ГРАД НИШ

ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ
НА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА НИША
ЗА 2014. ГОДИНУ

У Нишу, _______ 2016. године
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ОДАЗИВНИ ИЗВЕШТАЈ НА ИЗВЕШТАЈ
О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА
ГРАДА НИША ЗА 2014. ГОДИНУ
У складу са Закључком о спровођењу ревизије, Државна ревизорска институција је
извршила ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и ревизију
правилности пословања Града Ниша за период 01. 01. 2014. – 31. 12. 2014. године. Након
спроведеног поступка ревизије Градоначелнику Града Ниша је достављен Извештај о ревизији
консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања
Града Ниша за 2014. годину.
Сагласно члану 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, Граду Нишу
одређен је рок од 90 дана за подношење одазивног извештаја, те у складу са тим, подносимо
Одазивни ивзештај о отклањању откривених неправилности или несврсисходности
констатованих у Извештају о ревизији са приказивањем мера исправљања и доказа:
1) Кључне неправилности у ревизији консолидованих финансијских извештаја
Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај, у консолидованим финансијским
извештајима града Ниша:
1. део прихода и примања није правилно планиран и остварен према одговарајућој економској
класификацији, и то:
- Приходи буџета града Ниша нису тачно исказани, јер нису евидентирани приходи у износу од
21.027 хиљада динара и то приходи од донација који су уплаћени на девизни рачун и на
подрачуне отворене по основу пројеката у оквиру консолидованог рачуна трезора (тачка 4.1.2.
Напомена);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
У вези неевиднетираних прихода уплаћених на подрачуне за пројекте, неправилност је у
поступку отклањања.
ДОКАЗ 4: - Допис ЗУП-у број: 11-441/2016
- Допис управама број: 11-444/2016 и 11-442/2016
- Изводи и закључни лист за евидентирана стања на
подрачунима на дан 31.12.2015.год
- Део прихода и примања није правилно планиран и остварен према одговарајућој економској
класификацији, јер приходи и примања у финансијским извештајима су укупно исказани: (1) у
већем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 11.929 хиљада динара и (2) у
мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 11.929 хиљада динара (табеле из
тачака 4.1.2. и 4.1.3. Напомена);
Одговор: Неправилност је отклоњена, приликом отуђења грађевинског земљишта почев
од 2015.године уплата се евидентира преко уплатног рачуна 840-841141843-14
ДОКАЗ 1 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 846-1/2016-04
- Допис број 11-461/2016
- Уговор о отуђењу грађевинског земљишта
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2. део расхода и издатака није правилно планиран и извршен према одговарајућој економској и
организационој класификацији, и то:
- Расходи буџета града Ниша нису тачно исказани, јер нису евидентирани расходи у износу од
25.903 хиљаде динара и то за извршење са подрачуна отворених по основу пројеката у оквиру
консолидованог рачуна трезора (тачка 4.1.4. Напомена);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
У вези неевидентираних расхода са подрачуна за пројекте, неправилност је у поступку
отклањања.
ДОКАЗ 4: - Допис ЗУП-у број: 11-441/2016
- Допис управама број: 11-444/2016 и 11-442/2016
- Изводи и закључни лист за евидентирана стања на подрачунима
на дан 31.12.2015.год
- Део расхода и издатака није правилно планиран и извршен према одговарајућој економској
класификацији, јер расходи и издаци у финансијским извештајима су укупно исказани: (1) у
већем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 563.355 хиљада динара, (2) у
мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 563.247 хиљада динара (табеле
из тачака 4.1.4. и 4.1.5. Напомена), а разлика у износу од 108 хиљада динара се односи на више
евидентиран расход код ПУ Пчелица;
Одговор: Неправилност је у поступку отклањања, упућен је допис свим директним
корисницима да расходе и издатке планирају и извршавају са одговарајућих економских
класификација.
ДОКАЗ 2 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-462/2016
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Расходи који нису правилно планирани и извршени односе се на:
а) Чланарину код СКГО и РРА у износу од 7.959 хиљада динара. Ова неправилност је
отклањена, дана 29. 02. 2016. године упућен је допис Одсеку за планирање буџета како би се за
ову намену обезбедила средства на конту 481 уместо на 423 за чланарине за 2016. годину, што је
и урађено Решењем број: 782/2016-01. У 2016. години је извршено плаћање чланарине за 2016.
годину за РРА Југ са конта 481.
ДОКАЗ 1: - Картица конта 423
- Допис Одсеку за планирање буџета број: 11-436/2016
- Извод и образац ЗПТ
- Решење број: 782/2016-01
б) Затезну камату у износу од 10.800 хиљада динара. Ова неправилност је отклоњена у
2015. години почев од марта 2015. године. На позицији 52, конто 444, обезбеђена су средства и
извршено је 4.321.753,57 динара за затезне камате.
ДОКАЗ 2: - Картице конта 444211 и 241412
- Извод из Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Града Ниша за 2015. годину
3

в) Субвенција за почетак рада СЗ Југ у износу од 1.650 хиљада динара. Ова неправилност
је исправљена у 2015. години. Није даље вршен пренос, с обзиром да је СЗ Југ престала да
постоји 29. 12. 2014. године, а укупан износ који је извршен као оснивачки улог (конто 621)
уместо као субвенција је изкњижен са конта 1119 и конта 3114.
ДОКАЗ 3: - Картица конта 621 за 2015. годину
- Картице конта 111911 и 311411
Одговор Установе „Пчелица“:
За део расхода који није планиран и извршен према одговарајућој класификацији дајемо
следеће изјашњење
1. Отклоњена је неправилност у складу са препоруком ДРИ, тако што почев од исплате за
септембар 2015.године Предшколска установа „Пчелица“ Ниш исплату накнаде за
породиљско боловање врши истовремено са исплатом коначног дела плате или раније,
обзиром да се накада исплаћује једнократно. Оваква неправилност се неће поновити.
Доказ 1: Рекапитулације плате и породиљског боловања и изводи од дана
28.10.2015.године.
2. Отклоњена је неправилност по пропоруци ДРИ у исплати отпремнине приликом одласка
у пензију тако што се поштује рок од 30 дана за исплату од престанка радног односа.
Доказ-2: Решење о престанку радног односа за Владимира Радовића бр. 11 од
04.01.2016.године и Извод 03.02.2016.године.
3. Одлуком о буџету Града Ниша за 2016.годину први пут су планирана буџетска средства
за исплату јубиларних награда запосленима, који то право стичу у 2016.години, што
значи да ће установа доносити решења и да ће се испоштовати препорука ДРИ везана за
исплату јубиларних награда.
4. Отклоњена је неправилност и испоштована препорука ДРИ везане за пренос буџетских
средстава и плаћања у складу са захтевом по основу кога су пренета средства из буџета
града. Чиме је испоштована препорука да се плаћање врши по пјединачним документима
рачунима а не збирно.
Доказ 3: Извод УТ од 18. 12. 2015. године
5. Испоштована је препорука ДРИ да се све обавезе пријављују у складу са Законом о
роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним
трансакцијама.
Доказ-4: Извод из регистра РИНО.
6. Отклоњена је неправилност и испоштована препорука ДРИ везано за евидентирање
расхода на име услуга коришћења мобилних телефона тако што се расходи по овом
основу евидентирају у тренутку плаћања рачуна. Неправилност се више неће поновити.
Доказ-5: Картица конта 421414010-Услуге мобилног телефона и извод од
18.11.2015.године
7. Отклоњена је неправилност констатована у 2014.години тако што се у 2015.години
правилно примењују одредбе правилника о стандардном квалификационом оквиру
и контном плану за буџетски систем, односно споредни трошкови закупа књиже на
конту 412300 – Комуналне услуге. Неправилност се више неће поновити.
Доказ-6: Картица конта 421311010 и Изводи УТ од 01.09.2015. и 10.09.2015.године.
8. Неправилност у евидентирању расхода за лож уље у 2014.години, који је техничком
грешком прокњижен на конту репрезентације отклоњена је у 2015.години и
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испоштована препорука ДРИ да се обезбеди правилна примена Уредбе о буџетском
рачуноводству. Неправилност се неће поновити.
9. Неправилност у евидентирању расхода по основу путних налога отклоњена је
исправним књижење у 2015.години, тако што се расход евидентира у моменту
исплате (и аконтација и коначни обрачун по путном налогу). Неправилност се неће
поновити. Испоштована је препорука ДРИ да се одобравање исплате путних рачуна
увек врши од стране налогодавца.
10. Испоштована је препорука ДРИ за исправно исказивање расхода по изворима 01приходи из буџета и 04-сопствени приходи.
11. У току поступка ревизије ДРИ донет је Правилник о начинну, условима коришћења и
потрошњи говира службених возила Предшколске установе „Пчелица“ Ниш бр. 7347 од
09.11.2015.године и Решење о именовању комисије за утврђивање просечне потрошње
горива за службена возила ПУ „Пчелица“ Ниш бр. 7377 од 12.11.2015.године, чиме се
започело са отклањањем утврђене неправилности. У међувремену комисија је на основу
списка службених возила утврдила просечну потрошњу горива и о томе доставила
извештај бр. 8470 од 30.12.2015.године.
Доказ-7: Извештај о просечној потрошњи горива на пређених 100 километара возила у
возном парку ПУ „Пчелица“ зав.бр. 8470 од 30.12.2015.године.
12. Испоштована је препорука ДРИ да интерним контролним поступцима и процедурама
обезбедимо боље праћење извршења закључених уговора и тачно извештавање о
извршењу истих, тако што је израђена апликација за праћење свих закључених уговора
посебно за добра која се води магацинска евиденција а посебно за све остало.
Прекорачење вредности уговора неће се више поновити.
Доказ-8: Извештај о реализацији закључених уговора по магацинима на дан 31.10.2015.,
31.12.2015. и 02.02.2016.године.
13. Везано за техничку грешку приликом уплате износа од 500.000,00 динара дана
05.12.2014.године, судски спор ради повраћаја средстава који је покренула ПУ „Пчелица“
пред Привредним судом у Нишу окончан је пресудом у корист установе.
Доказ-9: Пресуда Привредног суда бр 2П306/2015 од 21. 05. 2015. године правоснажно и
извршна од 29. 06. 2015. године.
14. Испоштована је препорука ДРИ да се фактурисање услуга припреме и дистрибуције
оброка за кориснике дневног боравка Центра „Мара“ фактурише Управи за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту.
Доказ-10: Фактура за месец 10/2015
15. У идентификацији, евидентирању и исказивању нефинансијске имовине и обавеза,
поступак отклањања неправилности је у току с обзиром да смо упутили захтев Управи за
имовину и инспекцијске послове, ради утврђивања правног статуса свих објеката које
установа користи а све у складу са препорукама ДРИ.
Доказ-13: Допис Управи за имовину и инспекцијске послове зав.бр. 7892 од 04.12.2015.
- Део расхода и издатака није правилно планиран и извршен према одговарајућој
организационој класификацији, јер са апропријација градоначелника извршен је расход за:
посланички додатак (за накнаде помоћницима градоначелника) у износу од 3.625 хиљада динара
(тачка 4.1.4.7.), финансирање и суфинансирање пројеката за младе у износу од 3.020 хиљада
динара (тачка 4.1.4.10.), трансфере осталим нивоима власти у износу од 2.133 хиљаде динара
(тачка 4.1.4.19.), дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 2.991 хиљаде
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динара (тачка 4.1.4.23), затим са апропријација Управе за финансије у износу од 3.074 хиљаде
динара за трансфере осталим нивоима власти (тачка 4.1.4.19.).
Одговор: Неправилност је у поступку отклањања, упућен је допис Одсеку буџета и
Служби за послове градоначелника да приликом ребаланса буџета за 2016. годину отклоне
наведену неправилност и све расходе и издатке правилно планирају према одговарајућој
организационој класификацији.
ДОКАЗ 3 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-464/2016
- Допис број 11-463/2016
У поступку отклањања је неправилност у вези плата помоћницима градоначелника.
Систематизована су радна места у оквиру Службе за послове Градоначелника.
ДОКАЗ 27а (регистратор „ГРАД-1“): Извод из систематизације број: 371/2016-14
Поступљено по препоруци у делу који се односи на трансфере осталим нивоима власти.
одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину нису планирана средстава за остале намене
градским општинама.
ДОКАЗ 28 (регистратор „Управа за финансије“): - Одлука о буџету Града Ниша за 2016.
годину („Службени лист Града Ниша“,
број 98/2015)
За трансфере осталим нивоима власти који се односе на школе и факултете и за дотације
осталим непрофитним институцијама које се односе на невладине организације – удружења
грађана, обавестили смо директног корисника буџета Града Ниша да у предлогу за ребаланс
буџета Града Ниша за 2016. годину не планира поменуте расходе.
ДОКАЗ 21 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис Градоначелнику Града Ниша бр: 11-572/2016
Као што је објашњено у тачкама 4.3. и 4.4. Напомена уз Извештај утврђене су следеће
неправилности:
3. у консолидованим финансијским извештајима:
У Консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2014. године:
- није исказано следеће:
- зграде и грађевински објекти чију вредност у поступку ревизије нисмо могли да
утврдимо, 42 стана која су дата у закуп чију вредност у поступку ревизије нисмо могли да
утврдимо, зграде и грађевински објекти у укупном износу од 71.493 хиљаде динара (у износу од
1.007 хиљада динара за пројекат санације објекта код СЦ Чаир, у износу од 66.594 хиљаде
динара за радове на изградњи заштитне конструкције над Вилом на археолошком налазишту
Медијана код Завода за заштиту споменика културе, у износу од 2.284 хиљаде динара за
капитално одржавање објеката и у износу од 330 хиљада динара за прикључак на гасоводну
мрежу код ПУ Пчелица, у износу од 1.278 хиљада динара за капитално улагање на згради код
Народног позоришта);
Одговор: Неправилност је у поступку отклањања, достављена је процена вредности свих
непокретности по врстама и затражена вредност по објектима обједињена кроз поступак пописа
имовине.
ДОКАЗ 4 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-466/2016
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- Допис број 11-513/2016
- Допис број 917/2016-04
Одговор установе „Пчелица“:
1. Испоштована је препорука ДРИ да књижење врши на основу валидне документације. За
издатак за прикључак на гасоводну мрежу по рачуну YUGOROSGAZ бр.15-320-000011 у
износу од 330 хиљ динара евидентиран је и на класи 0 и класи 3, чиме је испоштована
препорука ДРИ.
Доказ-12: - Налог за књижење 3/839 и картица 011131010 Грађевински објекти – вртићи.
2. Испоштована је препорука ДРИ да издаци за капитално одржавање објеката у износу од
2.284. хиљада динара евидентирају на класи 0 и класи 3 у складу са чланом 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и
контном плану за буџетски систем.
Доказ-11: - Налог за књижење бр 3/841
Одговор Управе за имовину и инспекцијске послове:
Разумели смо примедбу Ревизора и предузели мере на отклањању недостатака, тако што
је Решењем бр. 3328/2015-01 од дана 21.10.2015.године, именована Комисија за утврђивање
вредности непокретности у јавној својини, коришћењу и државини Града Ниша, (имовина „у
статици“). Задатак Комисије је да, у складу са позитивним прописима утврди вредност свих
непокретности у јавној својини, коришћењу и државини Града Ниша (имовина „у статици“).
Комисија је између осталог, на основу Евиденције стамбеног простора којим располаже Град
Ниш на дан 31.12.2014.године, коју је доставио Одсек за стамбене послове, обрачунала
вредности станова у јавној својини, коришћењу и државини Града Ниша, (имовина „у статици“),
тако да ће наведена неправилност бити отклоњена кроз поступак пописа имовине са стањем на
дан 31.12.2015. године, који је у току.
ДОКАЗ: - Евиденција стамбеног простора којим располаже Град Ниш
на дан 31.12.2015.године са вредностима стана.
Одговор установе «Завод за заштиту споменика културе»:

