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РЕЗИМЕ
Државна ревизорска институција је извршила проверу веродостојности одазивног
извештаја, који је Градска управа града Београда – Секретаријат за образовање и дечју
заштиту био дужан да достави на основу захтева из Извештаја о ревизији саставних
делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе града Београда –
Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2014. годину број: 400-382-5/2015-04 од
23.12.2015. године.
Циљ ревизије је био добити довољне и одговарајуће доказе за изрицање мишљења о
веродостојности одазивног извештаја. Државна ревизорска институција је изрекла
мишљење, да су мере исправљања у свим тачкама одазивног извештаја веродостојне, осим
у тачки 2.2.1.
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1. УВОД
Извршили смо проверу веродостојности Извештаја о отклањању откривених
неправилности VII-03 број: 031-1249/2015-1 од 22.03.2016. године, који се односи на
Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања
Градске управе града Београда – Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2014.
годину, у складу са Законом о Државној ревизорској институцији1 и Пословником
Државне ревизорске институције2.
1.1.

Циљ и методе провере

Државна ревизорска институција (у даљем тексту Институција) је донела Извештај о
ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске
управе града Београда – Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2014. годину (у
даљем тексту: Извештај о ревизији), у којем је од субјекта ревизије Градске управе града
Београда – Секретаријата за образовање и дечју заштиту захтевала, да у року од 90 дана
поднесе Извештај о отклањању откривених неправилности. (у даљем тексту: одазивни
извештај).
Субјект ревизије је у остављеном року доставио одазивни извештај. У одазивном
извештају су исказане мере исправљања за све утврђене неправилности, међутим
Институција је при оцени веродостојности утврдила, да субјект ревизије мере исправљања
није у целости ни адекватно документовао тако да је за неке наводе изражена сумња да
нису истинити.
Правни основ за ову проверу је садржан је у члану 40. став 4. Закона о Државној
ревизорској институцији којим је Институција овлашћена да проверава веродостојност
одазивног извештаја поредећи га са резултатима ревизије. Детаљније поступак провере
веродостојности одазивног извештаја уређен је чланом 36. Пословника Државне
ревизорске институције.
Циљ ове провере је прибављање одговарајућих и довољних доказа за изрицање
мишљења о веродостојности одазивног извештаја. Оценом истинитости навода о мерама
исправљања субјекта ревизије добили смо довољне и задовољавајуће доказе о пословању
субјекта ревизије, на основу којих можемо у послеревизионом поступку да изрекнемо
мишљење да ли су мере исправљања задовољавајуће.
Овом провером обухваћене су мере исправљања субјекта ревизије од 24.12.2015. до
22.03.2016. године, односно од дана уручења Извештаја о ревизији до последњег дана рока
за подношење одазивног извештаја, као и предузете мере и активности, у 2015. и 2016.
години, за отклањање неправилности наведених у Извештају о ревизији саставних делова
1
2

„Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010
„Сл. гласник РС“, бр. 9/2009
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финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе града Београда –
Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2014. годину.
За проверу веродостојности одазивног извештаја смо
документацију субјекта ревизије о спровођењу мера исправљања.





