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ИЗВЕШТАЈ
ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Београд, Немањина број 22-26
1. Извештај о ревизији делова финансијских извештаја
Извршили смо ревизију делова Извештаја о извршењу буџета у периоду од
01.01-31.12.2015. године – Образаца 5 Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (главе 24.3 – Ученички стандард и 24.5 – Студентски стандард) који приказују
финансијске информације о расходима за трансфере осталим нивоима власти, накнаде
за социјалну заштиту из буџета, административне трансфере за плате, додатке и
накнаде запослених, административне трансфере за допринос за пензијско и
инвалидско осигурање, административне трансфере за допринос за здравствено
осигурање, административне трансфере за допринос за случај незапослености,
административне трансфере за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт и издацима за зграде и грађевинске објекте, машине и опрему и набавку домаће
финансијске имовине, а у оквиру ревизије Завршног рачуна буџета Републике Србије
за 2015. годину, у складу са Уставом Републике Србије1, Законом о Државној
ревизорској институцији2 и Законом о буџетском систему3.
Одговорност руководства за финансијске извештаје
Руководство је одговорно за припрему и презентовање финансијских извештаја
у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству4,
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова5 и Правилником о стандардном
класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 6.
Ова одговорност подразумева осмишљавање, успостављање и одржавање
интерних контрола, које су релевантне за припрему и презентовање финансијских
извештаја, које не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настали
услед преваре/криминалне радње или грешке.
Одговорност ревизора
Наша одговорност је да, на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о
деловима финансијских извештаја за 2015. годину Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Ревизију смо спровели у складу са Законом о Државној
ревизорској институцији, Пословником Државне ревизорске институције 7 и
Међународним стандардима врховних ревизорских институција. Ови стандарди
налажу да се придржавамо етичких принципа и да планирамо и спроводимо ревизију
са циљем да стекнемо разумно уверавање о томе да финансијски извештаји не садрже
материјално значајна погрешна исказивања.
„Службени гласник РС“, број 98/06
„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15
4
„Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06
5
„Службени гласник РС“, број 18/15
6
„Службени гласник РС“, бр. 103/11, 10/12, 18/12...117/14, 128/14, 131/14 , 32/15, 59/15, 63/15, 97/15 и 105/15
7
„Службени гласник РС“, број 9/09
1
2
3
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Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских
доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор
поступака је заснован на ревизорском просуђивању, укључујући процену ризика од
материјално значајних погрешних исказивања у финансијским извештајима, насталим
услед преваре/криминалне радње или грешке. Приликом процене ризика, ревизор
разматра интерне контроле које су релевантне за припрему и презентацију
финансијских извештаја, у циљу осмишљавања ревизијских поступака који су
одговарајући у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о
ефективности интерне контроле. Ревизија такође укључује оцену адекватности
примењених рачуноводствених политика и процена које је користило руководство, као
и оцену опште презентације финансијских извештаја.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући
да пруже основ за наше мишљење.
Мишљење о деловима финансијских извештаја
По нашем мишљењу, делови финансијских извештаја Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, припремљени су по свим материјално
значајним питањима у складу са применљивим оквиром финансијског
извештавања у Републици Србији.
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2. Извештај о ревизији правилности пословања у оквиру ревизије делова
финансијских извештаја
Извршили смо ревизију правилности пословања Министарства просвете,
науке и технолошког развоја за 2015. годину (главе 24.3 – Ученички стандард и 24.5
– Студентски стандард), која обухвата ревизију активности, финансијске трансакције
и информације, које су укључене у делове Извештаја о извршењу буџета у периоду
од 01.01-31.12.2015. године – Образаца 5.
Одговорност руководства за правилност пословања
Поред одговорности за припрему и презентовање финансијских извештаја, као
што је наведено изнад, руководство је такође дужно да обезбеди да активности,
финансијске трансакције и информације исказане у финансијским извештајима буду у
складу са прописима који их уређују.
Одговорност ревизора
Поред одговорности да изразимо мишљење о деловима финансијских извештаја,
као што је наведено изнад, наша одговорност је и да изразимо мишљења о томе да ли
су активности, финансијске трансакције и информације исказане у деловима
финансијских извештаја Министарства просвете, науке и технолошког развоја, по свим
материјално значајним питањима, у складу са прописима који их уређују. Ова
одговорност подразумева спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских
доказа, да би се утврдило да ли су расходи и издаци извршени у складу са намером
законодавца. Ови поступци укључују и процену ризика од материјално значајне
неусклађености са прописима.
Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући
да пруже основ за наше мишљење.
Мишљење о правилности пословања
По нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације
приказане у деловима финансијских извештаја Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, по свим материјално значајним питањима, су у складу са
прописима који их уређују.

__________________________
Радослав Сретеновић
Генерални државни ревизор
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
16. новембар 2016. године
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1. Основни подаци о субјекту ревизије
Субјект ревизије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Улица Немањина број 22 - 26, матични број 17329235 и порески идентификациони
број 102199748. Одговорно лице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја је министар.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Министарство) образовано је Законом о министарствима8.
1.1. Делокруг субјекта ревизије
Законом о министарствима је одређено да Министарство просвете, науке и
технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: истраживање,
планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и
ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у
иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом
образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и
одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и
ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију; стручнопедагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком
стандарду; организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем
запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у
иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима;
унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама,
стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства
који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и
других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне
управе који се односе на: систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности
у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и реализацију
политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију
програма научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за
научноистраживачки рад; предлагање и реализацију иновационе политике; подстицање
технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење
иновационог система у Републици Србији; прописе у области заштите и промета права
интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких
информација и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у
области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и привремено
складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским
постројењима, као и друге послове одређене законом.
1.2. Организација субјекта ревизије
Организација Министарства уређена је Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
број: 110-00-9/2015-02 од 15.01.2015. године на који је Влада дала сагласност
Закључком 05 број: 110-1895/2015 од 27.02.2015. године, Правилником о изменама и
допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-58/2015-02 од
27.03.2015. године на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број: 110-4990/2015
8

„Службени гласник РС“, бр. 44/14 ,14/15, 54/15 и 96/15- др.закон
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од 07.05.2015. године и Правилником о изменама Правилника о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког
развоја број: 110-00-411/2015-02 од 13.10.2015. године на који је Влада дала сагласност
Закључком 05 број: 110-11467/2015 од 30.10.2015. године.
За обављање послова из делокруга Министарства образоване су:
1) Основне унутрашње јединице: Сектор за предшколско и основно образовање
и васпитањe; Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих;
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције; Сектор за развој и високо
образовање; Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције; Сектор за
правне послове; Сектор за финансије; Сектор за инспекцијске послове; Сектор за науку
и Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем.
2) Посебне унутрашње јединице: Секретаријат Министарства и Кабинет министра.
Као уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата образују се: Група
за интерну ревизију и Одељење за координацију рада школских управа.
1.3. Одговорна лица субјекта ревизије
Чланом 71. Закона о буџетском систему, прописано је да је функционер
директног корисника буџетских средстава одговоран за преузимање обавеза, њихову
верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету (став 1.),
да је одговоран за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
апропријација (став 2.) и да може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана
на друга лица у директном кориснику буџетских средстава (став 3.).
Министарством руководи министар, доноси прописе и решења у управним и
другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга
министарства.
Министар је одговоран Влади и Народној скупштини за рад министарства и
стање у свим областима из делокруга министарства.
За пословање Министарства у 2015. години изабран је министар Одлуком о
избору Владе РС број: 9 од 27.04.2014. године.
2. Критеријуми за ревизију правилности пословања
Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској
институцији је испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и
издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са
законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Прописи који
су коришћени, у ревизији правилности пословања, као извори критеријума су:
- Закон о буџетском систему;
- Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину;
- Закон о ученичком и студентском стандарду;
- Закон о платама у државним органима и јавним службама;
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање;
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине;
- Уредба о буџетском рачуноводству;
- Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама;
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за
буџетски систем;
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- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова;
- Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору;
- Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном
сектору;
- Правилник о систему извршења буџета Републике Србије;
- Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама;
- Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте.
3. Рачуноводствени систем
Правилником о организацији рачуноводства број: 401-00-312/1/2009-08 од
22.05.2009. године (у даљем тексту Правилник) уређује се: организација и начин
вођења пословних књига, интерни рачуноводствени контролни поступци и процедуре;
одређују одговорна лица за спровођење процедура, исправност и састављање исправа о
пословним променама и другим догађајима; кретање рачуноводствених исправа и
рокови за њихово достављање; усклађивање пословних књига, попис имовине и
обавеза; закључивање пословних књига и њихово чување; чување рачуноводствених
исправа, финансијских извештаја и извештаја о пословању, као и састављање и
достављање периодичних и годишњих финансијских извештаја.
Правилником је прописано да се воде помоћне књиге и то:
1) индиректних корисника образовања;
2) добављача, која обезбеђује детаљне податке о свим обавезама према добављачима
(књига улазних фактура);
3) обавеза (које су прокњижене у јединственом информационом систему);
4) плата која обезбеђује податке из обрачуна за сваког индиректног корисника у
образовању;
5) трансфера према индиректним корисницима у образовању;
6) трансфера за предшколске установе.
Пословне књиге се воде у електронском облику, коришћењем специјализованог
рачуноводственог софтвера.
На основу упитника – Проценитељ ИТ сложености, рачуноводствени информациони систем је оцењен као средње сложен и као такав није захтевао
ангажовање стручњака за ИТ ревизију.
Министарство користи и апликацију за аутоматску обраду података – ФМИС,
извршење расхода и издатака, која се води у Министарству финансија – Управи за
трезор. Дневно се врши ажурирање насталих промена (уплате и исплате) из система
ФМИС.
Подаци у помоћним књигама у делу економских класификација које смо
обухватили ревизијом усаглашени су са подацима у главној књизи.
4. Интерна финансијска контрола
Законом о буџетском систему (члан 80.) је дефинисано да интерна финансијска
контрола у јавном сектору обухвата:
1) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава;
2) интерну ревизију код корисника јавних средстава и
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3) хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и
интерне ревизије коју обавља Министарство финансија - Централна јединица за
хармонизацију.
4.1. Финансијско управљање и контрола
Финансијско управљање и контрола је систем политика, процедура и
активности који успоставља, одржава и ажурира руководство са циљем да се
планиране активности и заштита имовине остваре на правилан, економичан и ефикасан
начин и да се обезбеди поузданост финансијског извештавања.
Министарство је процесе рада, који су обухваћени Закључком ревизије, уредило
следећим актима: Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-9/2015-02 од
15.01.2015. године, Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја број: 110-00-58/2015-02 од 27.03.2015. године и Правилником о
изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-411/2015-02 од
13.10.2015. године; Правилником о организацији рачуноводства број: 401-00312/1/2009-08 од 22.05.2009. године; Правилником о ученичким и студентским
кредитима и стипендијама број: 110-00-167/2010-05 од 29.06.2010. године и
Правилником о измени Правилника о ученичким и студентским кредитима и
стипендијама број: 110-00-110/2011-05 од 22.06.2011. године.
Примена наведених аката тестирана је у оквиру економске класификације: 411 –
Плате, додаци и накнаде запослених, 412 – Социјални доприноси на терет послодавца,
463 – Трансфери осталим нивоима власти; 472 – Накнаде за социјалну заштиту из
буџета; 511 – Зграде и грађевински објекти, 512 – Машине и опрема и 621 – Набавка
домаће финансијске имовине, кроз тестирање контрола следећих процеса:
1) евидентирање пословних промена по основу извршења буџета (књижење);
2) проток документације и начин њене обраде;
3) формирање пословне документације (преузимање обавеза, докази о извршеним
плаћањима);
4) процедуре за извршење и евидентирање буџетских расхода.
Наведеним актима је уређено финансијско управљање и контрола.
Организационе јединице, њихов делокруг и међусобни однос, руковођење
унутрашњим јединицама, овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих
јединица, начин сарадње са другим органима и организацијама, опис послова, нивои
потребног знања и вештина за свако радно место уређени су Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
У поступку ревизије достављен нам је Годишњи извештај о систему
финансијског управљања и контроле Министарства за 2015. годину.
Министарство, према Годишњем извештају о систему финансијског управљања
и контроле број: 401-00-00-00213/2016-08 од 30.03.2016. године, има именованог
руководиоца задуженог за увођење и развој система финансијског управљања и
контроле.
Финансијско управљање и контрола успостављена је на адекватан начин у
складу са чланом 81. Закона о буџетском систему.
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4.2. Интерна ревизија
Прописана је обавеза корисника јавних средстава да успоставе интерну
ревизију. За успостављање и обезбеђење услова за адекватно функционисање интерне
ревизије одговоран је руководилац корисника јавних средстава.
Интерна ревизија у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
успостављена је у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-009/2015-02 од 15.01.2015. године, изменама и допунама Правилника број: 110-0058/2015-02 од 27.03.2015. и 112-01-411/2015-02 од 13.10.2015. Послови интерне
ревизије обављају се у оквиру Групе за интерну ревизију.
Министарство је донело следећа акта: Повељу интерне ревизије Министарства
просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-00105/2014-10 од 08.05.2014.
године, Стратешки план активности интерне ревизије Министарства просвете, науке и
технолошког развоја број: 021-02-00015/2014-10 од 08.05.2014. године и Годишњи план
рада Групе за интерну ревизију Министарства просвете, науке и технолошког развоја
за 2015. годину број: 614-02-199/2015-10 од 12.02.2015. године.
У поступку ревизије достављен је Годишњи извештај о обављеним ревизијама и
активностима интерне ревизије за 2015. годину број: 614-02-00485/1/2016-10 од
29.03.2016. године. У 2015. години обављено је 18 ревизија.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је успоставило интерну
ревизију у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и
стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне
ревизије у јавном сектору9 и Законом о буџетском систему.
5. Припрема и доношење финансијског плана
Чланом 35. став 1. Закона о буџетском систему прописано је да, по доношењу
Фискалне стратегије, Министарство финансија доставља директним корисницима
средстава буџета Републике Србије Упутство за израду средњорочних и финансијских
планова за припрему буџета Републике Србије.
Чланом 50. Закона о буџетском систему, прописано је да директни корисници
буџетских средстава, који су, у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике
буџетских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру
својих одобрених апропријација и о томе обавештавају сваког индиректног корисника,
по добијеној сагласности Управе за трезор. Директни и индиректни корисници
буџетских средстава који доносе финансијске планове на основу закона, дужни су да
своје финансијске планове ускладе са одобреним апропријацијама у буџету.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело Финансијски
план за 2015. годину број: 401-00-981/2014-08 од 23.01.2015. године и десет измена и
допуна истог (за главе 24.3 –Ученички стандард и 24.5 – Студентски стандард) којим
су распоређена средства буџета.
6. Финансијски извештаји
Расходи и издаци из финансијских извештаја Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, исказани у оквиру функције 960 – Помоћне услуге образовању,
представљају саставни део Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2015.
годину. У поступку прикупљања доказа, на основу којих се изражава мишљење о
овом завршном рачуну, било је потребно извршити и ревизију делова финансијских
извештаја Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
9