Поступајућу у складу са уредбама Буџетског рачуноводставу и Правилнику о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у 2015. години у
пословним књигама Завода извршено је евидентирање вредности изведених радова на изградњи
заштитне конструкције над Вилом са перистилом на археолошком локалитету Медијана на
контима 015112 /311511 - нефинансијска имовина у припреми. У Билансу стања Завршног
рачуна Завода за 2015. годину биће исказана нефинансијска имовина у припреми и
нефинансијска имовина у сталним средствима за евдентирану вредност изведених радова на АН
Медијана.
Доказ: - Финансијски налог за књижење ОД број 4
- опрема у износу од 3.202 хиљаде динара (у износу од 1.101 хиљаде динара код
Регионалног центра, у износу од 856 хиљада динара код Туристичке организације, у износу од
297 хиљада динара код ПУ Пчелица, у износу од 148 хиљада динара код СЦ Чаир, у износу од
800 хиљада динара по пројекту „1700 година Миланског едикта“ код Службе за одржавање и
информатичко комуникационе технологије);
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Одговор: Неправилност је у поступку отклањања, достављена је документација за
набавку у износу од 778.800,00динара која је дата на књижење и биће евидентирана. Затражена је
документација за још 21.200,00 динара
ДОКАЗ 5 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 16-640/2016
- Допис број 11-455/2016
- Допис број 11-456/2016
- Допис број 11-516/2016
- Налог за књижење
Одговор ПУ Пчелица:
Вредност неисказане опреме односи се на ПДВ исказан у рачуну за кавезе за контејнере,
неправилност је отколоњена након додатних консултација са представницима ДРИ око
тумачења неправилноти.
Доказ: Налог за књижење
Одговор Регионалног центра:
После поновног прекњижења 2012.,2013. и 2014. године исказан је износ основних
средтава у вредности 2.057 хиљада динара.
Доказ-картица А: 011221-из 2014 год. и тиме је учињена грешка исправљена.
Одговор Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије:
Примедба је отклоњена.
ДОКАЗ:

- Пописне листе основних средстава Нишког културног центра за 2014. и 2015.год.
- Фактура Cinema servise 11/2014

- Уговор о набавци бр. 706, од 11.07.2014.год. (Одлука о додели уговора)
- Решење градоначелника о давању сагласности за набавку
- Захтев Службе упућен управи за финансије за спровођење књижења 16-673/16
Објашњење:
Служба није била учесник реализације пројекта те и није била упозната са набавком било
какве опреме. По сазнању покренула је активности за евидентирање опреме на конту 311100 –
нефинансијска имовина код Управе за финансије, која је по добијању документације то морала
да уради.
Служба је дописом број 16-673/2016 од 29.01.2016. године затражила евидентирање
опреме у Консолидованом билансу од Управе за финансије што је и учињено.
- нефинансијска имовина у припреми у износу од 24.485 хиљада динара (генерални
пројекат оправданости експлоатације индентификованих подземних вода у износу од 350
хиљада динара и за радове на изради шест истражно експлоатационих бунара у износу од 8.682
хиљаде динара код Управе за имовину, у износу од 549 хиљада динара код СЦ Чаир, у износу од
14.902 хиљаде динара код ЈП Градска стамбена агенција, у износу од две хиљаде динара код
Галерије савремене ликовне уметности);
Одговор Управе за имовину и инспекцијске послове:
Разумели смо примедбу Ревизора и предузели мере на отклањању недостатака, тако што
је:
- прибављено решење бр. 310-02-00271/2014-02 од 09.09.2014. године Министарства
рударства и енергетике о одобравању извођења детаљних хидрогеолошких истраживања
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подземних вода Управи за пољопривреду и развој села на локацији Хум, Горња Трнава и Доњи
Матејевац, на начин описан у диспозитиву решења,
- договорено је и Управа за пољопривреду и развој села је поднела захтев за прекњижење
ових објеката.
ДОКАЗ: - цитирано решење Министарства рударства и енергетике и
- допис Управе за пољопривреду и развој села бр. 10-130/2016 од 29.01.2016.год.
Неправилност је отклоњена. Спроведено је књижење.
ДОКАЗ 22 (регистратор „ГРАД-1“): Картице конта
Одговор ЈКП „Градска стамбена агенција“:
Образложење: Нефинансијска имовина у припреми у износу 14.902 хиљаде динара код
ЈП Градска стамбена агенција је исправљена и евидентирана у завршном рачуну за
2015.годину.
Прилог 1: – аналитичка картица
- земљиште у износу од 15.716 хиљада динара (у износу од 2.631 хиљаде динара код
Управе за имовину, у износу од 13.085 хиљада динара код ЈП Градска стамбена агенција);
Одговор: Неправилност је у поступку отклањања, достављена је процена вредности свих
непокретности по врстама и затражена вредност по објектима обједињена кроз поступак пописа
имовине.
ДОКАЗ 4 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-466/2016
- Допис број 11-513/2016
- Допис број 917/2016-04
Одговор Управе за имовину и инспекцијске послове:
Разумели смо примедбу Ревизора и предузели мере на отклањању недостатака,
тако што је дана 01.02.2016. године упућен захтев број 407/2016-04 Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке да изврши прекњижења са конта 541 на
конто 483 и са конта 483 на конто 541.
ДОКАЗ: - Захтев број 407/2016-04 од 01.02.2016. године, упућен Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Одговор ЈКП „Градска стамбена агенција“:
Образложење: Након спроведене ревизије ЈП Градска стамбена агенција је прибавила
доказ о праву на земљиште у вредности од 13.085 хиљада динара. Земљиште је евидентирано у
Катастру непокретности у складу са Законом о државном премеру и катастру што се констатује
из Листа непокретности бр.9098 К.О.Ниш-Ћеле Кула (улица Мајаковског) и Листа
непокретности бр.5178 и 5218 К.О. Ниш-Бубањ. (улица П.Аранђеловића).
Докази у прилогу: - Извод из ЛН бр.9098 К.О. Ниш-Ћеле Кула
и Уговор Ов.8187/04 (наш бр.01-419)
- Извод из ЛН бр.5178 и 5218 К.О. Ниш-Бубањ,
Уговор Ов.1231/09 (наш бр.01-747) и Решење
Градоначелника бр.1096/2009-01
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дугорочна домаћа финансијска имовина у износу од најмање 2.063.389 хиљада динара (за
139 станова датих у откуп у износу који у поступку ревизије нисмо могли да утврдимо код
Управе за имовину, у износу од 2.016.712 хиљада динара за учешће у капиталу јавних предузећа
код Управе за финансије, у износу од 46.637 хиљада динара за стамбене кредите код ЈП Градска
стамбена агенција и у износу од 40 хиљада динара за акције код АИК банке код СЦ Чаир);
-

