РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНE
Број: I 01-400-104/2021
Дана: 13.01.2022. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД, Макензијева 41
На број: 400-607/2021-04/14
На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник
РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, Општина Нови Бечеј, улица Жарка
Зрењанина 8, подноси

ИЗВЕШТАЈ
о отклањању неправилности откривених у ревизији правилности пословања Општине
Нови Бечеј који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за
запослене за 2020. годину
Број и датум извештаја о ревизији: 400-607/2021-04/14 од 18.10.2021. године
Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности
пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја Закључци и налази или у Прилогу
извештаја, и мере исправљања:
I
Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року
од 90 дана.
1)
1.

Неправилност

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.

Опис мере исправљања

Наручилац је отклонио наведену неправилност у току 2021.
године. Приликом одређивања критеријума за избор

1

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 („Сл. гласник РС, 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.
3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

1.1. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-3/7-2021 од 11.05.2021. године и
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.
1.2. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-3/13-2021 од 11.10.2021. године и
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.
1.3. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-2/48-2021 од 03.11.2021. године и
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.
1.4. Изјава председника Општине и начелника Општинске
управе број IV 03-400-54/2021-7 од 23.12.2021. године.

2)
1.

Неправилност

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.

Опис мере исправљања

Наручилац није имао спроведене преговарачке поступке у
2021. години.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

2.1. План јавних набавки Општине Нови Бечеј – последња
измена усвојена 22.10.2021. године.
2.2. Изјава председника Општине и начелника Општинске
управе број IV 03-400-54/2021-5 од 23.12.2021. године.

3)
1.

Неправилност

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.

Опис мере исправљања

Наручилац је отклонио наведену неправилност у току 2021.
године. За чланове комисија за јавне набавке именована су
лица које имају одговарајуће стручно образовање из
области из које је предмет конкретне јавне набавке.
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3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

3.1.1. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-2/31-2021 од 23.07.2021. године;
3.1.2. Уверење о стеченом високом образовању број 020330/35 од 08.12.2011. године;
3.1.3. Диплома број 317-М-145/12 од 27.01.2015. године;
3.1.4. Уверење о стеченом високом образовању број 020330/95 од 13.07.2017. године и копија Извода из МКВ број
202-00-1/2019-26/93044 од 18.04.2019. године.
3.2.1. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-1/11-2021 од 11.08.2021. године;
3.2.2. Копија Уверења о стеченом високом образовању број
0203-30/35 од 08.12.2011. године;
3.2.3. Диплома број 1198/84 од 19.06.1991. године;
3.2.4. Уверење о стеченом високом образовању број 020330/95 од 13.07.2017. године и копија Извода из МКВ број
202-00-1/2019-26/93044 од 18.04.2019. године.
3.3.1. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-3/13-2021 од 11.10.2021. године;
3.3.2. Уверење о стеченом високом образовању број 020330/35 од 08.12.2011. године;
3.3.3. Диплома број 1198/84 од 19.06.1991. године;
3.3.4. Уверење о стеченом високом образовању број 020330/95 од 13.07.2017. године и копија Извода из МКВ број
202-00-1/2019-26/93044 од 18.04.2019. године.

4)
1.

Неправилност

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 набавкама1 (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.

Опис мере исправљања

Наведена неправилност је уочена у једном поступку јавне
набавке где су Извештај о стручној оцени понуда
потписала три члана од укупно пет чланова комисије за
јавну набавку.
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 91/2019“)
који се примењује у 2021. години у члану 141. и члану 145.
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 једино у члану 72. који
се односи на начин примене електронске лицитације,

1

„Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15

3

садржи одредбе о извештају о стручној оцени понуда.
Наручилац није користио могућност примене електронске
лицитације.
3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

4.1. Извештај о поступку број IV 04-404-1/10-2021 од
09.07.2021. године;
4.2. Извештај о поступку број IV 04-404-2/32-2021 од
23.08.2021. године;
4.3. Извештај о поступку број IV 04-404-1/11-2021 од
27.08.2021. године.

5)
1.

Неправилност

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 година2.

2.

Опис мере исправљања

Наручилац је 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.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

5.1. 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);
5.2. 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.).

6)

2

1.

Неправилност

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.

Опис мере исправљања

Наручилац је у току 2021. године исправио наведену
неправилност. 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

„Службени гласник РС", број. 21/14 и 18/19
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уграђује Извођач радова важи гарантни рок у складу са
посебним прописом или гаранцијом произвођача“.
Гарантни рокови су утврђени у складу Правилником о
минималним гарантним роковима за поједине врсте
објеката односно радова („Сл. гласник РС, број 93/2011“).
3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

6.1. 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);
6.2. Уговор о јавној набавци радова на изградњи
саобраћајнице у општини Нови Бечеј број IV 04-404-3/72021 закључен 15.10.2021. године (члан 27).