„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13
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У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему и чланом 5. став 1.
Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја
корисника буџетских средстава, корисника средстава за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова, Годишњи финансијски извештај за 2015. годину,
достављен је Министарству финансија - Управи за трезор, на прописаним
обрасцима.
6.1. Извештај о извршењу буџета
Избор делова финансијских извештаја који су ревидирани, извршен је у складу
са критеријумима које је Државна ревизорска институција усвојила, а који су
засновани на ревизорском просуђивању, укључујући ризике да се може изразити
неодговарајуће мишљење у случајевима када финансијски извештаји садрже
материјално значајне погрешне исказе.
6.1.1. Текући расходи - конто 400000
У поступку ревизије делова финансијских извештаја Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, извршен је увид у расходе у оквиру Раздела 24, Глава
24.3 – Ученички стандард и 24.5 – Студентски стандард, Програма 2007 – Подршка
образовању ученика и студената, Функције 960 – Помоћне услуге образовању,
Програмска активност 0001 – Систем установа ученичког стандарда, 0003 Индивидуална помоћ ученицима, 0004 - Систем установа студентског стандарда, 0006 Индивидуална помоћ студентима и 0007 – Унапређење студентског стваралаштва.
Упоредни преглед средстава одобрених Законом о буџету за 2015. годину
и извршених расхода који су предмет ревизије
Табела број 1

у хиљадама динара
Програм/ Програмска Закон о
Текућа
Конто
Опис конта
Извршено
функција активност буџету апропријација
Глава 24.3 – Ученички стандард
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
700.394
2007/960
0001 673.194
546.549
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2007/960
114.086
0001 108.376
99.438
463000 Трансфери осталим нивоима власти
193.676
2007/960
0001 187.676
186.180
0001 1.883.733
1.883.733 1.567.914
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2007/960
650.400
0003 659.000
645.849
укупно за 472000
2.534.133 2.213.763
2.542.733
УКУПНО ЗА 400000
3.542.289 3.045.930
3.511.979
Глава 24.5 – Студентски стандард
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
2007/960
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2007/960
463000 Трансфери осталим нивоима власти
2007/960
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
укупно за 472000
УКУПНО ЗА 400000

2007/960

0004 1.058.178
0004 167.939
0004 241.503
0004 3.136.430
0006 762.250
0007 133.300
4.031.980
5.499.600

1.104.178
859.846
176.939
154.106
256.003
254.428
3.136.430 2.861.894
736.898
720.574
133.300
131.700
4.006.628 3.714.168
5.543.748 4.982.548

Ревизија је вршена на бази одабраних узорака у оквиру наведених
рачуноводствених области.
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6.1.1.1. Плате, додаци и накнаде запослених – конто 411000
Средства за зараде и друга припадајућа давања се установама ученичког и
студентског стандарда обезбеђују у буџету Републике Србије у складу са Законом о
ученичком и студентском стандарду10.
Обрачун зарада за установе ученичког и студентског стандарда на територији
уже Србије и Аутономне Покрајине Косово и Метохија врши се у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја.
Сагласно члану 86. Закона о ученичком и студентском стандарду,
Министарство даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова у
установи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе и доноси решење о броју и структури запослених у установи чији
се рад финансира из буџета Републике Србије, која представљају основ за исплату
средстава за плате запослених.
На почетку сваке школске године установе ученичког и студентског стандарда
достављају спискове запослених на радним местима и коефицијената који им
припадају. Уколико дође до измена у броју запослених и коефицијентима, установе
обавесте Министарство и доставе нове спискове запослених уз образложење за настале
измене.
Податке за исплату плата (списак запослених са звањима и коефицијентима за
сваку установу) Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције доставља
Сектору за финансијске послове, где се врши обрачун потребних средстава за плате.
Пренос средстава за плате запосленима у установама ученичког и студентског
стандарда, врши се на основу Решења о исплати плата установа ученичког и
студентског стандарда и пратеће документације, два пута месечно.
Трансфер Министарства према Аутономној покрајини Косово и Метохија (Дому
студената и ученика Тодор Милићевић и Студентском центру Приштина) за запослене
који живе ван или на територији АП Косова и Метохије, а не раде, врши се једном
месечно на основу Решења о распореду средстава и пратеће документације. Исплата
накнада плата, односно зарада које примају запослени у јавним службама са територије
АП Косово и Метохија, врши се на основу Закључка Владе 05 број: 02-4586/2003-001
од 17.07.2003. године и Закључка Владе 05 број: 120-335/2007-120 од 27.12.2007.
године.
Ученички стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину11, планирана су средства за
Плате, додатке и накнаде запослених – конто 411000 у износу од 673.194 хиљаде
динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.3,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0001. Решењем од 04.12.2015.
године извршено је преусмеравање апропријације у износу од 3.200 хиљада динара, а
Решењем Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18.12.2015. године
Министарству су распоређена средства у износу од 24.000 хиљада динара. Исказани су
расходи у износу од 546.549 хиљада динара. Расходи су извршени за плате, додатке и
накнаде запослених установама ученичког стандарда, административним трансферима
(конто 494111).
Министарство финансира 25 установа ученичког стандарда на територији уже
Србије и једну установу на територији АП Косова и Метохије.

10
11

„Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и 55/2013
„Службени гласник РС“, бр. 142/14 и 94/15
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У току 2015. године Министарство је извршило пренос средстава за плате,
додатке и накнаде запослених у укупном износу од 559.091 хиљада динара, а установе
ученичког стандарда су извршиле повраћај средстава у буџет Републике у износу од
12.542 хиљаде динара.
Преглед пренетих средстава за плате, додатке и накнаде запослених
установама ученичког стандарда и извршених повраћаја
Табела број 2
Редни
број
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Назив установе

2
Дом ученика средњих школа Београд
Дом ученика средње железничке школе
Дом ученика средње ПТТ школе
Дом ученика „Јелица Миловановић“
Дом ученика средњих школа Ниш
Дом ученика средњих школа Алексинац
Дом ученика средњих школа Прокупље
Дом ученика средњих школа Лесковац
Дом ученика средњих школа Врање
Дом ученика средњих школа Сурдулица
Дом ученика средњих школа Босилеград
Дом ученика средњих школа Краљево
Дом ученика средњих школа Крушевац
Дом ученика „Јефимија“ Крушевац
Дом ученика средњих школа Трстеник
Дом ученика средњих школа Чачак
Дом ученика средњих школа Крагујевац
Дом ученика средњих школа Јагодина
Дом ученика „Срећко“ Ћуприја
Дом ученика „П. Радовановић“ Ужице
Дом ученика средњих школа Ужице
Дом ученика средњих школа Ивањица
Дом ученика средњих школа Зајечар
Дом ученика средњих школа Књажевац
Дом ученика „С. Пауновић“ Неготин
Дом Тодор Милићевић, КиМ
Свега
Укупно извршени расходи (3-4)

Пренета средства

у хиљадама динара
Извршени повраћаји
(корекција)

3

4
113.696
53.015
24.354
32.839
33.890
10.374
16.097
14.740
21.724
7.908
4.827
25.916
14.072
3.436
8.366
12.559
23.194
29.427
14.824
13.765
12.083
8.659
21.491
11.502
3.522
22.811
559.091
546.549

1.974
5.483
3.388
964
161

54

384
134

12.542

Студентски стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Плате, додатке и накнаде запослених - конто 411000 у износу од 1.058.178 хиљада
динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.5,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0004. Решењем од 04.12.2015.
године извршено је преусмеравање апропријације у износу од 10.000 хиљада динара, а
Решењем Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18.12.2015. године
Министарству су распоређена средства у износу од 36.000 хиљада динара. Исказани су
расходи у износу од 859.846 хиљада динара. Расходи су извршени за плате, додатке и
накнаде запослених установама студентског стандарда, административним
трансферима (конто 494111).
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Министарство финансира 12 установа студентског стандарда на територији уже
Србије и једну установу на територији АП Косова и Метохије.
У току 2015. године Министарство је извршило пренос средстава за плате,
додатке и накнаде запослених у укупном износу од 860.728 хиљада динара, а установе
студентског стандарда су извршиле повраћај средстава у буџет Републике у износу од
882 хиљаде динара.
Преглед пренетих средстава за плате, додатке и накнаде запослених
установама студентског стандарда и извршених повраћаја
Табела број 3
Редни
број
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назив установе
2
Студентски центар Београд
Студентски центар Ниш
Студентски центар Крагујевац
Студентски центар Чачак
Студентски центар Бор
Студентски центар Ужице
Дом ученика средњих школа Лесковац
Студентски културни центар Београд
Студентски културни центар Ниш
Студентски културни центар Крагујевац
Дом културе „Студентски град“ Београд
Студентско опоравилиште „Авала“
Студентски центар Приштина – Косовска Митровица
Свега
Укупно извршени расходи (3-4)

Пренета средства
3

у хиљадама динара
Извршени
повраћаји
(корекција)
4

380.891
95.121
67.842
20.428
14.189
10.949
12.495
34.952
9.588
11.503
29.321
60.648
112.801
860.728
859.846

188
103
591

882

На основу узорковане документације за плате, додатке и накнаде запослених
утврђено је да нема неправилности.
6.1.1.2. Социјални доприноси на терет послодавца – конто 412000
Ученички стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Социјалне доприносе на терет послодавца – конто 412000 у износу од 108.376 хиљада
динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.3,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0001. Решењем од 04.12.2015.
године извршено је преусмеравање апропријације у износу од 710 хиљада динара, а
Решењем Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18.12.2015. године
Министарству су распоређена средства у износу од 5.000 хиљада динара. Расходи су
извршени за социјалне доприносе на терет послодавца установама ученичког
стандарда, административним трансферима (конто 494121, 494122 и 494123).
Министарство је извршило пренос средстава за доприносе на терет послодавца
на основу Решења о исплати плата установа ученичког стандарда у укупном износу од
100.500 хиљада динара. Установе су извршиле повраћај средстава у укупном износу од
1.062 хиљаде динара.
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Преглед пренетих средстава за социјалне доприносе на терет послодавца
установама ученичког стандарда и извршених повраћаја
Табела број 4
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Назив установе
Дом ученика средњих школа Београд
Дом ученика средње железничке школе
Дом ученика средње ПТТ школе
Дом ученика „Јелица Миловановић“
Дом ученика средњих школа Ниш
Дом ученика средњих школа Алексинац
Дом ученика средњих школа Прокупље
Дом ученика средњих школа Лесковац
Дом ученика средњих школа Врање
Дом ученика средњих школа Сурдулица
Дом ученика средњих школа Босилеград
Дом ученика средњих школа Краљево
Дом ученика средњих школа Крушевац
Дом ученика „Јефимија“ Крушевац
Дом ученика средњих школа Трстеник
Дом ученика средњих школа Чачак
Дом ученика средњих школа Крагујевац
Дом ученика средњих школа Јагодина
Дом ученика „Срећко“ Ћуприја
Дом ученика „П. Радовановић“ Ужице
Дом ученика средњих школа Ужице
Дом ученика средњих школа Ивањица
Дом ученика средњих школа Зајечар
Дом ученика средњих школа Књажевац
Дом ученика „С. Пауновић“ Неготин
Дом ученика и студената, КиМ
укупно
Расход (са извршеном корекцијом)