Одговор: Неправилност која се односи на потраживања по основу станова датих у откуп
је у поступку отклањања. Управа за имовину и инспекцијске послове и Управа за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке предузеле су мере и иницијативу за
отклањање неправилности.
ДОКАЗ 6 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-222/2016
- Допис број 101/2016-04
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Неправилност која се односи на оснивачки улог код јавних предузећа и других
привредних друштава чији је оснивач Град Ниш, која није усклађен са евиденцијом основног
капитала исказаног у пословним књигама Град Ниша где је евидентирано мање или није уопште
евидентирано, је у поступку отклањања. Како није достављена валидна рачуноводствена
документација ради евидентирања оснивачког улога, иницирано је именовање комисије која би
утврдила вредност оснивачког улога у наведеним привредним друштвима.
ДОКАЗ 10: - Допис број 11-443/2016
Одговор ЈКП „Градска стамбена агенција“:
Образложење: Дугорочна домаћа финансијска имовина у износу од 46,637 хиљада
динара за стамбене кредите код ЈП Градска стамбена агенција је исправљена кроз завршни
рачун за 2015. годину по препоруци ДРИ.
Прилог 2: – аналитичка картица
- новчана средства у износу од 28.500 хиљада динара (у износу од две хиљаде динара код
Регионалног центра, у износу од 566 хиљада динара за готовину у благајни код ПУ Пчелица, у
износу од три хиљаде динара за девизни рачун код Сигурне куће, у износу од 15.623 хиљаде
динара за неевидентирана средства на подрачунима, у износу од 12.144 хиљаде динара за
неевидентирана средства на девизном рачуну и у износу од 162 хиљаде динара за
неевидентирана средства у девизној благајни код Управе за финансије);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
У вези неевидентираних средстава на подрачунима за пројекте, неправилност је у
поступку отклањања.
ДОКАЗ 4: - Допис ЗУП-у број: 11-441/2016
- Допис управама број: 11-444/2016 и 11-442/2016
- Изводи и закључни лист за евидентирана стања на подрачунима
на дан 31.12.2015.год
Неправилност за неевидентирана средства у девизној благајни код Управе за финансије је
отклоњена на тај начин што је део средстава у износу од 700 € и 620 $ уплаћен на рачун за
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извршење буџета Града дана 06. 8. 2015. године, док је 120 € и 15 $ евидентирано као стање у
девизној благајни. С обзиром да се ради о девизама затеченим пописом на дан 31. 12. 2014.
године прокњижено је на конту 1216 и 321311. У 2016. години је уплаћено 120 € и 15 $ на рачун
за извршење буџета града.
ДОКАЗ 11: - Картице конта 1216 и 321311
- Дневник благајне
- Изводи рачуна на дан 06. 8. 2015. и 26. 02. 2016. године
Одговор ПУ Пчелица:

Испоштовали смо препоруку ДРИ и приликом пописа благајне на дан 31. 12. 2015.
године исправно исказали новчана средства затечена у благајни, као и потраживања од купаца –
родитеља.
ДОКАЗ: - Уплата (извод) и попис новчаних средстава на дан 31. 12. 2015. године
Одговор Регионалног центра:
На буџетском рачуну 31.12.2014. године, остало је 2.053 динара. То су била средства
пребачена са сопственог рачуна на буџетски намењена исплати трошкова трезора.
Доказ–картица: Б -1211111 на износ-2.053,01 из 2014 године.
- краткорочна потраживања у износу од 386.769 хиљада динара (у износу од 6.283 хиљаде
динара за средства позајмљена Туристичкој организацији и Регионалном центру за развој малих
и средњих предузећа и предузетништва доо Ниш уз обавезу враћања код Управе за привреду,
потраживања од купаца у износу од 380.486 хиљада динара, и то: у износу од 23.853 хиљаде
динара код ПУ Пчелица, у износу од 1.102 хиљаде динара код Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању, у износу од 107.042 хиљаде динара код ЈП
Градска стамбена агенција, у износу од 248.489 хиљада динара за закуп пословног простора код
Управе за имовину, потраживања за закуп станова и потраживања за префактурисане
материјалне трошкове корисника пословног простора чији износ у поступку ревизије нисмо
могли да утврдимо код Управе за имовину);
Одговор: Неправилност у вези потраживања за закуп пословног простора код Управе за
имовину и за префактурисане материјалне трошкове корисника пословног простора је
отклоњена. Усклађена је евиденција и извршено књижење.
ДОКАЗ 7 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-279/2016
- Допис број 435-2016/04
- Картице потраживања од купаца
Одговор ПУ Пчелица:

