 13.08.2021. године; (11) Решење број: IV 03114-197/2021 od 13.08.2021. године; (12) Решење број: IV 03-114-199/2021 од 13.08.2021.
године; (13) Решење број: IV 03-114-198/2021 од 13.08.2021. године; (14) Решење број: IV 03114-201/2021 од 13.08.2021. године; (15) Решење број: IV 03-114-200/2021 од 13.08.2021. годину;
(16) Решење број: IV 03-114-202/2021 од 13.08.2021. године; (17) Решење број: IV 03-114-211/2021
од 13.08.2021. године; (18) Решење број: IV 03-114-204/2021 од 13.08.2021. године; (19) Решење
број: IV 03-114-203/2021 од 13.08.2021. године; (20) Решење број: IV 03-114-205/2021 од 13.08.2021.
године; (21) Решење број: IV 03-114-210/2021 од 13.08.2021. године; (22) Решење број: IV 03-114214/2021 од 17.08.2021. године;(23) Решење број: IV 03-114-213/2021 од 26.08.2021. године; (24)
Решење број: IV 03-221-204/2021 од 16.09.2021. године; (25) Решење број: IV 03-114-222/2021 од
16.09.2021. године; (26) Решење број: IV 03-114-223/2021 од 16.09.2021. године; (27) Решење број:
IV 03-114-224/2021 од 16.09.2021. године; (28) Решење број: IV 03-114-225/2021 од 21.09.2021.
године; (29) Решење број: IV 03-114-226/2021 од 15.09.2021. године; (30) Решење број: IV 03-114227/2021 од 15.09.2021. године; (31) Решење број: IV 03-114-231/2021 од 16.09.2021. године; (32)
Решење број: IV 03-114-232/2021 од 16.09.2021. године; (33) Решење број: IV 03-114-233/2021 од
16.09.2021. године; (34) Решење број: IV 03-114-234/2021 од 16.09.2021. године; (35) Решење број:
IV 03-114-235/2021 од 16.09.2021. године;(36) Решење број: IV 03-114-236/2021 од 16.09.2021.
године; (37) Решење број: IV 03-114-237/2021 од 16.09.2021. године; (38) Решење број: IV 03-114238/2021 од 16.09.2021. године; (39) Решење број: IV 03-114-240/2021 од 16.09.2021. године; (40)
Решење број: IV 03-114-241/2021 од 20.09.2021. године; (41) Решење број: IV 03-114-243/2021 од
15.09.2021. године; (42) Решење број: IV 03-114-248/2021 од 23.08.2021. године; (43) Решење број:
IV 03-114-274/2021 од 29.09.2021. године; (44) Решење број: IV 03-114-253/2021 од 05.10.2021.
године; (45) Решење број: IV 03-114-255/2021 од 05.10.2021. године; (46) Решење број: IV 03-114256/2021 од 05.10.2021. године; (47) Решење број: IV 03-114-259/2021 од 07.10.2021. године; (48)
Решење број: IV 03-114-260/2021 од 07.10.2021. године; (49) Решење број: IV 03-114-262/2021 од
02.11.2021. године; (50) Решење број: IV 03-114-266/2021 од 06.10.2021. године; (51) Решење број:
IV 03-114-263/2021 од 02.11.2021. године; (52) Решење број: IV 03-114-264/2021 од 02.11.2021.
године; (53) Решење број: IV 03-114-268/2021 од 06.10.2021. године; (54) Решење број: IV 03-114272/2021 од 29.09.2021. године; (55) Решење број: IV 03-114-275/2021 од 01.10.2021. године; (56)
Решење број: IV 03-114-276/2021 од 05.10.2021. године; (57) Решење број: IV 03-114-277/2021 од
15.11.2021. године; (58) Решење број: IV 03-114-278/2021 од 08.11.2021. године; (59) Решење број:
IV 03-114-281/2021 од 04.11.2021. године; (60) Решење број: IV 03-114-282/2021 од 04.11.2021.
године; (61) Решење број: IV 03-114-283/2021 од 09.11.2021. године; (62) Решење број: IV 03-114285/2021 од 03.11.2021. године; (63) Решење број: IV 03-114-286/2021 од 03.11.2021. године; (64)
Решење број: IV 03-114-287/2021 од 10.11.2021. године; (65) Решење број: IV 03-114-295/2021 од
01.11.2021. године; (66) Решење број: IV 03-114-296/2021 од 01.11.2021. године; (67) Решење број:
IV 03-114-297/2021 од 01.11.2021. године; (68) Решење број: IV 03-114-299/2021 од 02.11.2021.
године; (69) Решење број: IV 03-114-300/2021 од 02.11.2021. године;(70) Решење број: IV 03-114312/2021 од 12.11.2021. године; (71) Листе присутности за јул 2021. године; (72) Листе присутности
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за август 2021. године; (73) Листе присутности за септембар 2021. године; (74) Листе присутности
за октобар 2021. године; (75) Листе присутности за новембар 2021. године; (76) Платне листе за
јул 2021. године (за 20 запослених); (77) Платне листе за август 2021. године (за 22 запослена); (78)
Платне листе за септембар 2020. године (за 21 запосленoг); (79) Платне листе за октобар 2021.
године (за 10 запослених); (80) Платне листе за новембар 2021. године ( за 17 запослених); (81) Табела
– Упоредни приказ остварених прековремeних сати и накнада плата за период јул – октобар 2021.
године, а исплаћених у периоду август – новембар 2021. године; (82) Рекапитуалција обрачуна зарада
за јул 2021. године; (83) Рекапитуалација обрачуна зарада за август 2021. године; (84)
Рекапитуалација обрачуна зарада за септембар 2021. године; (85) Рекапитулација обрачуна зарада
за октобар 2021. године и (86) Рекапитулација обрачуна зараа за новембар 2021. године.

2.2.2.3. Оцена мера исправљања
Описану меру исправљања оцењујемо као задовољавајућу.
3. МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА
Прегледали смо одазивни извештај, који је поднела Општина Нови Бечеј. Оценили смо да
је одазивни извештај, који је потписало и печатом оверило одговорно лице Општине Нови
Бечеј, 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 поднела
Општина Нови Бечеј задовољавајуће.
Напомена:
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
________________________
Др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
15. март 2022. године
Достављено:
- Општини Нови Бечеј и
- Архиви
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