494121
пренета извршен
средства повраћај
13.643
640
6.362
2.922
3.941
4.067
1.245
1.932
20
1.769
2.607
949
579
3.110
1.689
412
1.004
9
1.507
2.783
3.531
1.779
1.652
1.450
46
1.039
16
2.579
1.380
423
3.020
67.374
731
66.643

у хиљадама динара
494122
494123
пренета извршен пренета извршен
средства повраћај средства повраћај
5.855
254
853
37
2.730
398
1.254
183
1.691
246
1.745
254
534
78
829
8
121
1
759
110
1.119
163
407
59
249
36
1.335
194
725
106
177
26
431
63
647
94
1.195
174
1.516
221
764
111
709
103
622
20
91
3
446
7
65
1
1.107
161
592
86
181
26
1.296
189
28.915
289
4.211
42
28.626
4.169

Студентски стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Социјалне доприносе на терет послодавца - конто 412000 у износу од 167.939 хиљада
динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.5,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0004. Решењем од 04.12.2015.
године извршено је преусмеравање апропријације у износу од 2.000 хиљада динара, а
Решењем Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18.12.2015. године
Министарству су распоређена средства у износу од 7.000 хиљада динара. Расходи су
извршени за социјалне доприносе на терет послодавца установама студентског
стандарда, административним трансферима (конто 494121, 494122 и 494123).
Министарство је извршило пренос средстава за доприносе на терет послодавца
на основу Решења о исплати плата установа студентског стандарда у укупном износу
од 154.264 хиљаде динара. Установе су извршиле повраћај средстава у укупном износу
од 158 хиљада динара.
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Преглед пренетих средстава за социјалне доприносе на терет послодавца
установама студентског стандарда и извршених повраћаја
Табела број 5
Редни
број

Назив установе
Студентски центар Београд
Студентски центар Ниш
Студентски центар Крагујевац
Студентски центар Чачак
Студентски центар Бор
Студентски центар Ужице
Дом ученика средњих школа Лесковац
Студентски културни центар Београд
Студентски културни центар Ниш
Студентски културни центар Крагујевац
Дом културе „Студентски град“ Београд
Студентско опоравилиште „Авала“
Студентски центар Приштина - Косовска Митровица
укупно
Расход (са извршеном корекцијом)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

494121
пренета извршен
средства повраћај
45.707
11.415
8.141
2.451
12
1.703
71
1.314
1.499
4.194
1.151
23
1.380
3.518
7.278
13.666
103.417
106
103.311

у хиљадама динара
494122
494123
пренета извршен пренета извршен
средства повраћај средства повраћај
19.616
2.857
4.899
713
3.494
509
1.052
5
153
1
731
30
107
4
564
82
643
94
1.800
262
494
10
72
2
592
86
1.510
220
3.123
455
5.865
854
44.383
45
6.464
7
44.338
6.457

На основу узорковане документације за социјалне доприносе на терет
послодавца утврђено је да нема неправилности.
6.1.1.3. Трансфери осталим нивоима власти – конто 463000
Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине12 утврђују
се надлежности Аутономне покрајине Војводине и уређују друга питања од значаја за
положај АП Војводине, између осталог, да средства за вршење поверених послова
обезбеђује Република Србија (члан 8.).
Чланом 85. Закона о ученичком и студентском стандарду прописано је да се у
буџету Републике Србије обезбеђују средства установама ученичког и студентског
стандарда за: надокнаду материјалних трошкова и припадајућих зависних трошкова;
плате и друга припадајућа давања; текуће одржавање зграда и објеката и инвестиције,
односно унапређење инфраструктуре установе.
Обрачун средстава која се преносе за плате установа ученичког и студентског
стандарда са територије АП Војводине врши се у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја.
Сагласно члану 36. став 1. тачка 10. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице Аутономне покрајине Војводине
даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова установа ученичког и
студентског стандарда, а у складу са чланом 86. став 1. Закона о ученичком и
студентском стандарду Министарство доноси решење о броју и структури запослених
у установи чији се рад финансира из буџета Републике Србије, која представљају основ
за исплату средстава за плате запослених.
На почетку сваке школске године установе ученичког и студентског стандарда
достављају спискове запослених на радним местима и коефицијенте који им припадају.
Уколико дође до измена у броју запослених и коефицијентима, установе обавесте
Министарство и доставе нове спискове запослених уз образложење за настале измене.
Податке за исплату зарада (списак запослених, са звањима и коефицијентима за
12
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сваку установу) Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције доставља
Сектору за финансијске послове, где се врши обрачун потребних средстава за плате.
Ученички стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Трансфере осталим нивоима власти - конто 463000 у износу од 187.676 хиљада динара
за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.3,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0001. Решењем Владе о употреби
средстава текуће буџетске резерве од 18.12.2015. године Министарству су распоређена
средства у износу од 6.000 хиљада динара за Програмску активност 0001. Исказани су
расходи у износу од 186.180 хиљада динара.
Министарство је у 2015. години одобрило и финансирало 311 извршилаца
запослених у осам установа ученичког стандарда (домови ученика), односно 312
извршилаца од септембра 2015. године, на територији Аутономне покрајине
Војводине. Средства се преносе на рачун буџета АП Војводине.
Пренос средстава за плате установа ученичког стандарда са територије АП
Војводине врши се два пута месечно, на основу интерног налога за плаћање
рачуна/обавеза Сектора за ученички и студентски стандард и инвестиције и решења о
распореду средстава. Укупно су пренета средства у износу од 193.290 хиљада динара.
Повраћај средстава у буџет Републике Србије извршен је у укупном износу од
7.110 хиљада динара.
Студентски стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Трансфере осталим нивоима власти - конто 463000 у износу од 241.503 хиљаде динара
за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.5,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0004. Решењем од 04.12.2015.
године извршено је преусмеравање апропријације у износу од 3.500 хиљада динара, а
Решењем Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 18.12.2015. године
Министарству су распоређена средства у износу од 11.000 хиљада динара. Исказани су
расходи у износу од 254.428 хиљада динара.
Министарство је у 2015. години одобрило и финансирало 462 извршилаца
запослених у три установе студентског стандарда на територији Аутономне покрајине
Војводине и то: Студентски центар Нови Сад, Студентски центар Суботица и
Студентски културни центар Нови Сад. Средства се преносе на рачун буџета АП
Војводине.
Пренос средстава за плате установа студентског стандарда са територије АП
Војводине врши се два пута месечно, на основу интерног налога за плаћање
рачуна/обавеза Сектора за ученички и студентски стандард и инвестиције и решења о
распореду средстава. Пренета су средства у укупном износу од 254.428 хиљада динара.
На основу узорковане документације за трансфере осталим нивоима власти
утврђено је да нема неправилности.
6.1.1.4. Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000
Законом о ученичком и студентском стандарду утврђено је право и услови за
остваривање права ученика и студената као и изузетно надарених ученика и студената
на стипендију и да: се стипендија додељује без обавезе враћања и исплаћује у
месечном новчаном износу који утврђује министар за сваку школску годину; висина
ученичке и студентске стипендије се утврђује најмање у износу ученичког, односно
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студентског кредита; Министарство расписује конкурс за доделу стипендија; Одлуку о
додели стипендије доноси министар на основу коначне ранг листе; родитељ или
старатељ ученика, односно студент закључује уговор о стипендији са Министарством,
којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
Министарство води евиденцију о одобреним ученичким и студентским
стипендијама.
Правилником о ученичким и студентским кредитима и стипендијама 13 утврђују
се ближи услови за остваривање права ученика и студената на ученичку, односно
студентску стипендију, критеријуми за утврђивање редоследа, начин остваривања
права ученика и студената на стипендију, примена блажих критеријума за ученике,
односно студенте из осетљивих друштвених група и начин вођења евиденције о
одобреним ученичким и студентским стипендијама. Правилником је прописано да
одлуку о додели ученичке односно студентске стипендије доноси министар на основу
коначне ранг листе.
Ученичка стипендија се исплаћује у десет једнаких месечних рата преко школе
коју ученик похађа. Стипендија за изузетно надарене ученике додељује се без обавезе
враћања и исплаћује се у 12 једнаких месечних рата. Стипендија у складу са законом и
правилником, исплаћује се у 12 једнаких месечних рата, за студенте основних и мастер
студија у износу од по 12 хиљада динара и 15 хиљада за студенте докторских студија.
Послове везане за исплату стипендија ученицима и студентима Министарство је
поверило „Unicredit“ банци ад Србија Београд, закључивањем Уговора о пружању
банкарских услуга за исплату ученичких и студентских кредита и стипендија и
обављање дела стручних послова број: 404-02-77/2014-05/7 од 12.09.2014. године,
након спроведеног отвореног поступка јавне набавке и Одлуке о додели уговора.
Уговор је закључен на период од 36 месеци. Предмет уговора је пружање банкарских
услуга за исплату ученичких кредита и стипендија и обављање дела стручних послова
(уз провизију која износи 1,5 % у односу на износ дозначен за исплату) и студентских
кредита и стипендија и обављање дела стручних послова (уз провизију која износи 2,2
% у односу на износ дозначен за исплату).
Исплата средстава за студентске стипендије и стипендије за изузетно надарене
студенте високошколских установа у Републици Србији врши се на индивидуалне
рачуне студената – корисника стипендија отворене код банке UniCredit Bank Srbija a.d.
Beograd, а према списку који чини саставни део Решења о распореду средстава као и
исплата пореза изнад неопорезивог износа за студентске стипендије.
Број ученичких и студентских стипендија утврђује се према расположивим
средствима у буџету Републике Србије. Кандидати из осетљивих друштвених група
(материјално угрожене породице – деца без родитељског старања, ромска национална
мањина, лица са инвалидитетом, лица чији су родитељи нестали или су киндаповани на
територији Косова и Метохије и на теририторији бивше СФРЈ, избеглице и расељена
лица) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски
опредељеног броја, а применом блажих критеријума, у складу са законом и
правилником.
Извршилац (банка) је дужан да о реализованој исплати стипендија и кредита
достави извештај Наручиоцу (Министарству) најкасније у року од три дана од дана
преноса средстава Извршиоцу (извештај садржи рекапитулацију извршених уплата и
верификује га овлашћено лице наручиоца).
Извршилац је дужан и да до 25. децембра текуће године изврши сторнирање и
повраћај неподигнутих и нереализованих средстава за претходну школску годину и ова
средства уплати на рачун извршења буџета, а на основу извештаја о неподигнутим и
нереализованим стипендијама и кредитима.
13
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Преглед сторнираних ученичких и студентских стипендија
Табела број 6
Редни број
1
2