Испоштовали смо препоруке ДРИ и потраживања по основу бесплатног продуженог
боравка, бесплатних ужина и испоручених оброка Установи „Мара“ и специјалној школи
„14.октобар“ фактуришемо Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту тако
да су исказана сва потраживања.
Доказ: Картица купца – Управа за дечију заштиту и фактуре за 12/2015 године.
Одговор Регионалног центра:
После поновног прекњижења 2012.,2013. и 2014. године исказан је износ 1.492 хиљаде
динара на име укупних потраживања.
Доказ-картица: Г-122111000 и тиме је учињена грешка исправљена.
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Одговор ЈКП „Градска стамбена агенција“:
Образложење: Краткорочна потраживања у износу од 107.042 хиљаде динара код ЈП
Градска стамбена агенција су исправљена и исказана у завршном рачуну за 2015.год.по налогу
ДРИ.
Прилог 3: - аналитичка картица
Одговор Управе за имовину и инспекцијске послове:
Разумели смо примедбу Ревизора и предузели мере на отклањању недостатака, тако што
је дана 02.02.2016. године упућен захтев број 435-2016/04 Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, да изврши књижење по достављеним фактурама за
закуп пословног простора и рачунима за рефактурисане комуналне трошкове.
ДОКАЗ: - Захтев број 435/2016-04 од 02.02.2016. године, упућен Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
- краткорочни пласмани у износу од 39.384 хиљаде динара (у износу од 39.316 хиљада
динара за отписана утужена потраживања за које још судски процес није завршен код ЈП
Градска стамбена агенција, у износу од 68 хиљада динара за неевидентиран дати аванс код
Центра Мара);
Одговор ЈКП „Градска стамбена агенција“:
Образложење: Краткорочни пласмани у износу од 39.316 хиљада динара за отписана
утужена потраживања су исправљени у складу са налогом ДРИ кроз завршни рачун за 2015.
Прилог 4: - аналитичка картица
Одговор Центра „Мара“:
На основу ревизије узроковане документације код Центра „Мара“ утврђено је да конто
123200 - Дати аванси, депозити и кауције је исказана у мањем износу код Установе „Мара“ за
68 хиљада динара уплаћеног 2013. године НИС-у за куповину горива путем картице и
неевидентирања испостављених рачуна за купљено гориво. Пошто никада пре није вођена
књиговодствена евиденција на контима 123200 – Дати аванси, депозизи и кауције и 291200 Разграничени расходи и издаци ,иако је уговор о продаји нафтних деривата путем дебитне
карице са НИС–ом склопљен још 27.10.2011. године после консултација се ДРИ тражили смо од
НИС- а извод отворених ставки и почела је да се води евиденција од 01.01.2015. године а стање
на тај дан износи 68 хиљада динара. Овај недостатак је отклоњен и сада се води евиденција у
књиговоственом програму на картицама 123211- Аванси за набавку материјала и 291211Плаћени аванси за набавку материјала као и уредна евиденција испоставених рачуна за купљено
гориво.
- ванбилансна актива у износу од 195.371 хиљаде динара за неевидентиране менице код
директних и индиректних корисника;
Одговор: Неправилност је отклоњена. За директне кориснике је затражена
документација потребна за евидентирање меница и гаранција, и извршено је евидентирање по
достављеној документацији.
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ДОКАЗ 8 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-198/2016
- Картице конта 352131 и 351131
- обавезе у укупном износу од 1.501.370 хиљадa динара (у износу од 1.255.875 хиљада
динара код директних корисника и у износу од 245.495 хиљада динара код индиректних
корисника);
Одговор: Неправилност је отклоњена. За директне кориснике је извршено књижење свих
пристиглих обавеза које се односе на 2015.годину.
ДОКАЗ 9 (регистратор „ГРАД-1“): - Картице укалкулисаних обавеза-део
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Неправилност отклоњена, евидентиране су све доспеле обавезе.
ДОКАЗ 16: - Картице конта: 254113, 231111, 231211, 231311, 231411, 231511,
234111, 234211, 234311, 237112
- Картица конта: 252111, аналитике за добављаче – део
- Картице конта аналитике: за породиљско, за боловање преко 30
дана и за уговор о привременим и повременим пословима
Покренута је иницијатива за измену Упутства о раду трезора како би се омогућило да се
достава и одобравање образаца ПО и ЗПТ врши до краја текуће календарске године.
ДОКАЗ 33: - Допис број: 11-568/2016
- нефинансијска имовина у сталним средствима у износу од 102.320 хиљада динара (у
износу од 1.070 хиљада динара код Сигурне куће, у износу од 2.911 хиљада динара код ПУ
Пчелица, у износу од 1.091 хиљаде динара код Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању, у износу од 1.155 хиљада динара код СЦ Чаир, у износу од 856
хиљада динара код Туристичке организације, у износу од 14.902 хиљаде динара код ЈП Градска
стамбена агенција, у износу од 1.278 хиљада динара код Народног позоришта, у износу од
66.594 хиљаде динара код Завода за заштиту споменика културе, у износу од 12.463 хиљаде
динара код надлежних управа);
Одговор ПУ Пчелица:
Поменути износ од 2.911 хиљада динара садржи: износ од 2.284 хиљада динара на име
неевидентираних издатака за капитално одржавање објеката у класи 0 и класи 3, затим износ од
297 хиљада динара већ образложено кроз опрему – кавези за контејнере и 330 хиљада динара,
везано за прикључак вртића „Пахуљица“ на гасоводну мрежу, већ образложено.
Докази: - Налог за књижење
Одговор ЈКП „Градска стамбена агенција“:
Образложење: нефинансијска имовина у сталним средствима у износу од 14.902 хиљаде
динара код ЈП Градска стамбена агенција је исправљена у завршном рачуну за 2015.годину.
Прилог1: - аналитичка картица
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Одговор Регионалног центра:
После поновног прекњижења 2012,2013. и 2014. године исказан је износ 1.726 хиљада
динара на конту 022000-залихе потрошног материјала.
Доказ-картица: А и Г, и тиме је учињена грешка исправљена.
Одговор установе «Завод за заштиту споменика културе»:
Поступање:
Неправилност је отклоњена. Поступајући у складу са уредбама Буџетског
рачуноводставу и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем у 2015. години у пословним књигама Завода извршено је евидентирање
вредности изведених радова на изградњи заштитне конструкције над Вилом са перистилом на
археолошком локалитету Медијана на контима 015112 /311511 - нефинансијска имовина у
припреми. У Билансу стања Завршног рачуна Завода за 2015. годину биће исказана
нефинансијска имовина у припреми и нефинансијска имовина у сталним средствима за
евдентирану вредност изведених радова на АН Медијана.
Доказ: - Финансијски налог за књижење ОД број 4
- финансијска имовина у износу од 2.153.223 хиљаде динара (у износу од 2.106.464 хиљаде
динара код Управе за финансије, у износу од 122 хиљаде динара код СЦ Чаир и у износу од
46.637 хиљада динара код ЈП Градска стамбена агенција);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
а) Ова неправилност је отклоњена у делу који се односи на оснивачки улог у Заводу за
геронтологију у износу од 50 хиљада динара и Регионалном карантину за смештај животиња у
износу од 4.974 хиљада динара. Утврђено је да је овај оснивачки улог неправилно евидентиран
у билансу стања буџета Града Ниша, те је прекњижен на главу 3.02 – Управа за финансије.
ДОКАЗ 8: - Картице конта 1119 и 3114 за место трошка 1 – Буџет
и 3.02 – Управа за финансије
б) Неправилност која се односи на оснивачки улог код јавних предузећа и других
привредних друштава чији је оснивач Град Ниш, која није усклађен са евиденцијом основног
капитала исказаног у пословним књигама Град Ниша где је евидентирано мање или није
уопште евидентирано, је у поступку отклањања. Како није достављена валидна
рачуноводствена документација ради евидентирања оснивачког улога, иницирано је именовање
комисије која би утврдила вредност оснивачког улога у наведеним привредним друштвима.
ДОКАЗ 10: - Допис број 11-443/2016
Одговор ЈКП „Градска стамбена агенција“:
Образложење: Финансијска имовина у сталним средствима у износу од 46.637 хиљаде
динара код ЈП Градска стамбена агенција је исправљена у завршном рачуну за 2015.год.
Прилог 2 - аналитичка картица
- више је исказано:
- зграде и грађевински објекти у износу од 146.027 хиљада динара (у износу од 118.802
хиљаде динара за станове дате у откуп, у износу од 19.531 хиљаде динара за трафостаницу
кардиохирургије, у износу од 6.748 хиљада динара за неправилно евидентирано увећање
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вредности зграда и објеката у 2014. години код „Буџета града“; у износу од 946 хиљада динара
за објекте који су дати другим корисницима и објекте који су срушени код СЦ Чаир);
Одговор: На основу дописа Управе за пољопривреду и развој села извршено је
искњижење радова на одбрани од поплава.
ДОКАЗ 25 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број: 10-136/2016
- Картице конта
- опрема у износу од 10.120 хиљада динара (у износу од 8.072 хиљаде динара за вредност
противградних ракета код Управе за пољопривреду, у износу од 2.048 хиљада динара за
поклоњено возило код Управе за комуналне делатности);
Одговор Управе за пољопривреду и развој села:
Неправилност у поступку отклањања. Предузете су активности за отклањање уочене
неправлнисти, у сарадњи са Управом за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке, да се вредност противградних ракета не евидентира на залихама опреме у билансу
стања. Управа за пољопривреду је уз допис број 10-2223/2015 од 21. 12. 2015. године доставила
Управи за финансије:
Решење Градског Већа Града Ниша о опредељењу средстава за набавку противградних
ракета број 813-8/2013-03 од 30.05.2013. године,
- Решење Градског Већа Града Ниша о опредељењу средстава за набавку противградних
ракета број 365-7/2014-03 од 20.03.2014. године,
- Решење Градског Већа Града Ниша о опредељењу средстава за набавку противградних
ракета број 859-1/2014-03 од 26.06.2014. године,
- Решење Градског Већа Града Ниша о опредељењу средстава за набавку противградних
ракета број 1241-6/2014-013 од 29.08.2014. године,
- Решење Градског већа Града Ниша о опредељењу средстава за набавку противградних
ракета број 737-2/2015-03 од 28.05.2015. године,
- Записник број 10-797/2014 од 23.07.2013. године,
- Записник број 10-878/2014 од 30.05.2014. године,
- Записник број 10-1171/2014 од 08.07.2014. године,
- Записни број 10-1682/2014 од 18.09.2014. године,
- Записни број 10-1276/2015 од 24.07.2015. године.
У складу са наведеним решењима, након спроведеног поступка јавне набавке, ракете су
као донација, додељене Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације –
Управи за управљање ризиком, трајно без надокнаде. При примопредаји противградних ракета
са пратећом документацијом, сачињени су наведени записници.
Доказ ће се доставити након усвајања завршног рачуна града Ниша за 2015. годину.
ПРИЛОГ 1: - Допис број: 10-2223/2015 од 21. 12. 2015. године
и сва наведена решења и записници.
-

Неправилност је отклоњена. Дат је налог за књижење.
ДОКАЗ 23 (регистратор „ГРАД-1“): - Налог за књижење
Одговор Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај:
На наводе да је више исказана опрема код Управе за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај у износу од 2.048 хиљада динара, за возило марке ''Фијат'' тип DUCATO Furgon L2H1
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2.0 MJTD, које је дато МУП-у – полицијској управи Ниш, на поклон, а није искњижено из
пословних књига Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај истичемо да је
поменуто возило искњижено из књиговодствене евиденције основних средстава са датумом
31.12.2014. године, о чему је ову Управу обавестила Управа за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе, дописом број 11-238/2016 од 02.02.2016. године.
НЕПРАВИЛНОСТ ОТКЛОЊЕНА
Доказ 1: - Допис Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе број 11238/2016 од 02.02.2016. године.
Неправилност је отклоњена. Дат је налог за књижење.
ДОКАЗ 24 (регистратор „ГРАД-1“): - Налог за књижење
- земљиште у износу од 10.019 хиљада динара за неправилно евидентиране расходе за
камату и трошкове извршења код „Буџета града“;
Одговор: Неправилност је отклоњена. Према извештају комисије која је утврдила
вредност свих непокретности, биће извршена исправка. За 2016.годину, уведена је аналитика за
књижење камате на конту за земљиште, док се трошкови извршења књиже на конту 483111.
ДОКАЗ 13 (регистратор „ГРАД-1“): - Картице аналитике за камату, конто 541111
- нефинансијска имовина у припреми у износу од 56.539 хиљада динара (у износу од
13.523 хиљаде динара за партерно уређење око зграде кардиохирургије и у износу од 42.325
хиљада динара за објекте који нису започети и евидентиране расходе за отклањање дивљих
депонија код ЈП Дирекција; у износу од 559 хиљада динара код Сигурне куће, у износу од 132
хиљаде динара код Народног позоришта);
Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
Више исказана нефинансијска имовина у припреми за Дирекцију износи од 55.848
хиљада динара и односи се на:
- 13.523 хиљаде динара за партерно уређење око зграде кардиохирургије
Разумели смо примедбу ДРИ и у току 2015.гдоине нисмо имали сличне случајеве. Уколико
будемо имали сличне случајеве поступићемо по препоруци ДРИ.
- 26.381 хиљада динара за објекте који нису започети
Дирекција је разумела примедбу ДРИ у току ревизије и дана 25.05.2015.године на основу
Одлуке Надзорног одбора број 05-3695-2/2015 отклонила недостатке.
НЕПРАВИЛНОСТ ЈЕ ОТКЛОЊЕНА.
ДОКАЗ 21
- 15.944 хиљаде динара за евидентиране расходе за отклањање дивљих депонија
Дирекција је разумела примедбу ДРИ и приликом првог ребаланса Буџета и измене и допуне
Програма одржавања неправилност ће бити отклоњена.
- аванси за нефинансијску имовину у износу од 130 хиљада динара (у износу од 92 хиљаде
динара код Нишког културног центра и у износу од 38 хиљада динара код ЈП Дирекција);
Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
Дирекција је разумела примедбу ДРИ у току ревизије и дана 25.05.2015.године на основу
Одлуке Надзорног одбора број 05-3695-2/2015 искњижила поменути аванс.
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НЕПРАВИЛНОСТ ЈЕ ОТКЛОЊЕНА.
ДОКАЗ 22
-

нематеријална имовина у износу од 166 хиљада динара код Народне библиотеке;
Одговор установе „Народна библиотека“:
Уочена неправилност је отклоњена књижењем налога број 8020/16, а на основу одлуке.
ДОКАЗ: - Налог

-

залихе робе у износу од 56 хиљада динара за неправилно евидентирање код ПУ Пчелица;
Одговор ПУ Пчелица:
Испоштована је пропорука ревизије и искњижена је реализована разлика у цени робе.
Доказ: - Налог за књижење