размотрили

добијену

У овом извештају:
представљамо резиме налаза садржаних у извештају о ревизији за које је било
потребно предузети мере исправљања,
резимирамо мере исправљања за отклањање утврђених неправилности за које је
субјект ревизије навео у свом одазивном извештају да их је предузео,
дајемо закључке,
дајемо мишљење о веродостојности одазивног извештаја.
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2.
ПРОВЕРА ВЕРОДОСТОЈНОСТИ НАВОДА У ОДАЗИВНОМ ИЗВЕШТАЈУ
2.1. Резиме налаза у ревизији саставних делова финансијских извештаја
2.1.1. Погрешна економска клaсификација
2.1.1.1. Опис неправилности
Градска управа града Београда - Секретаријат за образовање и дечју заштиту у 2014.
години, део расхода и издатака није правилно планирао и извршавао према одговарајућој
економској класификацији:
 Приходи у финансијских извештаја су укупно исказани у већем износу од износа
утврђеног налазом ревизије за 54.819 хиљада динара,
 Расходи у финансијским извештајима су укупно исказани: (1) у већем износу од износа
утврђеног налазом ревизије за 69.837 хиљада динара и (2) у мањем износу од износа
утврђеног налазом ревизије за 15.018 хиљада динара
чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања
Градске управе града Београда - Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2014.
годину.
2.1.1.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају
Секретаријат за образовање и дечју заштиту и индиректни корисници Секретаријата –
предшколске установе, доставили су доказе да су у 2016. години вршили планирање и
евидентирање расхода на одговарајућим економским класификацијама. (доказ:
Секретаријат за образовање и дечју заштиту: финансијске картица конта 463211,
483111,444211, 511223, 421511; Предшколске установе - ПУ „Лане“ Гроцка: финансијска
картица конта 414111 - Породиљско боловање и финансијска картица конта 414121 Боловање преко 30 дана; ПУ „11. април“ Нови Београд: финансијска картица конта
414111 - Породиљско боловање и финансијска картица конта 414121 - Боловање преко 30
дана; ПУ „Наша радост“ Сопот и ПУ „Полетарац“ Барајево финансијска картица
конта 414121 - Боловање преко 30 дана ).
2.1.1.3. Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су мере исправљања које се односе на
неправилност - погрешна економска класификација веродостојне.
2.2. Резиме налаза у ревизији правилности пословања
2.2.1. Исплаћене зараде у већем износу од износа прописаног законом
2.2.1.1. Опис неправилности
Индиректни корисници буџетских средстава - Предшколске установе су преузеле
обавезе и извршиле расходе за плате, додатке и накнаде запосленима у износу од најмање
196.575 хиљада динара, а да правни основ за извршење ових расхода није у складу са
важећим законским и другим прописима и то:
(1) 183.863 хиљаде динара по основу неправилно утврђених коефицијената за обрачун и
исплату плате;
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(2) 12.236 хиљада динара по основу увећања коефицијената за обрачун и исплату плате у
већем износу од прописаног или неоснованог увећања основне плате (стимулација,
увећање по основу радног учинка) и
(3) 476 хиљада динара по основу више исплаћеног додатка за ноћни рад.
2.2.1.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају
У циљу отклањања наведених неправилности Секретаријат за образовање и дечју
заштиту и индиректни корисници - Предшколске установе су предузели следеће мере
исправљања и доставили одговарајуће доказе:
(1) Предшколске установе су доставиле обрачуне зарада за јануар, мај и септембар 2016.
године за запослене код којих су неправилно утврђени коефицијенти за обрачун и
исплату зараде у Извештају за 2014. годину, утврђено је да се наведеним запосленим
лицима и даље зарада исплаћује по основу неправилно утврђених коефицијената
(докази: обрачунски листићи запослених за јануар, мај и септембар 2016. године и
изводи подрачуна из Управе за трезор).
(2) Секретаријат прати и анализира исплату на основу стимулације и радног учинка.
(доказ: Обрачунски листићи за јануар 2016. године и изводи из трезора). У
достављеним доказима није било исплате на основу стимулације и радног учинка.
(3) Предшколска установа „Савски венац“ Савски венац је доставила доказе да ноћни рад
исплаћује у висини 26% (докази: обрачун зараде за новембар и децембар 2015. године
и јануар и фебруар 2016. године).
2.2.1.3. Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо да су мере исправљања које се односе на
неправилност - исплаћене зараде у већем износу од износа прописаног законом по
основу стимулација и радног учинка и исплаћени додатак по основу ноћног рада
веродостојне, осим за меру исправљања која се односи на неправилност - неправилно
утврђени коефицијенти за обрачун и исплату плате.
2.2.2. Преузете обавезе без спроведеног поступка јавне набавке и без поштовања
законских процедура у поступцима јавних набавки