Опис
Ученичке стипендије
Студентске стипендије
УКУПНО

у хиљадама динара
Износ
1.852
1.932
3.784

Ученички стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у износу од 2.542.733 хиљаде
динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.3,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0001 - Систем установа ученичког
стандарда и 0003 - Индивидуална помоћ ученицима. Средства планирана Законом о
буџету Републике Србије за 2015. годину за програмску активност 0003 Индивидуална помоћ ученицима, умањена су преусмеравањем апропријације у износу
од 32.000 хиљада динара. Исказани су расходи у укупном износу од 2.213.762 хиљада
динара од чега 2.194.914 хиљаде динара са извора 01 - Приходи из буџета и 18.849
хиљада динара са извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година.
Расходи извршени за накнаде за социјалну заштиту из буџета установама ученичког
стандарда, административним трансферима износе 1.567.914 хиљада динара (конто
494727).
1) Ученичке стипендије – конто 472715
Програмска активност 0003 - Индивидуална помоћ ученицима
У оквиру програмске активности - Индивидуална помоћ ученицима, извршена
је исплата у укупном износу од 645.849 хиљада динара, од чега 627.000 хиљада динара
са извора 01 - Приходи из буџета и 18.849 хиљада динара са извора 15 - Неутрошена
средства донација из ранијих година.
Исплате су вршене за ученичке стипендије и стипендије за изузетно надарене
ученике. Месечни износ ученичке стипендије у висини од 5 хиљада динара, одређен је
Решењем о утврђивању месечног износа ученичких стипендија ученицима средњих
школа у Републици Србији за школску 2014/2015 годину. Стипендије за изузетно
надарене ученике у висини од 8 хиљада динара, одређене су Решењем о утврђивању
месечног износа ученичких стипендија за изузетно надарене ученике средњих школа у
Републици Србији за школску 2014/2015.
На Конкурс за доделу ученичких стипендија за 2014/2015 годину, пријавило се
26.872 кандидата. У складу са расположивим средствима, законом и правилником,
одобрено је укупно 11.563 ученичких стипендија од чега су 1.346 опредељене за
ученике из осетљивих друштвених група.
За школску 2014/2015 годину додељено је 115 стипендија за изузетно надарене
ученике.
2) Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт – конто 494727
Програмска активност 0001 - Систем установа ученичког стандарда
Установама у којима се обезбеђује смештај, исхрана, одмор и опоравак ученика
накнада материјалних трошкова обезбеђује се кроз цену услуге. Решењем министра
просвете, науке и технолошког развоја од 03.10.2011. године утврђене су цене
смештаја и исхране у ученичким домовима за ученике који се финансирају из буџета
Републике Србије. Цене утврђене наведеним решењем обухватају основне елементе
(материјалне трошкове смештаја и исхране ученика) и представљају основицу за
утврђивање учешћа Републике Србије и ученика корисника.
20

Напомене уз Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину

У оквиру програмске активности - Систем установа ученичког стандарда,
извршена је исплата у укупном износу од 1.567.914 хиљада динара. Средства су
намењена за материјалне трошкове и друге зависне трошкове (смештај и исхрана) за
установе ученичког стандарда.
Студентски стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - конто 472000 у укупном износу од 4.031.980
хиљада динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24,
Глава 24.5, Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0004 – Систем
установа студентског стандарда, 0006 – Индивидуална помоћ студентима и 0007 Унапређење студентског стваралаштва. Исказани су расходи у износу од 3.714.168
хиљада динара, од чега расходи извршени за накнаде за социјалну заштиту из буџета
установама студентског стандарда, административним трансферима износе 2.985.919
хиљада динара (конто 494727).
Средства планирана Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину за
програмску активност 0006 - Индивидуална помоћ студентима, умањена су
преусмеравањем апропријације у износу од 25.352 хиљада динара.
1) Студентске стипендије - 472714
Програмска активност 0006 – Стручно образовање и образовање одраслих
У оквиру програмске активности - Стручно образовање и образовање одраслих,
извршена је исплата у укупном износу од 720.574 хиљаде динара.
Исплате су вршене за студентске стипендије и стипендије за изузетно надарене
студенте високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/2015 годину.
Месечни износ студентске стипендије у висини од 8 хиљада динара, одређен је
Решењем о утврђивању месечног износа студентских стипендија студентима
високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/2015 годину.
Стипендије за изузетно надарене студенте у висини од 12 хиљада динара за студенте
основних студија и 15 хиљада динара за студенте докторских студија, одређене су
Решењем о утврђивању месечног износа студентских стипендија за изузетно надарене
студенте високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/2015 годину.
На Конкурс за доделу студентских стипендија за 2014/2015 годину, пријавило се
9.774 кандидата. У складу са расположивим средствима, законом и правилником,
одобрено је укупно 8.967 студентских стипендија од чега је 368 опредељено за
студенте из осетљивих друштвених група.
За школску 2014/2015 годину додељено је 279 стипендија за изузетно надарене
студенте основних и мастер студија, а 25 за студенте докторских студија.
2) Исхрана и смештај студената - 472716
Програмска активност 0004 - Систем установа студентског стандарда
У оквиру Програмске активности 0004 - Систем установа студентског
стандарда, извршена је исплата у укупном износу од 7.675 хиљада динара за покриће
трошкова за исхрану и смештај студената.
У местима у којима нема установа ученичког и студентског стандарда, пружање
услуге исхране студенатима који се финансирају из буџета Републике Србије, врши
угоститељско предузеће са којим Министарство закључује уговор о обављању послова
исхране студената, а са ценама које утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја закључило је уговоре о
пружању угоститељских услуга исхране студентима високошколских установа број:
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404-02-37/2013-05 од 15.04.2013. године са угоститељском организацијом Црвени крст
Србије - Црвени крст Пожаревац и 404-02-35/2013-05 од 22.04.2013. године са
угоститељском организацијом „Рујна зора“ д.о.о, Аранђеловац.
Пружалац услуге сваког месеца доставља фактуру за извршене услуге исхране
Министарству, са списком студената који се хране у ресторану.
3) Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт – конто 494727
Програмска активност 0004 - Систем установа студентског стандарда
У оквиру Програмске активности 0004 - Систем установа студентског
стандарда, извршена је исплата у укупном износу од 2.854.219 хиљада динара.
Установама у којима се обезбеђује смештај, исхрана, одмор и опоравак
студената, накнада материјалних трошкова обезбеђује се кроз цену услуге. Решењем
министра просвете, науке и технолошког развоја утврђене су цене смештаја и исхране
у установама студентског стандарда за студенте који се финансирају из буџета
Републике Србије 03.10.2011. године. Цене утврђене наведеним решењем обухватају
основне елементе (материјалне трошкове смештаја и исхране студената) и
представљају основицу за утврђивање учешћа Републике Србије и студента корисника.
4) Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - конто 494727
Програмска активност 0007 - Унапређење студентског стваралаштва
У оквиру Програмске активности 0007 - Унапређење студентског стваралаштва,
извршена је исплата у укупном износу од 131.700 хиљада динара. Средства су
намењена установама у којима се обезбеђују права ученика, односно студената на
културне и уметничке активности и информисање. Накнада материјалних трошкова
обезбеђује се на основу критеријума које прописује министар. Месечна средства за
материјалне и програмске трошкове студентским установама културе, усклађене су
01.04.2015. године. Висина месечног износа средстава утврђује се појединачно за сваку
установу.
На основу узорковане документације за накнаде за социјалну заштиту из буџета
утврђено је да нема неправилности.
6.1.2. Издаци за нефинансијску имовину – конто 500000
У поступку ревизије делова финансијских извештаја Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, извршен је увид у издатке у оквиру Раздела 24, Глава
24.3 – Ученички стандард и 24.5 – Студентски стандард, Програм 2007 – Подршка
образовању ученика и студената, Функција 960 – Помоћне услуге образовању,
Програмска активност 0002 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког
стандарда и 0005 – Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда.
Упоредни преглед средстава одобрених Законом о буџету за 2015. годину
и извршених издатака који су предмет ревизије
Табела број 7
Конто
511000
512000

511000
512000

Програм/ Програмска Закон о
Опис конта
функција активност
буџету
Глава 24.3 – Ученички стандард
2007/960
Зграде и грађевински објекти
0002
212.329
2007/960
Машине и опрема
0002
86.131
УКУПНО ЗА 500000
298.460
Глава 24.5 – Студентски стандард
2007/960
Зграде и грађевински објекти
0005
349.233
2007/960
Машине и опрема
0005
186.663
УКУПНО ЗА 500000
535.896