7)
1.

Неправилност

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.

Опис мере исправљања

Наручилац је 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.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

7.1.1. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-2/48-2021 од 23.11.2021. године;
7.1.2. 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;
7.1.3. Решење број IV 03-112/469 од 23.02.2021. године;
7.1.4. Решење број IV 03-112-11/2021 од 11.05.2021.
године.
7.2.1. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-2/29-2021 од 15.07.2021. године;
7.2.2. Решење број IV 03-112/587 од 23.02.2021. године;
7.2.3. 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;
7.2.4. Решење број IV 03-112-11/2021 од 11.05.2021.
године.
7.3.1. Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне
набавке број IV 04-404-2/23-2021 од 28.05.2021. године;
7.3.2. 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;
7.3.3. 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;
7.3.4. Решење број IV 03-112-11/2021 од 11.05.2021.
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године.
8)
1.

Неправилност

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.

Опис мере исправљања

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 („Сл. гласник РС, 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.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

8.1. Захтев за спровођење поступка број IV 04-404-2/362021 од 17.08.2021. године и спецификација.
8.2. Одлука о спровођењу поступка набавке који је изузет
од примене Закона о јавним набавкама број број IV 04-4042/36-2021 од 17.08.2021. године.
8.3. Позив за достављање понуда број IV 04-404-2/36-2021
од 17.08.2021. године;
8.4. Понуда изабраног понуђача број 3-8/21од 19.08.2021.
године;
8.5. Решење број 217-1764/07 од 13.08.2007. године и
Решење број 210-1460/17 од 05.12.2017. године.

9)
1.

Неправилност

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.

2.

Опис мере исправљања

Члан 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС, број 91/2019“) који се примењује у 2021. години
прописује 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.

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета

9.1. Обавештење о додели уговора, обустави поступка или
поништењу поступка број IV 04-404-1/7-2021 од
07.07.2021. године;
9.2. Обавештење о додели уговора, обустави поступка или
поништењу поступка IV 04-404-2/18-2021 од 07.07.2021.
године;
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9.3. Обавештење о додели уговора, обустави поступка или
поништењу поступка IV 04-404-2/29-2021 од 23.08.2021.
године.

10)
1.

2.

3.

Неправилност

Општина Нови Бечеј 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.
Опис мере исправљања
Општина Нови Бечеј у току 2021. године није вршила
исплату отпремнина приликом одласка у пензију ни
код једног директног корисника буџетских средстава.
Докази који се прилажу уз овај 10.1.1. Изјашњење председника општине и начелнице
извештај да је мера исправљања Општинске управе да није вршена исплата
предузета
отпремнина за одлазак у пензију у току 2021. године
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11)
1.

Неправилност

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.
У току 2021. године Општинска управа Нови Бечеј је
у периоду од јула до новембра, преузела и извршила
расходе на додатак на плату за рад дужи од пуног
радног времена (прековремени рад), тако што ни код
једног запосленог који је обављао прековремени рад,
тај рад није трајао дуже од 8 сати недељно, а што је у
складу са чланом 53. став 2. Закона о раду и чланом
56. став 4. Закона о буџетском систему
11.1. Решења о прековременом раду

2.

Опис мере исправљања

3.