2.2.2.1. Опис неправилности
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је преузео обавезе и извршио расходе у
износу од најмање 85.380 хиљаде динара, супротно прописима који уређују јавне набавке:
(1) без спроведеног поступка јавне набавке, преузео обавезу и/или извршио расходе у
износу од 2.843 хиљаде динара за набавку услуге осигурања имовине основних и
средњих школа.
(2) без поштовања законских процедура у поступцима јавних набавки у износу од
82.537 хиљада динара и то: 14.093 хиљаде динара за набавку прибора за одржавање
хигијене за потребе предшколских установа, 48.574 хиљаде динара за куповину
месних прерађевина за потребе предшколских установа, 6.933 хиљаде динара за
услуге превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима
предшколских установа; 3.091 хиљада динара за набавку опреме за фискултурну
салу и спортска игралишта за потребе нове основне школе „Степа Степановић“ на
Вождовцу и 9.846 хиљада динара за набавку торби са додатком за повијање беба.
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2.2.2.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају
(1) Секретаријат за образовање и дечју заштиту је спровео набавку услуге осигурања
имовине предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта,
основних и средњих школа и закључио Уговор са групом понуђача број VII-01 401.176 дана 22.3.2016. године. (доказ : Уговор број VII-01 401.1-76 од 22.3.2016. године).
(2) Секретаријат за образовање и дечју заштиту је доставио документацију која се односи
на набавку услуге осигурања имовине основних и средњих школа; документацију која
се односу на набавку прибора за одржавање хигијене за потребе предшколских
установа; документацију која се односи на набавку месних прерађевина за потребе
предшколских установа; документацију која се односи на набавку услуге превентивне
дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима предшколских установа и
доставио доказ да је обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објављено на
порталу у року који није дужи од пет дана од закључења уговора; да извештај о
стручној оцени и одлука о додели уговора садрже податке из плана које се односе на
предметну набавку; да је донета Одлука о додели уговора у року од 25 дана од
отварања понуде. (докази: документација о спроведеном поступку јавне набавке
имовине основних и средњих школа, јавне набавке прибора за одржавање хигијене,
јавне набавка месне прерађевине и сухомеснатих производа, јавне набавке
дезинфекције, дезинсекције и дератизације – Позив за достављање понуде, Модел
уговора и сагласност Градског правобранилаштва, Одлука о измени и допуни одлуке о
оснивању Завода за биоциде и медицинску екологију, Понуда 05-01 бр. 115/1 од
02.03.2016. године)
Набавка опреме за фискултурну салу и спортска игралишта за потребе нове основне
школе „Степа Степановић“ на Вождовцу и набавка торби са додатком за повијање беба
није вршена у 2016. години. Секретаријат за образовање и дечју заштиту у 2016. години
није имао поступак пред Републичком комисијом за заштиту права понуђача.
2.2.2.3. Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су мере исправљања које се односе на
неправилност - исплате без спроведеног поступка јавне набавке и без поштовања
законских процедура у поступцима јавних набавки веродостојне.
2.2.3. Преузете обавезе изнад одобрене апропријације из средстава буџета-извор 01
2.2.3.1. Опис неправилности
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је преузео веће обавезе у односу на
одобрене апропријације на дан 31.12.2014. године у износу од 491.918 хиљада динара по
основу испостављених рачуна и то: (1) функционална класификација 911- Предшколско
образовање, економска класификација 421000- Стални трошкови износ од 54.137 хиљада
динара; (2) функционална класификација Предшколско образовање 911- Предшколско
образовање, економска класификација 426000- Материјал износ од 49.495 хиљада динара
по основу потписаних уговора; (3) функционална класификација 912- Основно
образовање, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти износ
од 350.490 хиљада динара по основу испостављених рачуна и (4) функционална
класификација 920- Средње образовање, економска класификација 463000- Трансфери
осталим нивоима власти износ од 37.796 хиљада динара по основу испостављених рачуна.
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2.2.3.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је у одазивном извештају навео да је у
току вршења ревизије прихватио препоруку која се односи на преузимање већих обавеза,
односно на дан 31.12.2015. године није преузео веће обавезе у односу на одобрене
апропријације. (доказ: Извршење финансијског плана за 2015. годину са прегледом
преузетих обавеза по рачунима и уговорима на дан 31.12. 2015. године).