- дугорочна домаћа финансијска имовина у износу од 5.784 хиљаде динара (у износу од
4.237 хиљада динара за учешће у капиталу код Сигурне куће и Слободне зоне „Југ“ доо код
Управе за финансије и у износу од 1.547 хиљада динара за учешће у капиталу код Слободне
зоне „Југ“ доо које је ликвидирано и престало да постоји код „Буџета града“);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Ова неправилност се састоји из:
а) више исказаног учешћа у капиталу установе „Сигурна кућа“ у износу од 51 хиљада.
Ова неправилност је отклоњена. Упућен је допис надлежној управи ради достављања
документације потребне за искњижење и по добијању одговора искњижење је извршено.
ДОКАЗ 7: - Допис број 11-431/16
- Картице конта 111911 и 311411
б) више исказаног учешћа у капиталу СЗ Југ која је брисана из регистра привредних
субјеката 29. 12. 2014. године, ова неправилност је отклоњена искњижењем укупног износа
пренетог за оснивање и почетак рада.
ДОКАЗ 8: - Картице конта 1119 и 3114
- краткорочна потраживања у износу од 30.071 хиљаде динара (у износу од 23.899 хиљада
динара за дупло евидентирано потраживање код Управе за финансије, у износу од 365 хиљада
динара за непрокњижене уплате купаца код ПУ Пчелица, у износу од 433 хиљаде динара због
неправилног исказивања потраживања код Сигурне куће, у износу од 42 хиљаде динара код
Галерије савремене ликовне уметности и у износу од 5.332 хиљаде динара за потраживања од
буџета града евидентирана код Народног музеја);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Ова неправилност се односи на више евидентирано потраживање од ЈКП „Наисус“ по
основу кредита узетог код ЕБРД. До неправилности је дошло због неправилног евидентирања
потраживања и обавеза по овом кредиту од момента када је повучен. Неправилност је
отклоњена у 2015. години.
ДОКАЗ 9: - Картице конта 1221, 1115, 3114, 2123, 2913 и 3113
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Одговор ПУ „Пчелица“:
Испоштована је пропорука ДРИ, неправилност је отклоњена у 2015.години, правилним
књижењем пазара примљеног дана 31.12.2015.године.
ДОКАЗ: - Уплата (извод) и попис новчаних средстава на дан 31. 12. 2015. године
Одговор Установе „Народни музеј“:
Односи се на погрешно прокњижена потраживања од буџета Града, за укалкулисане
зараде. Исправљено је. Поред књижења на класи 2 за укалкулисане обавезе (231 и 232)
искњижена су и потраживања на конту 122151 – Потраживања за мање дозначене јавне приходе
уместо на конту 131211 – Обрачунате неизмирене обавезе. У 2015. години је ова грешка
исправљена, на начин да је након исплате ових обавеза затворен конто 122151 а искњижени
трошкови на конто 411 и 412. Након извештаја књижено је правилно, укалкулисане обавезе на
класи 2, са контра ставом на 131211.
ДОКАЗ: - Налог за књижење број 6066
- Аналитичка картица 122151
Одговор Установе „Галерија савремене ликовне уметности:
Код Галерије СЛУ Ниш краткорочно потраживање од 42.000 динара односи се на Уговор
о пословно-техничкој сарадњи са Грађевинско-архитектонским факултетом. У тренутку
контроле физички копија уговора није била доступна ДРИ. Уговор је склопљен октобра 2014.
године са обавезом да корисник услуга уплати уговорени износ најкасније до првог квартала
2015. године, што је он и учинио.
ПРИЛОГ: - Уговор о пословно-техничкој сарадњи са Грађевинско-архитектонским
факултетом број 765 од 29. 10. 2014. године
- краткорочни пласмани у износу од 1.345 хиљада динара за дупло евидентиране дате авансе
код ЈП Градска стамбена агенција;
Одговор ЈКП „Градска стамбена агенција“:
Образложење: краткорочни пласмани у износу од 1,345 хиљада динара за дупло
евидентиране дате авансе код ЈП Градска стамбена агенција су исправљени у складу са налогом
ДРИ. Ово ће бити исказано и кроз завршни рачун за 2015. год .
ПРИЛОГ: - Аналитичка картица конто 123211
- обавезе у укупном износу од 337.912 хиљада динара (у износу од 327.816 хиљада динара
код директних корисника и у износу од 10.096 хиљада динара код индиректних корисника);
Одговор: Неправилност је у поступку отклањања, консолидација ће приликом израде
завршног рачуна за директне кориснике бити урађена у складу са прописима. Предузете су мере
ради усклађивања стања обавеза које се односе на индиректне кориснике а исте су евидентиране
код директних корисника.
ДОКАЗ 10 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-530/2016, 11-531/2016, 11-532/2016,
11-533/2016, 11-534/2016, 11-535/2016, 11-536/2016
и 11-537/2016
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- нефинансијска имовина у сталним средствима у износу од 221.299 хиљада динара (у
износу од 2.279 хиљада динара код Управе за комунално, у износу од 55.848 хиљада динара код
ЈП Дирекција, у износу од 155.100 хиљада динара код „Буџет града“, у износу од 8.072 хиљаде
динара код Управе за пољопривреду);
Одговор Управе за пољопривреду и развој села:
Неправилност у поступку отклањања. За отклањање уочене неправлнисти, у сарадњи
са Управом за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, предузете су
активности да се вредност противградних ракета не евидентира на залихама опреме у билансу
стања. Управа за пољопривреду је уз допис број 10 - 2223 / 2015 од 21.12.2015. године доставила Управи
за финансије:

-

Решење Градског Већа Града Ниша о опредељењу средстава за набавку противградних
ракета број 813-8/2013-03 од 30.05.2013. године,

-

-

Решење Градског Већа Града Ниша о опредељењу
број 365-7/2014-03 од 20.03.2014. године,
Решење Градског Већа Града Ниша о опредељењу
број 859-1/2014-03 од 26.06.2014. године,
Решење Градског Већа Града Ниша о опредељењу
број 1241-6/2014-013 од 29.08.2014. године,
Решење Градског већа Града Ниша о опредељењу
број 737-2/2015-03 од 28.05.2015. године,
Записник број 10-797/2014 од 23.07.2013. године,
Записник број 10-878/2014 од 30.05.2014. године,

-

Записник број 10-1171/2014 од 08.07.2014. године,

-

Записни број 10-1682/2014 од 18.09.2014. године,
Записни број 10-1276/2015 од 24.07.2015. године.

-

средстава за набавку противградних ракета
средстава за набавку противградних ракета
средстава за набавку противградних ракета
средстава за набавку противградних ракета