у хиљадама динара
Текућа
Извршено
апропријација
297.329
86.131
383.460

194.056
55.624
249.680

489.233
186.663
675.896

215.121
68.692
283.813
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Ревизија је вршена на бази одабраних узорака у оквиру наведених
рачуноводствених области.
6.1.2.1. Зграде и грађевински објекти – конто 511000
Набавка нефинансијске имовине у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја вршена је кроз Програм расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину и Пројекат
„Образовање за социјалну инклузију“, са циљем да повећа приступ и побољша услове
живота, безбедности и хигијене у државним домовима за ученике средњих школа и
студенте универзитета, а према оквирном уговору о зајму са Банком за развој Савета
Европе Републике Србије.
Пројекат „Образовање за социјалну инклузију“ је започет и припрема се са
Банком за развој Савета Европе (у даљем тексту: ЦЕБ) од јуна 2010. године. У
фебруару 2011. године обезбеђена је подршка за техничку помоћ која се финансира
бесповратним средствима са ЦЕБ-овог Шпанског рачуна за социјалну кохезију.
Чланови техничке помоћи пружили су активну подршку Министарству просвете, науке
и технолошког развоја, дајући допринос дефинисању делокруга Пројекта и
фокусирању на приоритетне инвестиције према ЦЕБ-овим препорукама, а у складу са
приоритетима Владе Републике Србије у области образовања.
Ученички стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства на
конту 511000 - Зграде и грађевински објекти у укупном износу од 212.329 хиљада
динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.3,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0002 - Модернизација
инфраструктуре установа ученичког стандарда. Исказани су издаци у износу од
194.056 хиљада динара.
Апропријација 511 – Зграде и грађевински објекти, увећана је у износу од
85.000 хиљада динара на извору 11 - Примања од иностраних задуживања.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је упутило Захтев за увећање
апропријације Министарству финансија 08.09.2015. године, за износ средстава која
недостају по закљученим уговорима по основу Пројекта „Образовање за социјалну
инклузију“, а која су обезбеђена на девизном наменском рачуну Пројекта. Средства су
одобрена 23.09.2015. године.
1) Објекти за потребе образовања – конто 511223
Извршен је увид у документацију следећих домова:
Дом ученика средњих школа „Карађорђе“
За извођење радова на доградњи и адаптацији објекта Дом ученика средњих
школа „Карађорђе“, Београд, Министарство је спровело отворени поступак јавне
набавке 2013. године и закључило Уговор број: 404-02-53/2013-05/7 од 09.05.2014.
године са „Модулор“ д.о.о, Београд – носилац посла у износу од 152.092 хиљада
динара. У току извођења радова закључено је осам анекса о продужењу рока, један
анекс за вишкове радова у износу од 4.393 хиљаде динара и непредвиђене радове у
износу од 5.790 хиљада динара. Наведена јавна набавка реализује се из средстава Банке
за развој Савета Европе у оквиру спровођења пројекта „Образовање за социјалну
инклузију“, а према оквирном уговору о зајму. У 2015. години по наведеном уговору
извршена је исплата у укупном износу од 79.238 хиљада динара. Пројекат је завршен.
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Дом ученика средњих школа Крагујевац
За извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта ђачког интернара
Дом ученика средњих школа Крагујевац, Министарство је спровело отворени поступак
јавне набавке 2014. године и закључило Уговор број: 404-02-151/2014-05/7 од
21.04.2015. године са ГП „Тончев градња“ - носилац посла, у износу од 50.368 хиљада
динара без ПДВ-а. Наведена јавна набавка реализује се из средстава Банке за развој
Савета Европе у оквиру спровођења пројекта „Образовање за социјалну инклузију“, а
према оквирном уговору о зајму. У 2015. години по наведеном уговору извршена је
исплата у укупном износу од 15.279 хиљада динара.
Рок за извођење радова је 210 календарских дана (до 24.02.2016. године),
рачунајући од дана увођења у посао.
2) Изградња зграда и објеката – конто 495112
Извршен је увид у документацију следећих домова:
Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“, Неготин
За извођење радова - доградња и адаптације постојећег објекта дома ученика
„Рајко Боснић“у Неготину, спроведен је отворени поступак ЈН од стране дома ученика
„Рајко Боснић“ - Наручилац. Закључен је Уговор 24.10.2014. године са ГП „Тончев
градња“ из Сурдулице у износу од 7.728 хиљада динара са ПДВ-ом.
На основу Програма расподеле инвестиционих средстава у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35/2015-05 од
16.01.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност 0002, планирана су
средства за Пољопривредну школу са домом ученика „Рајко Боснић“ у Неготину у
укупном износу од 3.376 хиљада динара, за реализацију пројекта - програмске
позиције: „Надоградња дома ученика – по Уговору из 2014. године“.
У 2015. години по наведеном уговору извршена је исплата у укупном износу од
3.376 хиљада динара. Разлика средстава од одобреног износа Министарства до
уговореног, обезбеђена је из сопствених средстава установе у складу са одлуком о
покретању поступка. Пројекат је завршен.
Дом ученика средњих школа Сурдулица
За извођење радова реконструкције и надоградње „Мале виле“, Дом ученика
средњих школа Сурдулица, закључен је Уговор 15.06.2015. године са ГП „Тончев
градња“ у износу од 14.971 хиљада динара са ПДВ-ом.
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35221/2015-05 од 14.07.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0002, планирана су средства за Дом ученика средњих школа Сурдулица у укупном
износу од 12.000 хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције:
„Реконструкција и надоградња Мале виле“.
У 2015. години по наведеном уговору извршена је исплата у укупном износу од
12.000 хиљада динара. Разлика средстава од одобреног износа Министарства до
уговореног, обезбеђена је из сопствених средстава установе у складу са одлуком о
покретању поступка. Пројекат је завршен.
3) Капитално одржавање зграда и објеката – конто 495113
Дом ученика средње железничке школе Београд
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину:
- број: 401-00-35-221/2015-05 од 14.07.2015. године планирана су средства за
Дом ученика средње железничке школе Београд у износу од 20.000 хиљада динара, за
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реализацију пројекта-програмске позиције: „Санација и адаптација фискултурне сале“
и
- број: 401-00-35-291/2015-05 од 29.10.2015. године планирана су средства у износу
од 2.884 хиљада динара за реализацију пројекта-програмске позиције: „Реконструкција
система за санитарну топлу воду“.
За извођење радова на санацији и адаптацији фискултурне сале, Дом ученика
средње железничке школе Београд, спроведен је отворени поступак ЈН од стране Дома
ученика средње железничке школе Београд – Наручилац. Закључен је Уговор
30.06.2015. године са Групом извођача „Изолинвест“ и „Модулор“ у износу од 16.128
хиљада динара са ПДВ-ом. Анексом уговора од 10.08.2015. године, а на основу члана
16. Основног Уговора и уз писмену сагласност Наручиоца, за вишак радова у износу од
1.611 хиљада динара, мења се вредност уговора и износи 17.739 хиљада динара са
ПДВ-ом. У 2015. години по наведеном уговору извршена је исплата у укупном износу
од 17.645 хиљада динара. Пројекат је завршен.
За извођење радова реконструкције система за санитарну топлу воду Дома
ученика средње железничке школе Београд, спроведен је поступак јавне набавке мале
вредности у 2015. години од стране Дома ученика средње железничке школе Београд –
Наручилац. Закључен је Уговор 20.10.2015. године са „Клима М“, Београд и М. И.
Електро д.о.о, у износу од 2.829 хиљада динара. У 2015. години по наведеном уговору
извршена је исплата у укупном износу од 2.829 хиљада динара. Пројекат је завршен.
Дом ученика средњих школа, Београд
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0002, планирана су средства за Дом ученика средњих школа Београд:
- у износу од 6.000 хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске
позиције: „Уређење дворишта реновираног дома Карађорђе“ и
- 8.250 хиљада динара за реализацију пројекта-програмске позиције: „Санација
и адаптација крова и таванског простора ученичког дома „Алекса Дејовић“.
За извођење радова на уређењу дворишта реновираног дома „Карађорђе“, Дом
ученика средњих школа Београд, спроведен је поступак ЈН мале вредности у 2015.
години од стране Дома ученика средњих школа Београд – Наручилац. Закључен је
Уговор 06.11.2015. године са „Изолинвест“ д.о.о, Београд у износу од 5.820 хиљада
динара са ПДВ-ом. Анекс I од 06.11.2015. године за вишак радова у износу од 173
хиљада динара са ПДВ-ом, што укупно износи 5.993 хиљада динара са ПДВ-ом.
Рок за извођење радова је 30 календарских дана (до 06.12.2015. године) од дана
потписивања уговора. У 2015. години по наведеном уговору извршена је исплата у
укупном износу од 5.993 хиљада динара.
За извођење радова на санацији и адаптацији крова и таванског простора
ученичког дома „Алекса Дејовић“, спроведен је отворени поступак ЈН у 2015. години,
од стране Дома „Алекса Дејовић“ – Наручилац. Закључен је Уговор 15.09.2015. године
са Експертуниверзал д.о.о, Београд у износу од 8.203 хиљаде динара са ПДВ-ом. Рок за
извођење радова је 40 календарских дана (до 26.10.2015. године) од дана увођења у
посао. У 2015. години по наведеном уговору извршена је исплата у укупном износу од
8.179 хиљада динара. Пројекат је завршен.
Дом ученика Петар Радовановић, Ужице
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35-
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291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0002, планирана су средства за Дом за децу и омладину „Петар Радовановић“ Ужице:
- у износу од 5.600 хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције:
„Реконструкција крова са изградњом кровних баџа и уградњом кровних прозора“ и
- 6.000 хиљада динара за реализацију пројекта-програмске позиције: „Уградња
соларног система за топлу санитарну воду“.
Дом ученика „Петар Радовановић“ Ужице, као Наручилац спровео је поступак
ЈН мале вредности 2015. године и закључио Уговоре о извођењу радова на:
- реконструкцији крова са изградњом кровних баџа и уградњом кровних прозора
у износу од 5.586 хиљада динара са ПДВ-ом, са ДЕС д.о.о Ваљево број 2277/2015 од
03.11.2015. године. Рок за извођење радова је 30 календарских дана (до 23.12.2015.
године) од дана увођења у посао. У 2015. години по наведеном уговору плаћено је
4.885 хиљада динара. Окончана ситуација.
- испоруци и изградњи соларног система за загревање санитарне воде у износу
од 5.962 хиљада динара са ПДВ-ом, број: 2408/2015 од 24.11.2015. године са ДЕС д.о.о,
Ваљево. У 2015. години по наведеном пројекту плаћено је 5.366 хиљада динара. Рок за
извођење радова је 15 календарских дана (до 09.12.2015. године) од дана увођења у
посао. Анексом I Уговора мења се рок завршетка уговорених радова. На основу
стручног мишљења надзорног органа од 26.11.2016. године, констатована је техничка
немогућност постављања соларних панела према пројекту, што је захтевало измену
техничке документације, прекид радова до краја школске 2015/16 године и наставак
радова за време летњег распуста. Рок за завршетак радова је 31.08.2016. године.
Студентски стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину планирана су средства за
Зграде и грађевински објекти - конто 511000 у укупном износу од 349.233 хиљада
динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.5,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0005 – Модернизација
инфраструктуре установа студентског стандарда. Исказани су издаци у износу од
215.121 хиљада динара.
Апропријација 511 – Зграде и грађевински објекти увећана је у износу од
140.000 хиљада динара на извору 11 - Примања од иностраних задуживања.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је упутило Захтев за увећање
апропријације Министарству финансија 08.09.2015. године, за износ средстава која
недостају по закљученим уговорима по основу Пројекта „Образовање за социјалну
инклузију“, а која су обезбеђена на девизном наменском рачуну Пројекта. Средства су
одобрена 23.09.2015. године.
1) Објекти за потребе образовања – конто 511223
Извршен је увид у документацију следећих домова:
Студентско одмаралиште Београд на Палићу
За извођење радова на реконструкцији, адаптацији, изградњи и доградњи
централне кухиње са рестораном и павиљона – Студентско одмаралиште Београд на
Палићу, који се реализује из средстава Банке за развој Савета Европе у оквиру
спровођења пројекта „Образовање за социјалну инклузију“, а према оквирном уговору
о зајму, Министарство је:
1) спровело отворени поступак јавне набавке у 2013. години и закључило
Уговор број: 404-02-70/2013-05/5 од 18.11.2013. године у износу од 138.259 хиљада
динара са носиоцем посла „Модулор“ д.о.о. Рок за извођење радова је 150
календарских дана (до 09.05.2014.) рачунајући од дана увођења у посао. Анексом II
Уговора рок за извршење радова продужен је до 15.07.2014. године. Окончана
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ситуација за радове завршене 10.07.2014. године издата је 10.03.2015. године у износу
од 10.443 хиљаде динара. У 2015. години по наведеном уговору плаћено је 10.443
хиљаде динара.
2) спровело отворени поступак јавне набавке 2014. године и закључило Уговор
о извођењу радова на реконструкцији, адаптацији, изградњи и доградњи централне
кухиње са рестораном и павиљона – Студентско одмаралиште Београд на Палићу, II
фаза број: 404-02-25/2014-05/5 од 07.07.2015. године, са ГП „Тончев градња“ д.о.о,
Сурдулица – Носилац посла, у износу од 210.038 хиљада динара. Анексом I од
21.06.2016. године, продужен је рок за извршење радова до 26.07.2016. године. У 2015.
години по наведеном уговору плаћено је 52.510 хиљада динара.
Студентски центар „Београд“ у Београду
За извођење радова на реконструкцији и уградњи лифтова у Студентском граду,
Студентски центар Београд, Министарство је спровело отворени поступак јавне
набавке у 2014. години. Закључен је Уговор број: 404-02-122/2014-05/7 од 09.12.2014.
године, у износу од 39.956 хиљада динара без ПДВ-а, са предузећем за промет робе и
услуга, консалтинг, пројектовање, инжењеринг и грађевинарство „Бимбо“ д.о.о,
Сремчица. У 2015. години по наведеном уговору плаћено је 39.950 хиљада динара.
Радови се финансирају средствима Зајма Банке за развој Савета Европе, која се
преносе на основу обавезе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као
промотера пројекта Образовање за социјалну инклузију.
Интерним налогом за плаћање, Јединица за имплементацију пројеката
„Образовање за социјалну инклузију“ потврђује валидност достављених рачуна. Рок за
завршетак радова је 150 календарских дана (до 06.07.2015.) рачунајући од дана
увођења у посао који је уписан у грађевински дневник 09.02.2015. године. Пројекат је
завршен.
2) Изградња зграда и објеката – конто 495112
Извршен је увид у документацију следећих домова:
Студентско одмаралиште Београд, Београд
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35221/2015-05 од 14.07.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност 0005, планирана су средства за Установу студентско одмаралиште у Београду у износу
од 15.550 хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Изградња
нове котларнице у оквиру ПЈ „Ратко Митровић“ на Златибору“.
За извођење радова на изградњи нове котларнице у оквиру ПЈ „Ратко
Митровић“ на Златибору, спроведен је отворени поступак јавне набавке у 2015. години
од стране Студентског центра „Београд“ – Наручилац. Закључен је Уговор 15.09.2015.
године, са „Бимбо“ доо Београд у износу од 70.681 динара са ПДВ-ом. Разлика
средстава од одобреног износа Министарства до коначно уговореног, обезбеђена су из
сопствених средстава установе у складу са одлуком о покретању поступка. Рок за
извршење радова је 90 календарских дана (до 23.12.2015. године) почев од дана
увођења у посао.
Надзорни орган је дао сагласност да се рок за завршетак радова пролонгира док
се не створе услови за адекватно и функционално извођење на истом (завршетак грејне
сезоне), а на захтев извођача који је благовремено реаговао на објективне чињенице
као што је датум увођења у посао, период са лошим времениским условима као и
период грејне сезоне. Анексом I од 14.12.2015. године продужен је рок за извођење
наведених радова до почетка грејне сезоне 2016. године, а најкасније до 15.10.2016.
године.
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Министарство је у току 2015. године, за извршене радове по Уговору пренело
средства у укупном износу од 15.550 хиљада динара по достављеним привременим
ситуацијама.
3) Капитално одржавање зграда и објеката – конто 495113
Извршен је увид у документацију следећих домова
Студентски центар Крагујевац
За извођење радова на адаптацији соба у другом павиљону Студентског центра
Крагујевац, спроведен је отворени поступак јавне набавке од стране Студентског
центра Крагујевац – Наручилац. Закључен је Уговор 23.06.2015. године са предузећем
„Оби“ у износу од 8.157 хиљада динара са ПДВ-ом.
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35221/2015-05 од 14.07.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност 0005, планирана су средства за Студентски центар у Крагујевцу у износу од 7.000
хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Адаптација соба у
другом павиљону“.
Разлика средстава од одобреног износа Министарства до коначно уговореног,
обезбеђена су из сопствених средстава установе у складу са одлуком о покретању
поступка.
Рок за извршење радова је 45 календарских дана (до 17.08.2015. године) почев
од дана увођења у посао.
У току 2015. године, за извршене радове по Уговору о извођењу радова на
адаптацији соба у другом павиљону пренета су средства у износу од 7.000 хиљада
динара. Пројекат је завршен.
Студентски центар Београд - Студентски дом „Пенезић“
За извођење радова текућег одржавања – Студентског дома „Пенезић“
реконструкција заједничких санитарних чворова, спроведен је отворени поступак јавне