2.2.3.3. Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су мере исправљања које се односе на
неправилност - преузете обавезе изнад одобрене апропријације (из средстава буџета)
веродостојне.
2.2.4. Преузете обавезе изнад одобрене апропријације из осталих извора
2.2.4.1. Опис неправилности
Индиректни корисници буџетских средстава - Предшколске установе су извршиле
веће расходе у односу на одобрене апропријације на дан 31.12.2014. године у износу од
407.703 хиљаде динара из осталих извора, и то: (1) 347.026 хиљада динара за плате,
додатке и накнаде запосленима (тачка 2.1.) и (2) 60.677 хиљада динара за социјалне
доприносе на терет послодавца (тачка 2.2.).
2.2.4.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је у одазивном извештају навео да је
Закључком Градоначелника 6-8275/15 од 30.11.2015. године уређена припадност
сопствених прихода индиректних корисника буџетских средстава – предшколских
установа чији је оснивач град Београд, тако да представљају приход буџета града Београда
од 1.1.2016. године и користиће се у складу са прописима којима се уређује буџетски
систем. Доношењем овог закључка, промењен је начин функционисања предшколских
установа, те постоји реално уверавање да предшколске установе од 2016. године неће
вршити веће расходе у односу на одобрене апропријације из осталих извора. (доказ:
Закључак Градоначелника 6-8275/15 од 30.11.2015. године, Одлука о буџету за 2016.
годину).
2.2.4.3. Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су мере исправљања које се односе на
неправилност - преузете обавезе изнад одобрене апропријације из осталих извора
веродостојне.
2.2.5. Секретаријат за образовање и дечју заштиту није обавестио своје индиректне
кориснике о расподели средстава
2.2.5.1. Опис неправилности
Секретаријат за образовање и дечју заштиту није обавестио своје индиректне
кориснике о расподели средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених
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апропријација, тако да се не може утврдити да ли су предшколске установе преузеле веће
обавезе у односу на одобрене апропријације.
2.2.5.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је у одазивном извештају навео да је у
2015. години, као и у 2016. години обавестио индиректне кориснике о расподели
средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација. (доказ:
Допис индиректним корисницима о расподели средстава индиректним корисницима у
оквиру својих одобрених апропријација од 27.3.2015. године и 22.1.2016. године).
2.2.5.3. Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо, да су мере исправљања које се односе на
неправилност - обавештење индиректних корисника о расподели средстава веродостојне.
2.2.6. Неправилности у функционисању система интерних контрола
2.2.6.1. Опис неправилности
Секретаријат за образовање и дечју заштиту није у потпуности успоставио систем
интерних контрола који обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити
остварени кроз пословање у складу са важећим прописима и да је обезбеђена реалност и
интегритет финансијских извештаја:
(1) трансферисана су средства у износу од 1.219.361 хиљаде динара основним и средњим
школама на територији града Београда за материјалне трошкове без одговарајуће
документације;
(2) трансферисана су средства у износу од 74.191 хиљаде динара за опремање и текуће и
капитално одржавање објеката у основном и средњем образовању без претходно
утврђених критеријума, начина и поступка доделе средстава (тачка 2.9.).
(3) Индиректни корисници буџетских средстава - Предшколске установе су вршиле
уплату електронске допуне карата за јавни превоз запосленима и за оне дане када нису
долазили на посао (део годишњег одмора, боловање до 30 дана, државни празник и
друго).
(4) Индиректни корисници буџетских средстава - Предшколске установе нису
исплаћивале накнаду зараде за време породиљског одсуства истовремено са обрачуном
и исплатом зараде запосленима (тачка 2.4.) и
(5) Секретаријат за образовање и дечју заштиту: нема увид колика је имовина коју
користе основне и средње школе дата у закуп, који је приход остварен и за које намене
су средства утрошена; у току ревизије је утврђено да су школе оствариле приход од
најмање 277.863 хиљада динара по основу давања имовине у закуп.
2.2.6.2. Мера исправљања наведена у одазивном извештају
(1) Секретаријат за образовање и дечју заштиту је у одазивном извештају навео да је
иницирао измену и допуну Упутства о раду у области планирања, припреме и
извршења буџета, буџетског рачуноводства и извештавања, у циљу преноса средстава
на име материјалних трошкова, а како би исто било усаглашено са Правилником о
критеријумима и стандарднима за финансирање установе која обавља делатност
основног образовања и васпитања и Правилником о критеријумима за утврђивање
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(2)