Докази који се прилажу уз овај
извештај да је мера исправљања
предузета
11.1.1. Решења број:
IV 03-114-189/2021 од 13.08.2021. године за Вујацков
Ђорђа,
IV 03 114-229/2021 од 03.08.2021. године за Цуцић
Слађану
IV 03 114-228/2021 од 03.08.2021. године за Секулић
Наду
IV 03 114-230/2021 од 03.08.2021. године за Жарков
Баштованов Биљану
IV 03 114-195/2021 од 03.08.2021. године Добожанов
Ивану
IV 03 114-194/2021 од 13.08.2021. године за Шкеро
Велибора
IV 03-114-192/2021 од 13.08.2021. године за
Свиленгаћин Марка
IV 03-114-191/2021 од 13.08.2021. године за
НеатницаЖиву
IV 03-114-190/2021 од 13.08.2021. године за Пејин
Саву
IV 03-114-195/2021 од 13.08.2021. године за
Миланков Дуњу
IV 03-114-197/2021 od 13.08.2021. године за Боберић
Нелу
IV 03-114-199/2021 од 13.08.2021. године за
Мићановић Наталију
IV 03-114-198/2021 од 13.08.2021. године за Франић
Олинку
IV 03-114-201/2021 од 13.08.2021. године за Савичин
Ољу
IV 03-114-200/2021 од 13.08.2021. годину за Радишић
Драгану
IV 03-114-202/2021 од 13.08.2021. године за Носоњин
Александру
IV 03-114-211/2021 од 13.08.2021. године за Пејин
Весну
IV 03-114-204/2021 од 13.08.2021. године за Кресоја
Милену
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IV 03-114-203/2021 од 13.08.2021. године за Јањић
Оливеру
IV 03-114-205/2021 од 13.08.2021. године за
Цвијановић Јовану
IV 03-114-210/2021 од 13.08.2021. године за Шљапић
Смиљану
IV 03-114-214/2021 од 17.08.2021. године за
Јосимовић Лидију
IV 03-114-213/2021 од 26.08.2021. године за
Милановић Биљану
11.1.2. Решења број:
IV 03-114-221/2021 од 16.09.2021. године за Вујацков
Ђорђа,
IV 03-114-222/2021 од 16.09.2021. године за Пејин
Саву
IV 03-114-223/2021 од 16.09.2021. године за Неатница
Живу
IV 03-114-224/2021 од 16.09.2021. године за Франић
Олинку
IV 03-114-225/2021 од 21.09.2021. године за
Антоновић Николу
IV 03-114-226/2021 од 15.09.2021. године за
Свиленгаћин Марка
IV 03-114-227/2021 од 15.09.2021. године за Шкеро
Велибора
IV 03-114-231/2021 од 16.09.2021. године за Боберић
Нелу
IV 03-114-232/2021 од 19.09.2021. године за
Мићановић Наталију
IV 03-114-233/2021 од 16.09.2021. године за Радишић
Драгану
IV 03-114-234/2021 од 16.09.2021. године за Савичин
Ољу
IV 03-114-235/2021 од 16.09.2021. године за Носоњин
Александру
IV 03-114-236/2021 од 16.09.2021. године за Јањић
Оливеру
IV 03-114-237/2021 од 16.09.2021. године за Кресоја
Милену
IV 03-114-238/2021 од 16.09.2021. године за
Цвијановић Јовану
IV 03-114-240/2021 од 16.09.2021. године за
Добожанов Ивану
IV 03-114-241/2021 од 20.09.2021. године за
Миланков Дуњу
IV 03-114-243/2021 од 15.09.2021. године за
Јосимовић Лидију
IV 03-114-248/2021 од 23.08.2021. године за Убавић
Јелену
IV 03-114-274/2021 од 29.09.2021. године за Цуцић
Слађану
11.1.3. Решења број:
IV 03-114-253/2021 од 05.10.2021. године за
Свиленгаћин Марка
IV 03-114-255/2021 од 05.10.2021. године за Шкеро
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Велибора
IV 03-114-256/2021 од 05.10.2021. године за Франић
Олинку
IV 03-114-259/2021 од 07.10.2021. године за Јањић
Оливеру
IV 03-114-260/2021 од 07.10.2021. године за Кресоја
Милену
IV 03-114-262/2021 од 02.11.2021. године за Вујацков
Ђорђа
IV 03-114-266/2021 од 06.10.2021. године за
Добожанов Ивану
IV 03-114-263/2021 од 02.11.2021. године за Пејин
Саву
IV 03-114-264/2021 од 02.11.2021 године за Неатница
Живу
IV 03-114-268/2021 од 06.10.2021. године за Шљапић
Смиљану
IV 03-114-272/2021 од 29.09.2021. године за Секулић
Наду
IV 03-114-275/2021 од 01.10.2021. године за Цуцућ
Слађану
IV 03-114-275/2021 од 05.10.2021. године за Павловић
Марију
IV 03-114-277/2021 од 15.11.2021. године за Шкеро
Велибора
IV 03-114-278/2021 од 08.11.2021. године за
Свиленгаћин Марка
11.1.4. Решења број:
IV 03-114-281/2021 од 04.11.2021. године за Кресоја
Милену
IV 03-114-282/2021 од 04.11.2021. године за Јањић
Оливеру
IV 03-114-283/2021 од 09.11.2021. године за Франић
Олинку
IV 03-114-285/2021 од 03.11.2021. године за
Мишковић Емила
IV 03-114-286/2021 од 03.11.2021. године за Јаковљев
Живу
IV 03-114-287/2021 од 10.11.2021. године за Стеванов
Емила
IV 03-114-285/2021 од 01.11.2021. године за Секулић
Наду
IV 03-114-296/2021 од 01.11.2021. године за Жарков
Баштованов Биљану
IV 03-114-297/2021 од 01.11.2021. године за Цуцић
Слађану
IV 03-114-299/2021 од 02.11.2021. године за Пејин
Весну
IV 03-114-300/2021 од 02.11.2021. године за Шљапић
Смиљану
IV 03-114-312/2021 од 12.11.2021. године за
Милановић Биљану
11.2. Листе присутности за период јул – новембар
2021. Године
11.2.1. Листе присутности за јул 2020. године
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11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.