набавке од стране Студентског центра Београд – Наручилац. Закључен је Уговор са
предузећем „Модулор“ доо Београд 03.07.2015. године, у износу од 35.527 хиљада
динара са ПДВ-ом.
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35221/2015-05 од 14.07.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност 0005, планирана су средства за Студентски центар „Београд“ у износу од 20.000
хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Студентски дом
Пенезић, павиљон 3, Реконструкција заједничких санитарних чворова“.
Рок за извршење радова је 60 календарских дана (до 07.09.2015. године), почев
од дана увођења у посао. У току 2015. године, за извршене радове по Уговору о
извођењу радова на реконструкцији заједничких санитарних чворова, пренета су
средства у износу од 20.000 хиљада динара. Разлика средстава од одобреног износа
Министарства до коначно уговореног, обезбеђена су из сопствених средстава установе
у складу са одлуком о покретању поступка.
Студентски центар Београд – Студентски дом „Жарко Мариновић“
За извођење радова на термоизолацији фасаде Студентског дома „Жарко
Мариновић“ Београд, спроведен је отворени поступак јавне набавке од стране
Студентског центра „Београд“ – Наручилац. Закључен је Уговор 12.10.2015. године са
GMB Korporacija доо Београд и GPD Banković доо Црна Трава, у износу од 18.306
хиљада динара са ПДВ-ом.
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На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност 0005, планирана су средства за Студентски центар „Београд“ у износу од 18.000
хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Студентски дом „Жарко
Мариновић“ – Термоизолација фасаде“.
Рок за извршење радова је 60 календарских дана (до 23.01.2016. године) почев
од дана увођења у посао.
У току 2015. године, за извршене радове по Уговору о извођењу радова на
термоизолацији фасаде, Министарство је пренело средства у износу од 18.000 хиљада
динара. Разлика средстава од одобреног износа Министарства до коначно уговореног,
обезбеђена су из сопствених средстава установе у складу са одлуком о покретању
поступка.
Студентско одмаралиште Београд, Београд
За извођење радова на адаптацији и реконструкцији са уградњом лифтовског
постројења на вили „Ловћен“ ПЈ „Ратко Митровић“ на Златибору, спроведен је
отворени поступак јавне набавке у 2015. години од стране Студентског центра
„Београд“ – Наручилац. Закључен је Уговор 06.07.2015. године са „Бимбо“ доо Београд
и „ВМПС“ доо Нови Београд, у износу од 64.200 хиљада динара са ПДВ-ом.
На основу Програма расподеле инвестиционих средстава у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35/2015-05 од
16.01.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност 0005, планирана су
средства за Установу студентско одмаралиште у Београду у износу од 40.000 хиљада
динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Адаптација смештајног дела
виле „Ловћен“ са реконструкцијом купатила“.
Рок за извршење радова је 90 календарских дана (до 11.10.2015. године), почев
од дана увођења у посао. Анексом I Уговора продужен је рок за извођење радова за 45
дана (до 26.12.2015. године). На захтев Извођача за продужење рока извођења радова, а
уз сагласност надзорног органа „Архиформ“ доо, предложено је да се продужи рок за
извођење радова за 138 календарских дана. Анексом II Уговора рок за завршетак
радова продужен је за предложени број календарских дана (до 13.05.2016. године).
Министарство је у току 2015. године, за извршене радове по Уговору, пренело
средства у укупном износу од 40.000 хиљада динара. Разлика средстава од одобреног
износа Министарства до коначно уговореног, обезбеђена су из сопствених средстава
установе у складу са одлуком о покретању поступка.
На основу узорковане документације за зграде и грађевинске објекте утврђено је
да нема неправилности.
6.1.2.2. Машине и опрема – конто 512000
Ученички стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Машине и опрема - конто 512000 у укупном износу од 86.131 хиљада динара за
Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.3, Програм
2007, Функција 960, Програмска активност 0002 - Модернизација инфраструктуре
установа ученичког стандарда. Исказани су издаци у износу од 55.624 хиљада динара,
од чега 22.846 хиљада динара са извора 01 – Приходи из буџета и 32.778 хиљада
динара са извора 11 - Примања од иностраних задуживања.
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1) Опрема за образовање – конто 512611
Средства се преносе на основу обавезе Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, као промотера пројекта Образовање за социјалну инклузију.
Извршен је увид у документацију следећих домова:
Дом ученика средњих школа Лесковац
За опремање Дома ученика средњих школа Лесковац, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја као Наручилац, спровело је отворени поступак ЈН у 2015.
години и закључило Уговор број: 404-02-71/2015-05/5 од 26.08.2015. године са Гајинжењеринг и опремање д.о.о, Београд у износу од 7.600 хиљада динара без ПДВ-а. У
2015. години плаћено је укупно 7.600 хиљада динара.
Плаћање је извршено авансно у износу од 40% вредности укупно уговорене
цене у року од 45 дана од дана потписивања уговора, а остатак по завршеној испоруци
добара на основу записника о примопредаји предметних добара. Рок за испоруку и
монтирање добара је 20 календарских дана од дана потписивања уговора (до
15.09.2015. године).
Дом ученика средњих школа „Карађорђе“, Београд
За опремање Дома ученика средњих школа „Карађорђе“, Београд,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као Наручилац спровело је
отворени поступак ЈН у 2015. години и закључило Уговор број: 404-02-72/2015-05/5 од
26.08.2015. године са Гај-инжењеринг и опремање д.о.о, Београд у износу од 11.634
хиљаде динара без ПДВ-а. У 2015. години укупно је плаћено 11.634 хиљаде динара.
Плаћање је извршено авансно у износу од 40% вредности укупно уговорене
цене у року од 45 дана од дана потписивања уговора, а остатак по завршеној испоруци
добара на основу записника о примопредаји предметних добара. Рок за испоруку и
монтирање добара је 25 календарских дана (до 20.09.2015. године) од дана
потписивања уговора. Опремање и монтажа извршени су у уговореном року.
Дом ученика пољопривредне школе Свилајнац
За опремање Дома ученика пољопривредне школе Свилајнац, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, као Наручилац спровело је отворени поступак
ЈН у 2015 години и закључило Уговор број: 404-02-70/2015-05/5 од 26.08.2015. године
са Гај-инжењеринг и опремање д.о.о, Београд у износу од 13.544 хиљаде динара без
ПДВ-а. У 2015. години укупно је плаћено 13.544 хиљаде динара.
Плаћање је извршено авансно у износу од 40% вредности укупно уговорене
цене у року од 45 дана од дана потписивања уговора, а остатак по завршеној испоруци
добара на основу записника о примопредаји предметних добара. Рок за испоруку и
монтирање добара је 25 календарских дана (до 20.09.2015. године) од дана
потписивања уговора. Опремање и монтажа извршени су у уговореном року.
2) Административна опрема – конто 495122
Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0002, планирана су средства за Угоститељско-туристичку школу са домом ученика,
Врњачка Бања у укупном износу од 4.000 хиљада динара, за реализацију пројектапрограмске позиције: „Опремање дома ученика и студената намештајем и опремом – 2
фаза“ и 1.800 хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Набавка
угоститељске опреме“.
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Угоститељско-туристичка школа са домом ученика, Врњачка Бања закључила је
уговоре број:
- 04-1297 од 03.11.2015. године за испоруку добара и опреме – намештаја након
спроведеног поступка ЈН мале вредности у 2015. години. Уговор је закључен са
Привредним друштвом за производњу, трговину и услуге Еуросалон фабрика д.о.о у
износу од 2.267 хиљада динара са ПДВ-ом. У 2015. години по наведеном уговору
плаћено је 2.267 хиљада динара. Плаћање по овом уговору извршено је на основу
испостављеног коначног рачуна, оверене доставнице, гарантних листова и записника о
примопредаји.
- 04-1448 од 08.12.2015. године за испоруку добара – угоститељске опреме
након спроведеног поступка ЈН мале вредности у 2015. години. Уговор је закључен са
Предузећем за инжењеринг и промет Интерклима д.о.о из Врњачке Бање у износу од
1.785 хиљада динара са ПДВ-ом. Испорука добара и опреме извршена у уговореном
року.
Дом ученика средњих школа Краљево
На основу Програма расподеле инвестиционих средстава у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35/2015-05 од
16.01.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност 0002, планирана су
средства за Дом ученика средњих школа Краљево у укупном износу од 3.000 хиљада
динара, за реализацију пројекта - програмске позиције: „Набавка парноконвекцијске
пећи“.
За испоруку добара – опрема за кухињу - конвектомати за потребе Дома
ученика средњих школа Краљево, након спроведеног поступка ЈН мале вредности,
закључен је Уговор 03.07.2015. године са „Фриготхерм“ д.о.о из Београда, у износу од
3.338 хиљада динара са ПДВ-ом. Министарство је по наведеном уговору извршило
трансфер у 2015. години у износу од 3.000 хиљада динара. Разлика средстава од
одобреног износа до коначно уговореног, обезбеђена је из сопствених средстава
установе у складу са одлуком о покретању поступка. Испорука добара и опреме
извршена у уговореном року.
Студентски стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Машине и опрему - конто 512000 у укупном износу од 186.663 хиљада динара за
Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.5, Програм
2007, Функција 960, Програмска активност 0005 – Модернизација инфраструктуре
установа студентског стандарда. Исказани су издаци у износу од 68.692 хиљада динара
од чега 52.220 хиљада динара са извора 01 - Приходи из буџета и 14.472 хиљада динара
са извора 11- Примања од иностраних задуживања.
1) Опрема за образовање – конто 512611
Средства се преносе на основу обавезе Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, као промотера пројекта Образовање за социјалну инклузију.
Студентски центар у Чачку
За опремање Студентског центра у Чачку, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, као Наручилац спровело је отворени поступак ЈН у 2015. години
и закључило Уговор број: 404-00-607/2015-05/1 од 01.10.2015. године са Гајинжењеринг и опремање д.о.о, Београд у износу од 14.472 хиљаде динара без ПДВ-а.
По наведеном уговору у 2015. години укупно је плаћено 7.600 хиљада динара.
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Рок за испоруку и монтирање добара је 30 календарских дана од дана
потписивања уговора (до 25.10.2015. године). Записником о квалитативном,
квантитативном пријему и коначном обрачуну вредности потврђен је пријем опреме.
2) Административна опрема – конто 495122
Студентско одмаралиште Београд
За набавку, испоруку, монтажу и уградњу нове опреме са репарацијом постојеће
у објектима ПЈ Ратко Митровић на Златибору, Установа студентско одмаралиште
Београд, као Наручилац спровела је отворени поступак ЈН у 2015. години и закључила
Уговор 08.07.2015. године са Гај – инжењеринг и опремање д.о.о, Земун, у износу од
35.835 хиљада динара са ПДВ-ом.
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0005, планирана су средства из остварених уштеда реализованих и нереализованих
пројеката у износу од 4.900 хиљада динара, што са обезбеђеним и планираним износом
од 20.000 хиљада динара за Студентско одмаралиште Београд, укупно износи 24.900
хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Набавка, испорука,
монтажа и уградња нове опреме са репарацијом постојеће у објектима ПЈ Ратко
Митровић на Златибору“.
Плаћање по овом уговору извршено је на основу привремених ситуација
потписаних од стране стручног надзора у 2015. години у износу од 24.900 хиљада
динара. Записником о квалитативном, квантитативном пријему и коначном обрачуну
вредности потврђен је пријем опреме.
Студентски центар „Крагујевац“, Крагујевац
1) За набавку добара – опреме за потребе вешераја у Студентском центру
Крагујевац, спроведен је поступак ЈН мале вредности у 2015. години од стране
Студентског центра Крагујевац – Наручилац. Закључен је Уговор 18.05.2015. године са
Поп С д.о.о, Београд, у износу од 2.640 хиљада динара са ПДВ-ом. Плаћања по
наведеном уговору у 2015. години извршена су у износу од 2.640 хиљада динара.
На основу Програма расподеле инвестиционих средстава у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35/2015-05 од
16.01.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност 0005, планирана су
средства за Студентски центар Крагујевац у укупном износу од 3.000 хиљада динара,
за реализацију пројекта-програмске позиције: „Набавка опреме за потребе вешераја“.
2) За набавку добара – кухињске опреме у Студентском центру Крагујевац,
спроведен је поступак ЈН мале вредности у 2015. години од стране Студентског центра
Крагујевац – Наручилац. Закључен је Уговор 27.10.2015. године са Фриго Жика д.о.о,
Рума, у износу од 3.424 хиљаде динара са ПДВ-ом.
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0005, планирана су средства за Студентски центар Крагујевац у укупном износу од
3.600 хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Набавка кухињске
опреме“.
Плаћања по наведеном уговору у 2015. години извршена су у износу од 3.404
хиљаде динара.
Записником о квалитативном, квантитативном пријему и коначном обрачуну
вредности испоручених добара од 04.12.2015. године, Комисија је констатовала да је
дошло до кашњења у испоруци од 1 календарског дана, што по обрачуну од 0,6 %
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(члан 4. Уговора) од укупно уговорене вредности добара-опреме износи 21 хиљада
динара са ПДВ-ом. За наведени износ умањена је вредност фактуре.
3) За набавку добара – топлотне пумпе (уређај за догревање техничке воде) у
трећем павиљону Студентског центра Крагујевац, спроведен је поступак ЈН мале
вредности у 2015. години од стране Студентског центра Крагујевац – Наручилац.
Закључен је Уговор 17.11.2015. године са Proenergy д.о.о, Крагујевац у износу од 2.576
хиљада динара са ПДВ-ом.
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0005, планирана су средства за Студентски центар Крагујевац у укупном износу од
2.576 хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Набавка и
инсталација топлотне пумпе“.
Плаћања по наведеном уговору у 2015. години извршена су у износу од 2.411
хиљада динара.
Записником о квалитативном, квантитативном пријему и коначном обрачуну
вредности потврђен је пријем опреме.
4) За набавку намештаја и репарацију постојећег у студентским собама
Студентског центра Крагујевац, спроведен је поступак ЈН мале вредности у 2015.
години од стране Студентског центра Крагујевац – Наручилац. Закључен је Уговор
18.11.2015. године са СЗТР „Зебрано“ из Крагујевца у износу од 3.188 хиљада динара
са ПДВ-ом.
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0005, планирана су средства обезбеђена из остварених уштеда реализованих и
нереализованих пројеката за Студентски центар Крагујевац у укупном износу од 3.188
хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Набавка намештаја и
репарација постојећег“.
Плаћање по наведеном уговору у 2015. години извршено је у износу од 2.627
хиљада динара.
Записником о квалитативном, квантитативном пријему и коначном обрачуну
вредности потврђен је пријем опреме.
5) За набавку опреме за надоградњу система видео надзора за потребе
Студентског центра Крагујевац, спроведен је поступак ЈН мале вредности у 2015.
години од стране Студентског центра Крагујевац – Наручилац. Закључен је Уговор
27.11.2015. године са „Тисаб“ д.о.о. из Београда у износу од 2.383 хиљаде динара са
ПДВ-ом.
На основу Измене и допуне Програма расподеле инвестиционих средстава у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 2015. годину, број: 401-00-35291/2015-05 од 29.10.2015. године, у оквиру Програма 2007, Програмска активност
0005, планирана су средства обезбеђена из остварених уштеда реализованих и
нереализованих пројеката за Студентски центар Крагујевац у укупном износу од 1.600
хиљада динара, за реализацију пројекта-програмске позиције: „Набавка опреме за
надоградњу система видео надзора“.
Плаћање по наведеном уговору у 2015. години извршено је у износу од 1.600
хиљада динара.
Записником о квалитативном, квантитативном пријему и коначном обрачуну
вредности од 04.12.2015. године, констатовано је да је укупна вредност испоручених
добара-опреме 1.621 хиљада динара. Записником од 22.01.2016. године констатовано је
да је инсталација добара-опреме вршена до 12.01.2016. године. По налогу инвеститора
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и надзорног органа, а на име вршења радова који нису били дефинисани у
Спецификацији предмета набавке, одобрено је продужење рока на име додатних
радова (демонтажа старих камера). На основу наведеног Комисија је констатовала да
су уговорена добра-опрема испоручена са закашњењем од осам дана. У складу са
Уговором извршен је обрачун казне у износу од 38 хиљада динара чиме је вредност
преосталих средстава умањена и за исплату је остало 613 хиљада динара.
На основу узорковане документације за машине и опрему утврђено је да нема
неправилности.
6.1.3. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине – конто
600000
У поступку ревизије делова финансијских извештаја Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, извршен је увид у издатке у оквиру Раздела 24, Глава
24.3 – Ученички стандард и 24.5 – Студентски стандард, Програм 2007 – Подршка
образовању ученика и студената, Функција 960 – Помоћне услуге образовању,
Програмска активност 0003 – Индивидуална помоћ ученицима и 0006 - Индивидуална
помоћ студентима.
Упоредни преглед средстава одобрених Законом о буџету за 2015. годину
и извршених издатака који су предмет ревизије
Табела број 8
Програм/ Програмска
Конто
Опис конта
функција активност
Глава 24.3 – Ученички стандард
621000 Набавка домаће финансијске имовине 2007/960
0003
Глава 24.5 – Студентски стандард
621000 Набавка домаће финансијске имовине 2007/960
0006