У складу са наведеним решењима, након спроведеног поступка јавне набавке, ракете су
као донација, додељене Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације –
Управи за управљање ризиком, трајно без надокнаде. При примопредаји противградних ракета
са пратећом документацијом, сачинињени су наведени записници.
Доказ ће се доставити након усвајања завршног рачуна града Ниша за 2015. годину.
ПРИЛОГ 1: - Допис број 10-2223/2015 од 21.12.2015. године и
сва наведена решења и записници.
Одговор Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај:
У вези више исказане нефинасијске имовине у сталним средствима у износу 2.279
хиљада динара код Управе за комунално, иста се односи на возило марке ''Фијат'' тип DUCATO
Furgon L2H1 2.0 MJTD и зимске спољне гуме - опрема која је поклоњена МУП-у полицијској
управи Ниш. Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, располаже реверсом о
предаји на коришћење гума МУП-у полицијској управи Ниш, број 3342/2012-09 од 25.12.2012.
године. О предаји возила већ је дато изјашњење.
НЕПРАВИЛНОСТ ОТКЛОЊЕНА
Доказ 2: - Реверс о предаји на коришћење гума МУП-у полицијској управи Ниш,
број 3342/2012-09 од 25.12.2012. године.
Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
ОВО ЈЕ ОБЈАШЊЕНО ГОРЕ НА СТРАНИ 23 И ОДНОСИ СЕ НА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ У ПРИПРЕМИ.
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- нефинансијска имовина у залихама у износу од 56 хиљада динара код ПУ Пчелица,
- финансијска имовина у износу од 5.784 хиљаде динара (у износу од 4.237 хиљада динара
код Управе за финансије и у износу од 1.547 хиљада динара код „Буџет града“);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Ова неправилност се састоји из:
а) више исказаног учешћа у капиталу установе „Сигурна кућа“ у износу од 51 хиљада.
Ова неправилност је отклоњена. Упућен је допис надлежној управи ради достављања
документације потребне за искњижење и по добијању одговора искњижење је извршено.
ДОКАЗ 7: - Допис број 11-431/16
- Картице конта 111911 и 311411
б) више исказаног учешћа у капиталу СЗ Југ која је брисана из регистра привредних
субјеката 29. 12. 2014. године, ова неправилност је отклоњена искњижењем укупног износа
пренетог за оснивање и почетак рада.
ДОКАЗ 8: - Картице конта 1119 и 3114
- извори новчаних средстава, пренета неутрошена средства и остали сопствени извори у
износу од 7.654 хиљаде динара код индиректних корисника;
- вишак прихода и примања – суфицит, неправилно је исказан за износ који у поступку ревизије
нисмо могли да утврдимо због пребијања дефицита исказаног код појединих индиректних
корисника са суфицитом исказаним код других корисника, због неевидентирања стања и
промена на издвојеним динарским и девизним подрачунима, неевидентирана новчана средства у
износу од 28.500 хиљада динара, што се одражава на износ коначног резултата;
- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година неправилно је исказан у износу од
најмање 289.344 хиљаде динара због неправилног исказивања стања код индиректних
корисника, као и за износ који у поступку ревизије нисмо могли да утврдимо због
неевидентирања стања и промена на издвојеним подрачунима, динарским и девизним, које се
одражава на износ нераспоређеног вишка;
- дефицит из ранијих година исказан је у износу од 290.121 хиљаде динара, који је у целости
неправилно исказан због неправилног евидентирања.
Одговор: Неправилност је у поступку отклањања. У току изрде завршног рачуна за 2015.
годину, биће извршене све контроле потребне за правилну консолидацију у складу са
Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и
буџетских фондова („Службени гласник РС”, број 18/2015).
У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима - Образац 3 у
периоду од 01.01. до 31.12.2014. године:
- издаци за набавку финансијске имовине, мање су исказани у износу од 100.051 хиљаде динара,
због неправилно евидентираних издатака на класи 400000 – расходи и неевидентираних
издатака који су извршени у 2014. години;
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Одговор: Неправилност је у поступку отклањања, упућен је допис свим директним
корисницима да расходе и издатке планирају и извршавају са одговарајућих економских
класификација.
ДОКАЗ 2 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-462/2016
- издаци за набавку финансијске имовине, више су исказани у износу од 1.650 хиљада динара,
због неправилно евидентираних субвенција датих Слободној зони „Југ“ доо Ниш на класи
600000 – издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине.
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Субвенција за почетак рада СЗ Југ у износу од 1.650 хиљада динара. Ова неправилност је
исправљена у 2015. години. Није даље вршен пренос, с обзиром да је СЗ Југ престала да постоји
29. 12. 2014. године, а укупан износ који је извршен као оснивачки улог (конто 621) уместо као
субвенција је изкњижен са конта 1119 и конта 3114.
ДОКАЗ 3: - Картица конта 621 за 2015. годину
- Картице конта 111911 и 311411
У Консолидованом Извештају о новчаним токовима – Образац 4 у периоду од 01.01. до
31.12.2014. године:
- текући приходи исказани су у мањем износу за 21.027 хиљада динара из разлога, што нису
евидентирани приходи који су уплаћени на подрачуне за пројекте, и то: износ од 6.489 хиљада
динара од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и износ од 2.593 хиљаде
динара од Бугарске за Пројекат „Eco-milk“ и у износу од 11.945 хиљада динара за пројекат
„Имовина локалних самоуправа у процесу ЕУ интеграција“;
- текући расходи и издаци за нефинансијску имовину су мање исказани у износу за 25.685
хиљада динара из разлога што нису евидентирани расходи и издаци који су извршени са
подрачуна за пројекте, и то: износ од 434 хиљаде динара по пројекту са Комесаријатом за
избеглице, износ од 990 хиљада динара за Пројекат „Држава-Црква-Друштво“, износ од 1.702
хиљаде динара за Пројекат „1700 година Миланског едикта“, износ од 3.209 хиљада динара за
пројекат са Бугарском „Eco-milk“ и износ од 19.350 хиљада динара за изградњу социјалних
станова од Републичке агенције за социјално становање;
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
У вези неевиднетираних расхода и издатака за пројекте, неправилност је у поступку
отклањања.
ДОКАЗ 4: - Допис ЗУП-у број: 11-441/2016
- Допис управама број: 11-444/2016 и 11-442/2016
- Изводи и закључни лист за евидентирана стања на подрачунима
на дан 31.12.2015.год
- постоји неслагање између колоне претходна година, салдо готовине на крају године исказан је
у износу од 105.861 хиљаде динара и колоне текућа година, салдо готовине на почетку године
исказан је у износу од 143.141 хиљада динара;
Одговор: Разумели смо вашу препоруку. Неправилност ће бити отклоњена израдом
завршног рачуна за 2015. годину који је у току.
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- на ознаци ОП4442 - салдо готовине на крају године је исказан у мањем износу за 56.877
хиљада динара;
- на ознаци ОП4441- Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не
евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000, више је исказана за износ од 146.000 хиљада
динара, јер је исказана интерна позајмица која је враћена до краја 2014. године.
У Консолидованом Извештају о извршењу буџета – Образац 5 у периоду од 01.01. до
31.12.2014. године:
- исказана је разлика између података из Консолидованог обрасца 5 (колона 8) и закључног
листа буџета Града и то: на категорији 410000 – Расходи за запослене у износу од 244 хиљаде
динара, на категорији 420000 – Коришћење услуга и роба у износу од 223 хиљаде динара, на
категорији 480000 – остали расходи у износу од 233 хиљаде динара, на категорији 510000 –
основна средства у износу од 167 хиљада динара.
Одговор: Разумели смо вашу препоруку. Неправилност ће бити отклоњена израдом
завршног рачуна за 2015.годину који је у току
2) Резиме датих препорука у ревизији консолидованих финансијских извештаја
За неправилности у ревизији консолидованих финансијских извештаја одговорним
лицима града Ниша препоручујемо да:
1. приходе и примања планирају на одговарајућим економским класификацијама и
евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у оствареном износу;
2. расходе и издатке планирају и евидентирају на одговарајућим економским и
организационим класификацијама у извршеним износима;
3. идентификују, евидентирају и искажу целокупну нефинансијску и финансијску
имовину, обавезе и капитал и финансијске извештаје сачињавају у складу са Правилником о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских
фондова.
3) Кључне неправилности у ревизији правилности пословања
Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај, град Ниш је неправилно преузео обавезу
или неправилно преузео обавезу и извршио расходе и издатке, у износу од најмање 1.606.319
хиљада динара и то:
1. ненаменски искористио наменске приходе и примања у укупном износу од 96.283 хиљада
динара (4.1.2, 4.1.3. и 4.3.2.) и то:
- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке у укупном износу
од 95.405 хиљадa динара и то: приход од посебне накнаде за заштиту животне средине у износу
од 22.889 хиљада динара, наменски трансфер од Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре у износу од 5.000 хиљада динара за уклањање бесправно подигнутих објеката,
наменски трансфер од Министарства финансија у износу од 3.750 хиљада динара за санирање
штета од поплаве, наменски трансфер од Министарства културе за установе културе по
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пројектима у укупном износу од 53.933 хиљаде динара и средства принудно наплаћена за
позајмљену робу из градских робних резерви у износу од 9.833 хиљаде динара;
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Неправилност отклоњена. Стање на рачуну за извршење буџета на дан 31. 12. 2015.
године износи 127.559.163,48 динара. Истичемо да се ради о наменским средствимаа која ће
бити приказана по структури у завршном рачуну за 2015. годину.
ДОКАЗ 18: - Извод на дан 31. 12. 2015. године
- Народни музеј у износу од 878 хиљада динара наменска средства од Министарства културе
по Пројекту „Изложба Константиново доба-1700 година“;
Одговор установе „Народни музеј“:
За реализацију пројекта „Изложба Константиново доба – 1700 година“ по уговору број
451-04-2723/2011-02 од 19.03.2012. године, од стране Министарства културе на подрачун 840537664-52 Народном музеју Ниш 06.08.2012. године уплаћена су средства у износу од
1.910.000,00 динара. Пројекат је започет у 2012. години, када је уложено 761.280,40 динара. Због
тога што је Завод за заштиту споменика започео опсежне радове на том простору (подизање
балон надстрешнице, срушен под у музејској згради), пројекат је морао привремено да буде
заустављен, о чему је обавештено Министарство културе дописом број 02-533/1-13 од
23.05.2013. године. Радови Завода за заштиту споменика су се одужили тако да је по динамици
било јасно да они неће бити завршени до краја 2014. године. С обзиром, да су та средства била
имобилисана на рачуну, а да нам је недостајало пара да привремено изфинансирамо пројекат
„Виртуелни музеј“ који се финансирао из средстава ИПА фондова, одлучили смо да средства
привремено ангажујемо за реализацију тог пројекта, да не би смо због кашњења били кажњени
непризнавањем трошкова од стране Главног управљачког органа из Софије. Главни управљачки
орган признаје само уплате које су извршене до краја пројекта (22.04.2014. године). Све остало
пада на терет учесника у пројекту. Средства је требало да буду рефундирана до краја 2014.
године, међутим због одређених компликација и недостатка новца у бугарском министарству
регионалног развоја средства су рефундирана тек 30.03.2015. године. Због тога је салдо на
рачуну био 271.435,61 динара, а не 1.148.719,60 динар, колико је требало да буде. Сада се
средства налазе на рачуну и чека се наставак реализације пројекта.
Исправљено.
2. преузео обавезу и извршио расходе за плате, додатке, накнаде, социјалне доприносе на терет
послодавца и накнаде по уговору у износу од 67.962 хиљаде динара (тачка 4.1.4.1, 4.1.4.7. и
4.1.4.10. Напомена):
- директни корисници буџетских средстава у износу од 47.900 хиљада динара и то: у износу од
24.615 хиљада динара за плате изабраних и постављених лица и запослених, у износу од 4.026
хиљада динара за накнаде изабраним лицима који нису на сталном раду и у износу од 19.259
хиљада динара за накнаде за обављање повремених и привремених послова који по својој
суштини нису повремени и привремени, већ такви да трају дуже од 120 дана у календарској
години и то:
Одговор: Неправилност је отклоњена у делу који се односи на плате изабраних и
постављених лица и запослених и на накнаде изабраним лицима који нису на сталном раду.
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1. Одбор за административна питања је 17.07.2015. године донео Правилник о платама која
бира, поставља и именује Скупштина града Ниша у органима и службама града, донета су
17.07.2015. године нова решења изабраним лицима на сталном раду у Граду и исплата се од
јула 2015. године врши у складу са интерним актом и важећим прописима.