Листе присутности за август 2020. године
Листе присутности за септембар 2020. године
Листе присутности за октобар 2020. године
Листе присутности за новембар 2020. године

11.3. Платне листе
11.3.1. Платне листе за јул 2020. године, за следеће
запослене: Добожанов Ивану, Свиленгаћин
Марка, Жарков Баштованов Биљану, Кресоја
Милену, Пејин Весну, Шкеро Велибора,
Пејин Саву, Франић Олинку, Неатница Живу,
Секулић Наду, Миланков Дуњу, Радишић
Драгану, Мићановић Наталију, Цвијановић
Јовану, Савичин Ољу, Боберић Нелу,
Носоњин Александру, Вујацков Ђорђа, Цуцић
Слађану, Шљапић Смиљану, Јосимовић
Лидију и Јањић Оливеру.
11.3.2. Платне листе за август 2020. године, за
следеће запослене: Добожанов Ивану,
Свиленгаћин Марка, Антоновић Николу,
Убавић Јелену, Жарков Баштованов Биљану,
Кресоја Милену, Пејин Весну, Шкеро
Велибора, Пејин Саву, Франић Олинку,
Неатница Живу, Секулић Наду, Миланков
Дуњу, Мићановић Наталију, Радишић
Драгану, Цвијановић Драгану, Савичин Ољу,
Боберић
Нелу,
Носоњин
Александру,
Вујацков Ђорђа, Цуцић Слађану, Шљапић
Смиљану, Милановић Биљану, Јосимовић
Лидију и Јањић Оливеру.
11.3.3. Платне листе за септембар 2020. године, за
следеће запослене: Добожанов Ивану,
Свиленгаћин Марка, Антоновић Николу,
Убавић Јелену, Кресоја Милену, Павловић
Марију, Шкеро Велибора, Пејин Саву,
Франић Олинку, Неатница Живу, Секулић
Наду, Миалнков Дуњу, Мићановић Наталију,
Радишић Драгану. Цвијановић Јовану,
Савичин Ољу, Боберић Нелу, Носоњин
Александру, Вујацков ЂорђаЦуцић Слађану,
Шљапић Смиљану, Милановић Биљану,
Јосимовић Лидију и Јањић Оливеру.
11.3.4. Платне листе за октобар 2020. године, за
следеће
запослене:Добожанов
Ивану,
Свиленгаћин Марка, Жарков Баштованов
Биљану, Кресоја Милену, Пејин Весну,
Павловић Марију, Шкеро Велибора, Стеванов
Емила, Пејин Саву, Франић Олинку, Јаковљев
Живу, Неатница Живу, Секулић Наду,
Мишковић Емила, Вујацков Ђорђа, Цуцић
Слађану, Шљапић Смиљану, Миалновић
Биљану и Јањић Оливеру.

11

11.3.5. Платне листе за новембар 2020. године, за
следеће запослене: Свиленгаћин Марка,
Жарков Баштованов Биљану, Кресоја Милену,
Пејин Весну, Шкеро Велибора, Стеванов
Емила, Пејин Саву, Франић Олинку, Јаковљев
Живу, Неатница Живу, Секулић Наду,
Мишковић Емила, Вујацков Ђорђа, Цуцић
Слађану, Шљапић Смиљану, Милановић
Биљану и Јањић Оливеру.
.
11.4.1. Табела – Упоредни приказ остварених
прековремeних сати и накнада плата за период јул –
октобар 2021. године, а исплаћених у периоду август
– новембар 2021. године
11.5. Рекапитулација обрачуна плата за период јул –
новембар 2021. године
11.5.1. Рекапитуалција обрачуна плата за јул 2020.
године
11.5.2. Рекапитуалација обрачуна плата за август
2020. године
11.5.3. Рекапитуалација обрачуна плата за септембар
2020. године
11.5.4. Рекапитулација обрачуна плата за октобар
2020. године
11.5.5. Рекапитулација обрачуна плата за новембар
2020. године
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