у хиљадама динара
Закон о
Текућа
Извршено
буџету апропријација
19.000

19.000

11.318

959.421

1.016.773

934.903

6.1.3.1. Набавка домаће финансијске имовине - конто 621000
Правилником о ученичким и студентским кредитима и стипендијама утврђују се
ближи услови за остваривање права ученика и студената на ученички, односно
студентски кредит и стипендију, критеријуми за утврђивање редоследа, начин
остваривања права ученика и студената на кредит и стипендију, примена блажих
критеријума за ученике, односно студенте из осетљивих друштвених група и начин
вођења евиденције о одобреним ученичким и студентским кредитима и стипендијама.
Ученички стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Набавку домаће финансијске имовине - конто 621000 у износу од 19.000 хиљада
динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.3,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0003.
Исказани су издаци на економској класификацији 621613 - Кредити студентима
и ученицима у земљи, у износу од 11.318 хиљада динара.
Законом о ученичком и студентском стандарду утврђено је да: право на
ученички кредит има ученик који испуњава опште услове из члана 4. овог Закона, који
се школује за образовни профил за дефицитарно занимање, није поновио ниједан
разред и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији РС (став 1.);
дефицитарна занимања утврђује Министарство (став 2.); висину ученичког кредита
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утврђује министар за сваку школску годину у месечном новчаном износу, најмање у
висини учешћа ученика у цени смештаја и исхране (став 3.); Министарство расписује
конкурс за доделу ученичког кредита најкасније три месеца пре почетка школске
године (став 4.); одлуку о додели ученичког кредита доноси министар (став 5.);
Министарство води евиденцију о одобреним ученичким кредитима (став 7.); родитељ
или старатељ ученика закључује уговор о кредиту са Министарством, којим се ближе
уређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита (став 8.).
Послове везане за кредитирање ученика и студената Министарство је поверило
„Unicredit“ банци ад Србија Београд, закључивањем Уговора о пружању банкарских
услуга за исплату ученичких и студентских кредита и ступендија и обављање дела
стручних послова број: 404-02-77/2014-05/7 од 12.09.2014. године, након спроведеног
отвореног поступка јавне набавке и Одлуке о додели уговора. (Описано у Напомени
6.1.1.4.)
1) Решењем о додели ученичких кредита ученицима средњих школа у
Републици Србији за школску 2014/2015 годину одобрено је укупно 256 ученичких
кредита.
Министар је Решењем о утврђивању месечног износа ученичких кредита
ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2014/2015 годину утврдио
месечни износ ученичког кредита у висини од 5 хиљада динара.
У 2015. години извршен је пренос средстава „Unicredit“ банци, за ученичке
кредите за школску 2014/2015 годину (децембар 2014. – јун 2015. године) у укупном
износу од 9.515 хиљада динара на основу Аконтативног обрачуна исплате ученичких
кредита „Unicredit“ банке, Решења о распореду средстава за ученичке кредите за
школску 2014/2015 годину и Интерног налога за плаћање према решењу.
2) За доделу ученичких кредита ученицима средњих школа у Републици Србији
за школску 2015/2016, Министарство је расписало конкурс маја 2015. године и
доделило укупно 163 ученичка кредита.
Министар је Решењем о утврђивању месечног износа ученичких кредита
ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2015/2016 утврдио месечни
износ ученичког кредита у висини од 5 хиљада динара.
Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије за школску 2015/2016,
образована Решењем број: 119-01-458/2015-05 од 16.11.2015. године, разматра питања
везана за доделу ученичких и студентских кредита и стипендија и питања везана за
враћање студентских кредита, односно ослобађање од обавезе враћања студентског
кредита.
„Unicredit“ банка је доставила Министарству Аконтативни обрачун исплате
ученичких кредита за септембар и октобар 2015. године, са назначеним износом уплате
кредита за 167 корисника. Министарство је извршило пренос средстава Unicredit
банци, за ученичке кредите (за септембар и октобар 2015. године) у укупном износу од
1.803 хиљаде динара, на основу Решења о распореду средстава за ученичке кредите за
школску 2015/2016 годину и Интерног налога за плаћање рачуна/обавеза.
Утврђено је да је Министарство извршило пренос средстава у укупном износу
од 1.803 хиљаде динара (за 167 корисника кредита), уместо у укупном износу од 1.760
хиљада динара (за 163 корисника кредита). Министарство је умањило исплату
ученичких кредита за новембар и децембар 2015. године, извршену у јануару 2016.
године, за износ од 43 хиљаде динара.
Студентски стандард
Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину, планирана су средства за
Набавку домаће финансијске имовине - конто 621000 у износу од 959.421 хиљада
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динара за Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Раздео 24, Глава 24.5,
Програм 2007, Функција 960, Програмска активност 0006. Недостајућа средства за
покриће издатака обезбеђена су преусмеравањем апропријације на основу Решења од
22.09.2015. године у износу од 57.352 хиљаде динара.
Исказани су издаци на економској класификацији 621613 - Кредити студентима
и ученицима у земљи, у износу од 934.903 хиљаде динара.
Законом о ученичком и студентском стандарду утврђено је да: право на
студентски кредит има студент који испуњава опште услове из члана 4. овог Закона,
који је први пут уписан у зимски семестар студија и који има пребивалиште на
територији РС (став 1.); висину студентског кредита утврђује министар за сваку
школску годину у месечном новчаном износу најмање у висини учешћа студента у
цени смештаја и исхране, увећаним за 20% (став 2.); Министарство расписује конкурс
за доделу студентског кредита најкасније три месеца пре почетка школске године (став
3.); одлуку о додели студентског кредита доноси министар (став 5.); Министарство
води евиденцију о одобреним студентским кредитима (став 7.); студент закључује
уговор о кредиту са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са
коришћењем и отплатом кредита (став 8.).
Министарство је закључило Уговор о пружању банкарских услуга за исплату
ученичких и студентских кредита и ступендија и обављање дела стручних послова са
„Unicredit“ банком ад Србија Београд. (Описано у Напомени 6.1.1.4.)
1) Министар је донео Решење о додели студентских кредита студентима
високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/2015 годину
30.01.2015. године. Одобрено је укупно 11.220 студентских кредита, а од тога је 1.131
студентских кредита опредељено за студенте из осетљивих друштвених група.
Студентски кредит се исплаћује у десет једнаких месечних рада, односно у пет рата за
завршну годину студија са непарним бројем семестара.
Решењем о утврђивању месечног износа студентских кредита студентима
високошколских установа у Републици Србији за школску 2014/2015 годину утврђен је
месечни износ студентског кредита у висини од 8 хиљада динара.
Министарство је у 2015. години извршило пренос средстава „Unicredit“ банци,
за студентске кредите за школску 2014/2015 годину (новембар 2014. – јун 2015. године)
у укупном износу од 748.448 хиљада динара на основу Аконтативног обрачуна исплате
студентских кредита „Unicredit“ банке, Решења о распореду средстава за студентске
кредите за школску 2014/2015 годину и Интерног налога за плаћање рачуна/обавеза.
2) Министарство је расписало конкурс за доделу студентских кредита студентима
високошколских установа у Републици Србији за школску 2015/2016 годину маја 2015.
године, а Решењем од 19.01.2016. године о додели студентских кредита одобрено је
укупно 11.700 студентских кредита, од чега је 1.074 студентских кредита опредељено
за студенте из осетљивих друштвених група. Студентски кредит се исплаћује у десет
једнаких месечних рада, односно у пет рата за завршну годину студија са непарним
бројем семестара.
Министар је Решењем о утврђивању месечног износа студентских кредита
студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2015/2016
годину број: 451-02-33/2016-05 од 12.01.2016. године утврдио месечни износ
студентског кредита у висини од 8 хиљада динара.
У 2015. години извршен је повраћај студентских кредита са обрачунатом
каматом у укупном износу од 111.552 хиљаде динара и сторнирање студентских
кредита у укупном износу од 16.229 хиљада динара.
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На предлог Комисије за ученичке и студентске кредите, министар је у 2015.
години донео решења о ослобађању враћања кредита и то:
1) Решење број: 451-02-1006/2/2015-05 од 26.03.2015. године у укупном износу
од 229.650 хиљада динара. За 1.613 корисника кредита усвојен је захтев за ослобађање
враћања студентског кредита, док је 364 захтева одбијено.
2) Решење број: 451-02-2736/2/2015-05 од 24.11.2015. године о ослобађању
враћања кредита у укупном износу од 49.097 хиљада динара. За 503 корисника кредита
усвојен је захтев за ослобађање враћања студентског кредита, док је 212 захтева
одбијено.
На основу узорковане документације за набавку домаће финансијске имовине
утврђено је да нема неправилности.
7. Јавне набавке
План набавки Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2015.
годину је усвојен Одлуком број: 404-02-185/2014-05 од 06.02.2015. године и обухвата
План јавних набавки за 2015. годину, као и план набавки на које се закон не примењује.
У току 2015. године донето је шест Одлука о измени плана набавки за 2015. годину.
У складу са Законом о јавним набавкама, Министарство је сачинило кварталне
извештаје о додељеним јавним набавкама у 2015. години.
Увидом у Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-9/2015-02 од
15.01.2015. године, организована је Група за јавне набавке.
Министарство је уредило поступак јавних набавки Правилником о ближем
уређивању поступка јавне набавке унутар Министарства просвете, науке и
технолошког развоја број: 110-00-423/2015-02 од 19.10.2015. године. Правилником се
ближе уређује поступак набавке, а нарочито: начин планирања набавки (критеријуми,
правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, начин
испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, циљеви поступка
јавне набавке, начин извршавања обавеза из поступка, начин обезбеђивања
конкуренције, спровођење и контрола јавних набавки и начин праћења извршења
уговора о јавној набавци.
Правилником се уређују и набавке добара, услуга и радова на које се Закон не
примењује.
У табели која следи дат је приказ спроведених јавних набавки које смо
ревидирали у поступку ревизије.
Наведени поступци јавних набавки су објашњени у оквиру области на које се
предметне набавке односе.
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Табела број 9
Редни
број