2. Одбор за административна питања донео је дана 19.11.2015. године Правилник о измени
Правилника о платама лица која бира и поставља Скупштина града Ниша у органима и
службама Града, којим је одређено да се изабраном, постављеном и именованом лицу које
остварује зараду у другом предузећу, установи или самостално обавља делатност, може
утврдити накнада за вршење функције у износу од 30% од укупног износа плате коју би
примало за функцију коју врши да је на сталном раду у органима и службама Града, осим лицу
коме је утврђено право на месечну накнаду из става 1 - у висини разлике између зараде коју
остварује и плате коју би примало за функцију коју врши да је на сталном раду у органима и
службама Града.
ДОКАЗ 16 (регистратор „ГРАД-1“): - Правилник број: 06-335/2015-02
- Правилник број: 06-335/2015-1-02
- Обрачуни за исплату по новим правилницима
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Неправилност је у поступку отклањања у делу који се односи на више исплаћене плате
запосленима са средњом и нижом стручном спремом.
ДОКАЗ 19: - Закључак (иницијатива) према Градском већу број: 60/2016-08
- Допис 11-1429/15 од 10. 8. 2015. године
 Скупштина Града у износу од 5.368 хиљада динара: плате су више исплаћене за 2.864 хиљаде
динара изабраним лицима на сталном раду по основу увећања основне плате за 30% на име
вршења функције; истовремено су више обрачунати и исплаћени социјални доприноси на терет
послодавца у износу од 513 хиљада динара; накнаде изабраним лицима који нису на сталном
раду по основу увећања плате коју би примали да су на сталном раду за 30% на име вршења
функције у износу од 1.633 хиљаде динара; накнаде за обављање повремених и привремених
послова у износу од 358 хиљада динара;
Одговор Скупштине Града:
Поступљено по препоруци.
Евидентирана неправилност: Плате изабраних лица неправилно увећаване 30% по
основу Правилника о платама лица које бира и поставља Скупштина Града и то за председнике
сталних скупштинских радних тела.
Евидентирана неправилност: накнаде на име вршења функције председнику и заменику
председника Скупштине, као и председнику скупштинског радног тела – Корисничног савета,
неправилно увећаване по основу увећања основне плате за 30% у складу са Правилником о
платама лица која бира и поставља Скупштина града у органима и службама Града.
ДОКАЗ 16 (регистратор „ГРАД-1“): - Правилник број: 06-335/2015-02
- Правилник број: 06-335/2015-1-02
- Обрачуни за исплату по новим правилницима
 Градоначелник у износу од 1.102 хиљаде динара: плате су више исплаћене за 935 хиљадa
динара изабраним лицима по основу увећања основне плате за 30% на име вршења функције;
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истовремено су више обрачунати и исплаћени социјални доприноси на терет послодавца у
износу од 167 хиљада динара;
Одговор: Разумели смо примедбу и неправилност је отклоњена на тај начин што је донет
нови Правилник који је у складу са важећим прописима.
ДОКАЗ 16 (регистратор „ГРАД-1“): - Правилник број: 06-335/2015-02
- Правилник број: 06-335/2015-1-02
- Обрачуни за исплату по новим правилницима
 Градско веће у износу од 4.627 хиљада динара: плате су више исплаћене за 1.895 хиљада
динара изабраним лицима по основу увећања основне плате за 30% на име вршења функције;
истовремено су више обрачунати и исплаћени социјални доприноси на терет послодавца у
износу од 339 хиљада динара; накнаде изабраним лицима који нису на сталном раду по основу
увећања плате коју би примали да су на сталном раду за 30% на име вршења функције у износу
од 2.393 хиљадe динара;
Одговор: Неправилност отклоњена. Одговор дат на страни 24.
 Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке у износу од 21.228
хиљада динара: плате су више исплаћене за 14.981 хиљаду динара запосленима са нижом и
средњом стручном спремом по основу увећаног коефицијента; истовремено су више обрачунати
и исплаћени социјални доприноси на терет послодавца у износу од 2.682 хиљадe динара;
накнаде за обављање повремених и привремених послова у износу од 3.565 хиљада динара;
Одговор: У поступку отклањања. одговор дат на страни 25.
 Служба за послове Градског већа накнаде за обављање повремених и привремених послова
уизносу од 824 хиљаде динара;
 Служба за послове Градоначелника накнаде за обављање повремених и привремених послова
уизносу од 3.674 хиљаде динара;
Одговор Службе за послове Градоначелника:
Закључење Уговора о обављању привремених и повремених послова за обављање
послова из делокруга рада Службе за послове Градоначелника која нису описана Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби за послове Градоначелника,
врши се по предходно добијеној сагласности Градоначелника Града Ниша ( која је прописана
одредбама Одлуке о буџету Града Ниша) и предходно прибављеном „позитивном“ мишљењу
Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, о испуњености
следећих законом прописаних услова за ангажовање по основу Уговора о обављању
привремених и повремених послова: 1) да укупан број ангажованих по основу уговора не
прелази 10% од укупног броја запослених на неодређено време и 2) да у Буџету Града Ниша за
текућу годину има довољно финансијских средстава за ангажовање извршиоца по основу
уговора.
Овом приликом достављам Вам „позитивна“ мишљења Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке на основу којих су закључени Уговори о обављању
привремeних и повремeних послова у оквиру ГУ Града Ниша, Службе за послове
Градоначелника.
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Напред наведеним доказујемо да су финансијска средства за ангажовање извршилаца по
основу Уговора о обављању привремених и повремeних послова у оквиру Службе за послове
Градоначелника, потрошена наменски и у складу са позитивно правним прописима РС.
ДОКАЗ 19 (регистратор „ГРАД-1“): - Ф.к. Мишљења Управе за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке за 2014. годину; Документ број: 148/2016-14.
 Заштитник грађана у износу од 40 хиљада динара: плате су више исплаћене за 34 хиљаде
динара запосленима са нижом и средњом стручном спремом по основу увећаног коефицијента;
истовремено су више обрачунати и исплаћени социјални доприноси на терет послодавца у
износу од шест хиљада динара;
Одговор Заштитника грађана:
Утврђена неправилност је у поступку отклањања, јер је донет закључак о упућивању
иницијативе Градском већу Града Ниша бр. 232-1/2012-03 од 22. 3. 2012. године, а којим су
утврђени критеријуми за обрачун и исплату плата запосленима са средњим и нижим стручним
спремама, стави ван снаге.
Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у градској управи и службама,
Градском јавном правобранилаштву, Канцеларији заштитника грађана и Буџетској инспекцији и
Закључак о увећању коефицијената по основу квалитета и резултата рада запосленим са
средњом и нижим стручним спремама, нису усклађени са Законом и Уредбом о коефицијентима
за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима, што је утицало на већу исплату буџетских средстава.
 Градско јавно правобранилаштво у износу од 540 хиљада динара: плате су више исплаћене за
169 хиљадa динара запосленима са нижом и средњом стручном спремом по основу увећаног
коефицијента; истовремено су више обрачунати и исплаћени социјални доприноси на терет
послодавца у износу од 30 хиљада динара; накнаде за обављање повремених и привремених
послова у износу од 341 хиљадe динара;
Одговор Градског јавног правобранилаштва:
Недостатак је у поступку отклањања, обзиром да је донет закључак о упућивању
иницијативе Градском већу Града Ниша да се закључак Градског већа бр.232-1/2012-03 од
22.03.2012 године, којим се утврђују критеријуми за обрачун и исплату плата за запослене са
средњом и нижим стручним спремама, стави ван снаге.
 Управа за омладину и спорт: накнаде за обављање повремених и привремених послова у
износу од 57 хиљада динара;
 Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту: накнаде за обављање
повремених и привремених послова у износу од 1.567 хиљада динара;
Одговор Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту:
У извештајu Државне ревизорске институције наведено је да је Управа за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту за накнаду за обављање повремених и привремених
послова преузела обавезу и извршила расходе у износу од 1.567.000 динара. Код обављања
послова по уговору о привременим и повременим пословима ради се о пословима који јесу из
делокруга рада Управе за дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту али који нису
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систематизовани актом о систематизацији радних места у Управи. У периоду у коме су
обављани послови по поменутим уговорима на снази је закон о забрани запошљавања у јавном
сектору а донети су нови локални прописи који предвиђају субвенције за социјално угрожене
грађане за коришћење услуга градског превоза чије се спровођење морало обезбедити.
Остваривање права на ове субвенције захтева спровођење поступка у коме се доказује статус за
остваривање субвенције,број корисника је велики а обзиром да ови послови нису
систематизовани актом о унутрашњој систематизацији радних места неопходно је било
ангажовати лице за обављање ових послова. Ангажовано је слепо лице које је послове обављало
путем специјализованог софтвера за слепа лица. Што се тиче другог уговора о привременим и
повременим пословима који је предвиђао обављање административних послова ,ту се ради о
пословима на стварању услова за реализацију средстава добијених од Комесаријата за избеглице
Републике Србије на име помоћи избеглим и расељеним лицима која живе на територији Града
Ниша. Како се ради о једнократно додељеним средствима за чију је правилну расподелу у
складу са критеријумима Комесаријата за избеглице било неопходно предузети читав низ
радњи, потребно је било ангажовати лице по уговору за обављање ових послова који су били
привременог карактера до момента коначне расподеле средстава.
Обзиром да Управа за дечију социјалну и примарну здравствену заштиту обавља читав
низ поверених послова од стране Републике Србије везаних за остваривање права из
дечије,социјалне и борачко инвалидске заштите, да има континуирано више од 20.000
корисника по овим правима, то свако доношење новог локалног прописа о проширеним
облицима помоћи грађанима у стању социјалне потребе и спровођење тих прописа захтева и
додатно радно ангажовање запослених и у одређеним ситуацијама и ангажовање лица за
обављање послова који имају привремени карактер.
Напомињемо да је код закључивања ових уговора увек тражено мишљење Управе
надлежне за послове финансија и исто је увек било позитивно.
Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. године планирана су средства у оквиру Управе за
дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту за Услуге по уговору за ангажовање лица за
обављање привремених и повремених послова.
 Управа за грађанска стања и опште послове: накнаде за обављање повремених и привремених
послова у износу од 292 хиљадe динара;
Одговор Управе за грађанска стања и опште послове:
Разумемо примедбу ДРИ, која се генерално –према свим управама и службама – односи
на природу послова за које су уговори закључивани (по мишљењу ДРИ, нису ни привремени ни
повремени), као и на време на које су закључени уговори (по ставу ДРИ, време на које су
закључени дуже од 120 дана).
Међутим, у конкретном случају, код уговора који је ова управа закључила, такве оцене
ДРИ не стоје. Наиме, Управа је у 2014.г. имала закључен један уговор о обављању привремених
и повремених послова, за обављање послова који су таквог, привременог карактера (електронска
обрада и складиштење података из матичних књига, ради успостављања централног система), и
чији завршетак је Законом о матичним књигама (чл.91) био орочен на 27.12.2014.г.
Дакле, уговор је закључен у складу са прописима, за послове (привремене) и у трајању
(120 дана) како то Закон о раду прописује.
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 Управа за имовину и инспекцијске послове: накнаде за обављање повремених и привремених
послова у износу од 2.354 хиљадe динара;
Одговор Управе за имовину и инспекцијске послове:
Разумели смо примедбу Ревизора и отклонили смо недостатке, тако што су приликом
сачињавања нацрта Одлуке о Буџету за 2016.год., а на предлог Управе за имовину и
инспекцијске послове, Одлуком о Буџету Града Ниша „Сл. лист Града Ниша“ бр. 98/2015 од
17.12.2015.год., на позицији Управе за имовину и инспекцијске послове, у глави 3.9., економска
класификација 423 – услуге по уговору, број позиције 324, предвиђена средства за исплату
лицима ангажованим по уговорима о привременим и повременим средствима.
ДОКАЗ: - Извод из Одлуке о Буџету Града Ниша „Сл. лист Града Ниша“,
бр. 98/2015 од 17.12.2015.год. страна 1, 48, и 49.
 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај: накнаде за обављање повремених и
привремених послова у износу од 6.227 хиљада динара;
- индиректни корисници буџетских средстава – у износу од 20.062 хиљаде динара за плате
именованих и запослених лица:
 ПУ Пчелица у износу од 17.422 хиљаде динара: плате су више исплаћене за 14.690 хиљада
динара запосленима по основу увећања плате; истовремено су више обрачунати и исплаћени