(3)

(4)

(5)

цене услуга у средњој школи. (доказ: Допис Секретаријату за финансије VII-04-4012сл/15 од 2.11.2015. године).
Неправилност је отклоњена у току ревизије. (доказ: Резиме предузетих мера у
Извештају о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности
пословања Градске управе града Београда – Секретаријата за образовање и дечју
заштиту за 2014. годину).
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је у одазивном извештају навео да је у
2015. години, као и у 2016. години обавестио индиректне кориснике да уплату
електронске допуне карата за јавни превоз запосленима не врше и за оне дане када
запослени нису долазили на посао (део годишњег одмора, боловања до 30 дана,
државни празник и друго). (Доказ: Дописи VII-04/сл од 29.9.2015. године и Допис ПУ
Барајево, ПУ „11.април“, ПУ „Лане“ Гроцка, ПУ „Наша радост“ Сопот о примени
препорука ДРИ).
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је у одазивном извештају навео да је у
2015. години, као и у 2016. години обавестио индиректне кориснике да исплаћују
накнаде зараде за време породиљског одсуства истовремено са обрачуном и исплатом
зараде запосленима. Предшколска установа „Полетарац“ Барајево у 2016. години није
вршила обрачун и исплату накнаде за породиљско боловање заједно са исплатом
зараде запосленима. (доказ: Дописи VII-04/сл од 29.9.2015. године, налог за књижење,
финансијске картице конта 411111 – Плате по основу цене рада и 414111 –
Породиљско боловање, и изводи из трезора број 14 од 4.2.2016. године, број 15 од
5.2.2016. године, број 91 од 2.6.2016. године, број 175 од 30.9.2016. године).
Секретаријат за образовање и дечју заштиту је у одазивном извештају навео да је
иницирао покретање поступка преноса права јавне својине на непокретностима у
својини Републике Србије на град Београд. У складу са дописом Секретаријата за
образовање и дечју заштиту, основне и средње школе доставиле су копије уговора
закупа имовине школског простора у 2015. години. Такође, у 2016. години
Секретаријат је упутио школама допис са захтевом за достављањем прегледа
остварених прихода на основу давања у закуп школског простора као и аналитичке
картице закупаца. (доказ: Закључак Владе Републике Србије 05 број 464-9600/2015 од
10.9.2015. године и број 464-9602/2015 од 10.9.2015. године; Допис Министарству
просвете, науке и технолошког развоја VII-01-07-сл/2015 од 31.12.2015. године и Допис
директорима школа на територији града Београда VII-01-031-сл/15 од 29.10.2015.
године и VII-04-сл/2016 од 11.3.2016. године )

2.2.6.3. Провера веродостојности мере исправљања
На основу извршене провере оцењујемо да су мере исправљања које се односе на
неправилност - трансферисање средстава основним и средњим школама без одговарајуће
документације, трансферисање средстава за опремање и текуће и капитално одржавање
објеката у основном и средњем образовању без претходно утврђених критеријума, начина
и поступка доделе средстава, уплата електронске допуне карата запосленима, давање у
закуп имовине коју користе основне и средње школе веродостојне, осим за меру
исправљања која се односи на неправилност исплата накнаде зараде за време
породиљског одсуства истовремено са обрачуном и исплатом зараде запосленима.
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Проверавали смо веродостојност одазивног извештаја, који нам је на основу нашег
захтева за достављање одазивног извештаја, наведеног у нашем Извештају о ревизији
доставила Градска управа града Београда – Секретаријат за образовање и дечју заштиту.
Достављени одазивни извештај потписало је и печатом оверило одговорно лице
Градске управе града Београда – Секретаријата за образовање и дечју заштиту.
Веродостојност одазивног извештаја проверили смо у складу са чланом 40. Закона о
Државној ревизорској институцији и чланом 36. Пословника Државне ревизорске
институције.
Ревизијски поступци су обухватили увид у документацију субјекта ревизије о
спровођењу мера исправљања. Сматрамо да смо добили довољне и одговарајуће доказе за
изрицање мишљења о веродостојности одазивног извештаја, који је доставио субјект
ревизије.
3.

МИШЉЕЊЕ О ИСКАЗАНИМ МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА

На основу налаза утврђених ревизијом, представљених у другом делу извештаја, које
је субјект ревизије предузео ради отклањања неправилности утврђених у Извештају о
ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске
управе града Београда – Секретаријат за образовање и дечју заштиту за 2014. годину,
закључујемо да су мере исправљања у свим тачкама Одазивног извештаја веродостојне,
осим у тачки 2.2.1 (више исплаћене плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу
од 183.683 хиљаде динара), што је детаљније објашњено у тачки 2.2.1. Послеревизионог
извештаја о мерама исправљања Градске управе града Београда – Секретаријата за
образовање и дечју заштиту.
Генерални државни ревизор
Радослав Сретеновић
Достављено:
Субјекту ревизије и
Архиви.