1

2

3

Конто

511223

511223

511223

у хиљадама динара
Број ЈН

ОП/Д/01/13

ОП/Д/05/14

ОП/Д/05/13

4

511223

ОП/Д/01/14

5

512611

ОП/Д/03/15

6

512611

ОП/Д/04/15

7

512611

ОП/Д/02/15

8

512611

ОП/Д/01/15

Предмет ЈН
извођење радова на
доградњи и
адаптацији објекта
Дом ученика средњих
школа „Карађорђе“
извођење радова на
реконструкцији и
доградњи објекта
ђачког интернара
Дом ученика средњих
школа Крагујевац
извођење радова на
реконструкцији,
адаптацији, изградњи
и доградњи
централне кухиње са
рестораном и
павиљона Фаза I
извођење радова на
реконструкцији,
адаптацији, изградњи
и доградњи
централне кухиње са
рестораном и
павиљона Фаза II
опремање Дома
ученика средњих
школа Лесковац
опремање Дома
ученика средњих
школа „Карађорђе“
опремање Дома
ученика
пољопривредне
школе Свилајнац
опремање
Студентског центра у
Чачку

Процењена
вредност
ЈН (без
ПДВ-а)

155.680

Врста
поступка

Број уговора

Датум
уговора

отворени
поступак ЈН

404-02-53/201305/7

09.05.2014.

94.677

отворени
поступак ЈН

404-02-151/201405/7

168.000

отворени
поступак ЈН

404-02-70/201305/5

21.04.2015.

18.11.2013.

Вредност
уговора
(без ПДВ-а)

Добављач

Плаћено
у 2015.
години

152.092

„Модулор“ д.о.о,
Београд – Носилац
посла и EX ING
B&P – члан групе

79.238

50.368

ГП „Тончев
градња“ д.о.о,
Сурдулица и ГР
Тим инжењеринг
Сурдулица – члан
групе

15.279

138.259

„Модулор“ д.о.о.
Београд- Носилац
посла и EX ING
B&P – члан групе

10.443

ГП „Тончев
градња“ д.о.о,
Сурдулица –
Носилац посла,
Зидар д.о.о.
Неготин – члан
групе
Гај-инжењеринг и
опремање д.о.о
Београд
Гај-инжењеринг и
опремање д.о.о,
Београд

264.004

отворени
поступак ЈН

404-02-25/201405/5

07.07.2015.

210.038

7.930

отворени
поступак ЈН

404-02-71/201505/5

26.08.2015.

7.600

16.500

отворени
поступак ЈН

404-02-72/201505/5

26.08.2015.

11.634

14.200

отворени
поступак ЈН

404-02-70/201505/5

26.08.2015.

13.544

Гај-инжењеринг и
опремање д.о.о,
Београд

13.544

15.000

отворени
поступак ЈН

404-00-607/201505/1

01.10.2015.

14.472

Гај-инжењеринг и
опремање д.о.о,
Београд

7.600

52.510

7.600

11.634
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Делови из Извештаја о извршењу буџета - Образац 5, за програм 2007, функцију 960, програмска активност 0001, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1
5173

2
400000

5174

410000

5175
5176

411000
411100

5177

412000

5178
5179
5180
5293
5300
5301
5309
5314
5321

412100
412200
412300
460000
463000
463100
470000
472000
472700

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177+ 5181 + 5183 + 5188 + 5190 +
5192 + 5194)
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)
Плате, додаци и накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (ОД 5178 ДО
5180)
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
Доприноси за здравствено осигурање
Доприноси за незапосленост
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294+5297+5300+5303+5306)
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301+5302)
Текући трансфери осталим нивоима власти
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО 5323)
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

Износ
одобрених
апропријација

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Из
Из донација
осталих
Аутономне Општине /
Републике
ООСО и помоћи
извора
покрајине
града
6
7
8
9
10
11
2.422.817
71.072
5.061
548
463.225

4
3.044.472

Укупно
(од 6 до
11)
5
2.962.723

884.503

1.073.501

666.308

69.401

2.895

700.394
700.394

830.287
830.287

546.549
546.549

58.824
58.824

1.481
1.481

223.433
223.433

114.086

149.397

99.438

10.577

265

39.117

75.592
31.964
6.529
193.676
193.673
193.673
1.883.733
1.883.733
1.883.733

100.351
42.811
6.235
186.375
186.180
186.180
1.568.120
1.568.120
1.568.120

66.643
28.626
4.169
186.180
186.180
186.180
1.567.951
1.567.951
1.567.951

7.071
3.063
443

178
76
11
195

26.459
11.046
1.612

548

334.349

169
169
169

41
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Делови из Извештаја о извршењу буџета-Образац 5, за програм 2007, функцију 960, програмска активност 0002, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5341

500000

5342
5343
5345
5346
4347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5356
5357

510000
511000
511200
511300
511400
512000
512100
512200
512300
512400
512500
512600
512800
512900

Опис
3
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(5342+5364+5373+5376+5384)
ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343+5348+5358+5360+5362)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ОД 5344 ДО 5347)
Изграадња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
МАШИНЕ И ОПРЕМА (ОД 5349 ДО 5357)
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за пољопривреду
Опрема за заштиту животне средине
Медицинска и лабораторијска опрема
Опрема за образовање, културу и спорт
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

Износ
одобрених
апропријација
4

Укупно
(од 6 до
11)
5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Из
Из донација
осталих
Аутономне Општине /
и
помоћи
Републике
ООСО
извора
покрајине
града
6
7
8
9
10
11

407.672

356.382

100.413

13.210

50

242.709

383.460
297.329
230.015
67.314

333.660
216.973
147.791
62.741
6.441
104.524
4.473
57.045
400
349
944
35.044
2.743
3.526

100.413
77.567
21.003
56.564

13.210
6.480
6.480

50

22.846

6.730

50

22.846

4.179

50

219.987
132.826
120.308
6.177
6.441
74.898
4.473
29.970
400
349
944
34.646
1.730
2.386

86.131
20.000
27.247

38.884

398
1.013
1.140

Делови из Извештаја о извршењу буџета-Образац 5, за програм 2007, функцију 960, програмска активност 0003, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

Опис

Износ
одобрених
апропријација
4

Укупно
(од 6 до
11)
5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Из донација
Аутономне Општине /
Републике
ООСО и помоћи
покрајине
града
6
7
8
9
10

1

2

3

5173

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)

669.500

663.013

636.575

5309
5314
5321

470000
472000
472700

650.400
650.400
650.400

645.849
645.849
645.849

627.000
627.000
627.000

5387

600000

19.000

11.318

11.318

5413
5414
5420

620000
621000
621600

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО 5323)
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5388+5413)
НАБАВКА ФИНАНСИЈСК ЕИМОВИНЕ (5414+5424+5433)
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСК ЕИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)
Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

19.000
19.000
19.000

11.318
11.318
11.318

11.318
11.318
11.318

16

60

23.794

Из
осталих
извора
11
2.568

18.849
18.849
18.849
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Делови из Извештаја о извршењу буџета-Образац 5, за програм 2007, функцију 960, програмска активност 0004, у делу економских класификација које су
ревидиране

Ознака ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5174

410000

5175
5176

411000
411100

5177

412000

5178
5179
5180

412100
412200
412300

5293

460000

5300
5301

463000
463100

5309

470000

5314

472000

5321

472700

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309
+ 5324)
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177+ 5181 + 5183 + 5188 + 5190
+ 5192 + 5194)
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)
Плате, додаци и накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178
до 5180)
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
Доприноси за здравствено осигурање
Доприноси за незапосленост
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(5294+5297+5300+5303+5306)
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301+5302)
Текући трансфери осталим нивоима власти
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
(5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( од 5315 до
5323)
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

Износ
одобрених
апропријација
4

Укупно
(од 6 до
11)
5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне
Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9
1.025

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11

5.110.731

5.049.974

4.160.265

22.596

1.327

864.761

1.391.220

1.531.204

1.042.154

12.034

1.327

475.689

1.104.178
1.104.178

1.208.522
1.208.522

859.846
859.846

9.953
9.953

338.723
338.723

176.939

191.993

154.106

1.782

36.105

114.508
53.791
8.639

128.778
55.175
8.040

103.311
44.338
6.457

1.194
513
75

24.273
10.324
1.508

256.003

254.428

254.428

256.003
256.003

254.428
254.428

254.428
254.428

3.136.430

2.861.894

2.861.894

3.136.430

2.861.894

2.861.894

3.136.430

2.861.894

2.861.894
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Делови финансијских извештаја
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Делови из Извештаја о извршењу буџета-Образац 5, за програм 2007, функцију 960, програмска активност 0005, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5341

500000

5342
5343
5345
5346
4347
5348
5349
5350
5352
5354
5356
5357

510000
511000
511200
511300
511400
512000
512100
512200
512400
512600
512800
512900

Опис
3
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(5342+5364+5373+5376+5384)
ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343+5348+5358+5360+5362)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (ОД 5344 ДО 5347)
Изграадња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
МАШИНЕ И ОПРЕМА (ОД 5349 ДО 5357)
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за заштиту животне средине
Опрема за образовање, културу и спорт
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема

Износ
одобрених
апропријација
4

Укупно
(од 6 до
11)
5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Из
Из
донација и осталих
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
помоћи
извора
покрајине
града
6
7
8
9
10
11

716.018

594.072

166.439

259

427.374

675.896
489.233
291.672
197.561

386.510
252.993
125.794
122.090
5.109
128.910
14.963
73.259
253
39.887
548

166.439
112.219
19.978
92.241

259

54.220

251
241
10

219.812
140.774
105.816
29.849
5.109
74.439
14.722
19.029
253
39.887
548

186.663
60.000
83.024
35.615

54.220

8.024

Делови из Извештаја о извршењу буџета-Образац 5, за програм 2007, функцију 960, програмска активност 0006, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5309

470000

5314
5321

472000
472700

5387

600000

5413
5414
5420

620000
621000
621600

Опис

3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 +
5324)
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО 5323)
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5388+5413)
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414+5424+5433)
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСК ЕИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)
Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

Износ
одобрених
апропријација
4

Укупно
(од 6 до
11)
5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Републике

Аутономне
покрајине

Општине /
града

ООСО

6

7

8

9

783.898

805.332

759.536

736.898

720.574

720.574

736.898
736.898

720.574
720.574

720.574
720.574

1.016.773

934.903

934.903

1.016.773
1.016.773
1.016.773

934.903
934.903
934.903

934.903
934.903
934.903

2.806

450

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11

70

42.470
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Делови из Извештаја о извршењу буџета-Образац 5, за програм 2007, функцију 960, програмска активност 0007, у делу економских класификација које су
ревидиране
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

5173

400000

5309

470000

5314

472000

5321

472700

Опис
3
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309
+ 5324)
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
(5310+5314)
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ( ОД 5315 ДО
5323)
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

Износ
одобрених
апропријација
4

Укупно
(од 6 до
11)
5

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне
Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

174.770

170.306

167.700

133.300

131.706

131.700

133.300

131.700

131.700

133.300

131.700

131.700

Из
донација
и помоћи
10

Из
осталих
извора
11

2.600

6
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