социјални доприноси на терет послодавца у износу од 2.630 хиљада динара; за процентуално
увећање плата на име доктората, положеног правосудног испита и магистратуре у износу од 102
хиљаде динара;
Одговор установе „Пчелица“:
Утврђена неправилност је отклоњена.
Управни одбор Предшколске установе ,,Пчелица'' Ниш, на 17. редовној седници
одржаној дана 18.01.2016. године донео је Одлуку број 395/2 којом је престао да важи
Правилник о награђивању број 1860 од 14.03.2013. године и Правилник о изменама и допунама
Правилника о награђивању број 4083 од 15.06.2015. године. Правилник на основу кога је
исплаћивана стимулација у претходном периоду престао је да важи почев од обарчуна и исплате
плата за јануар 2016. године.
ДОКАЗ 14: - Одлука УО број 395/2 од 18.01.2016. године
Процентуално увећање плата на име доктората, положеног правосудног испита и
магистратуре укинуто је почев од обрачуна плата за месец октобар 2015. године.
ДОКАЗ 15: - Оверене плате листе за обрачун плата за месец септембар и октобар 2015.
године
ДОКАЗ 15А: - Платне листе за обрачун плате за децембар 2015. и јануар 2016. године за
поједина радна места која су била обухваћена Правилником о награђивању
 ЈП Дирекција за изградњу града Ниша у износу од 2.640 хиљада динара: плате и социјални
доприноси на терет послодавца су више исплаћени по основу минулог рада у износу од 744
хиљадe динара, неправилно утврђеног коефицијента у износу од 79 хиљада динара, топлог
оброка у износу од 1.680 хиљада динара и накнаде по основу боловања у износу од 137 хиљада
динара.
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Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
- што се тиче плата и социјалних доприноса на терет послодавца који су више исплаћени
по основу минулог рада у износу од 744 хиљадe динара:
Дана 05.01.2016.године закључен је и потписан Колективни уговор између Градоначелника
Града Ниша, Дирекције и Синдикалне организације Дирекције, где је као и у претходном
Колективном уговору у члану 69. предвиђено да се минули рад исплаћује у износу од 0,5% од
основице за сваку пуну годину рада остварену у радном односу. ДИРЕКЦИЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ВАЖЕЋЕ ПРОПИСЕ.
- што се тиче неправилно утврђеног коефицијента у износу од 79 хиљада динара
разумели смо примедбу ДРИ. По тренутно важећем Колективном уговору нема запослених чији
коефицијенти нису у сагласности са члановима Уговора који регулишу ову материју.
НЕПРАВИЛНОСТ ОТКЛОЊЕНА
- што се тиче топлог оброка у износу од 1.680 хиљада динара и накнаде по основу
боловања у износу од 137 хиљада динара
Разумели смо примедбу ДРИ. Обрачун и исплата плата, додатака и накнада се сада врши у
складу са тренутно важећим прописима, а исплатанакнада зарада у складу са чланом 73.
Колективног уговора. НЕПРАВИЛНОСТ ОТКЛОЊЕНА
ДОКАЗ 4
- Град Ниш има 289 запослених на неодређено више од дозвољеног броја.
3.преузео обавезу и извршио расходе и издатке у износу од 302.929 хиљада динара, а да основ за
извршење ових расхода није у складу са важећим законским и другим прописима:
-Скупштина Града у износу од 3.197 хиљада динара за: накнаду изабраним лицима која нису на
сталном раду у износу од 2.859 хиљада динара (4.1.4.7); накнаду одборницима за присуство и
рад у дане одржавања седница у износу од 273 хиљаде динара (4.1.4.7) и накнаду за исплату
дневница члановима комисије за планове и одбору за именовање у износу од 65 хиљада динара
(4.1.4.10);
Одговор Скупштине Града:
Поступљено по препоруци.
ДОКАЗ 17 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис 06-66/2016-02
- Обрачун за накнаду одборницима
- Обрачун за накнаду члановима комисије.
- Предлог за отклањање неправилности упућен
Скупштини број 11-563/2016
-Градоначелник у износу од 6.069 хиљада динара за: исплату плате помоћницима
градоначелника у износу од 3.625 хиљада динара (4.1.4.7.); дневнице за службени пут у износу
од 11 хиљада динара (4.1.4.9); финансирање пројеката и осталих трансфера у износу од 2.133
хиљаде динара (4.1.4.19.); доделу средстава за одлазак на радничке спортске игре у износу од
300 хиљада динара (4.1.4.23.);
Одговор: Неправилност у делу извршених расхода за дневнице за службени пут је
отклоњена. Од 23. 3. 2014. године обрачун дневница се врши у складу са прописима, што је
констатовано и у Напоменама уз Извештај. Контрола налога за службени пут биће у складу са
вашим примедбама. Дат је налог ликвидатору. У поступку отклањања је неправилност у вези
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плата помоћницима градоначелника. Систематизована су радна места у оквиру Службе за
послове Градоначелника.
ДОКАЗ 11 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 11-450/2016
Разумели смо неправилност у вези исплате плате помоћницима градоначелника.
Неправилност је отклоњена.
ДОКАЗ 27а (регистратор „ГРАД-1“): - Извод из систематизације број: 371/2016-14
Разумели смо неправилност у вези финансирање пројеката и осталих трансфера.
Неправилност је у поступку отклањана.
ДОКАЗ 21 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис Градоначелнику Града Ниша број: 11-572/2016
Разумели смо неправилност у вези доделе средстава за одлазак на радничке спортске
игре. Неправилност је у поступку отклањања.
ДОКАЗ 26 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис Синдикалној организацији број: 11-569/2016
- Градско веће у износу од 8.673 хиљаде динара за: плате и социјалне доприносе секретара и
заменика секретара градског већа у износу од 3.312 хиљада динара (4.1.4.1.); плате и социјалне
доприносе именованих председника Савета за људска и мањинска права и Савета за грађанске
иницијативе у износу од 990 хиљада динара (4.1.4.1.); накнаду изабраним лицима који нису на
сталном раду у износу од 4.356 хиљада динара (4.1.4.7.); дневнице за службени пут у већем
износу од прописаног у износу од 15 хиљада динара (4.1.4.9.);
Одговор: Неправилност је у поступку отклањања у делу који се односи на плате и
социјалне доприносе секретара и заменика секретара Градског већа. Покренута је иницијатива
за измену Статута Града Ниша.
ДОКАЗ 12 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 149-1/2016-03
- Иницијатива број 609/2016-01
Одговор Градског већа:
Обавештавамо Вас да је изворна надлежност Градског већа, на основу Закона о локалној
самоуправи да непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
града.
Градско веће Града Ниша поступило је сагласно Статуту Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број број 88/2008) којим је прописано да Градско веће има секретара и заменика
секретара, који су и постављени на начин прописан одредбама Статута Града Ниша, што
представља и основ за остваривање њихових права која проистичу из њиховог постављења, а
тиме и исплату плате.
Непостављање секретара и заменика секретара Градског већа, представљало би директно
кршење одредби Статута Града Ниша од стране Градског већа.
Одредбе Статута Града Ниша нису оспорене и важеће су у делу који се односи на
поступак и постављење секретара и заменика секретара Градског већа, односно није покренут
поступак за оцену уставности и законитости Статута Града Ниша, нити је Уставни суд утврдио
да је Статут Града Ниша у супротности са Законом о локалној самоуправи.
Такође, Одлуком о буџету Града Ниша, за рад Градског већа планирана су средства за
плате и накнаде већника, секретара и заменика секретара Градског већа, накнаде у натури,
социјална давања, посланички додатак, стални трошкови (закуп сајамског простора за
промоцију града), трошкови путовања и услуге по уговору.
На основу наведеног, истичемо да не постоји ненаменско трошење средстава, односно
исплата није вршена супротно прописима. Град Ниш поступио је сагласно члану 5, 7, 11. и 20.
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Закона о локалној самоуправи, којим је, између осталог, прописано да се Статутом Града
уређује нарочито организација и рад органа и служби јединица локалне самоуправе, и тиме је
испоштовао своје право да за послове из своје надлежности, у складу са Уставом и законом,
образује органе, организације и службе, чију је организацију и рад уредио.
Истичемо да су прва постављења секретара и заменика секретара Градског већа, била
2008. године. Постављења секретара и заменика секретара Градског већа 2012. године вршена су
на идентичан начин као и у претходном периоду, на начин како је Статутом Града Ниша
прописано,а који је и данас непромењен, а да у Извештају о ревизији финансијских извештаја
Завршног рачуна буџета Града Ниша за 2010. годину, број 400-727/2011-01, који је вршила
Државна ревизорска институција, нису утврђене неправилности у вези са постављењем
секретара и заменика секретара Градског већа, нити да је град Ниш неправилно преузео обавезу
и извршио расходе и издатке, у вези са платама и социјалним доприносима за секретара и
заменика секретара Градског већа.
Истичемо да је и у Записнику о редовном инспекцијском надзору спроведеном у Служби
за послове Градског већа Града Ниша Управног инспектората Министарства правде и државне
управе, број: 038-038-00090/2013-02 од 07.10.2013. године, констатовано да је за секретара
Градског већа, Решењем број 445-2/2012-03 од 13.07.2012. године, постављена Нађа Марковић,
дипломирани правник, који испуњава све услове прописане Законом о локалној самоуправи.
Такође, обавештењем Агенције за борбу против корупције, број 014-012-00-00219/201311 од 26.06.2013. године, констатовано је да између функције секретара Градског већа Града
Ниша и члана Комисије за именовање директора јавних предузећа Града Ниша не постоји однос
зависности, надређености и контроле који би могао да утиче на непристрасно вршење јавне
функције.
Наведени органи приликом вршења послова из оквира своје надлежности, нису оспорили
функцију секретара Градског већа Града Ниша. Примера ради, Агенција за борбу против
корупције је поступала по захтеву секретара Градског већа и констатовала да вршење функције
секретара Градског већа Града Ниша представља јавну функцију.
У делу који се односи на председнике Савета за људска и мањинска права и Савета за
грађанске иницијативе, обавештавамо Вас да Закон о локалној самоуправи, експлицитно,
ниједном одредбом не уређује, нити забрањује, именовање председника сталних радних тела
других органа Града.
Уређивање овог питања извршено је на начин на који је сагледан и статус председника
сталних радних тела Скупштине града и на начин на који је и у претходном сазиву уређивано
ово питање.
Истичемо да у Извештају о ревизији финансијских извештаја Завршног рачуна буџета
Града Ниша за 2010. годину, број 400-727/2011-01, који је вршила Државна ревизорска
институција, нису утврђене неправилности у вези са исплатом плата лица која су на сталном
раду обављала функцију председника радног тела, које је образовало Градско веће.
Обавештавамо Вас такође, да је председник Савета за грађанске иницијативе дао изјаву
да функцију председника Савета неће обављати на сталном раду, на основу које је председник
Градског већа Града Ниша донео Решење, број 4/2016-03 од 05.01.2016. године, којим је
председнику Савета престао радни однос 21.01.2016. године.
ДОКАЗ 14 (регистратор „ГРАД-1“): - Решење, број 4/2016-03
- Допис број 014-012-00-00219/2013-11
- Записник број 038-038-00090/2013-02
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-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке у износу од 37.829
хиљада динара за: плате и социјалне доприносе за 32 помоћника начелника у износу од 37.414
хиљада динара (4.1.4.1. и 4.1.4.2.); дневнице за службени пут у већем износу од прописаног у
износу од 100 хиљада динара (4.1.4.9.); дневнице услед нетачног приказивања времена
проведеног на службеном путу у износу од 27 хиљада динара (4.1.4.9.); трансфер осталим
нивоима власти - градској општини Палилула у износу од 288 хиљада динара (4.1.4.19.);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Неправилност у поступку отклањања за плате и социјалне доприносе за 32 помоћника
начелника. У процедури је усвајање систематизације којом се отклања наведена неправилност.
ДОКАЗ 21: Извод из систематизације број: 11-392/2016
Неправилност која се односи на обрачун дневница до 23. 3. 2014. године је отклоњена,
као што се и констатује у Напоменама. Од 23. 3. 2014. године дневнице се исплаћују у складу са
важећим прописима;
Неправилност у поступку отклањања у делу који се односи на нетачно приказивање
времена проведеног на службеном путу.
ДОКАЗ 22: - Налог ликвидатору број: 11-450/2016
Неправилност у вези трансфера осталим нивоима власти - градској општини Палилула је
у поступку отклањања.
ДОКАЗ 34: - Допис број: 11-571/2016
- Управа за имовину и инспекцијске послове у износу од 731 хиљадe динара за закуп пословног
простора (4.1.4.8.);
Одговор Управе за имовину и инспекцијске послове:
Разумели смо примедбу ДРИ и предузели следeће:
Решењем РГЗ-Службе за катастар непокретности од 10.08.2015. године, Град Ниш је
уписан као носилац права јавне својине на предметној непокретности, са клаузулом
правоснажности од 18.09.2015. године.
Решењем Градоначелника Града Ниша број 3401/2015-01 од 30.10.2015. године, раскинут
је Уговор о закупу пословног простора (број 01-1644 од 05.04. 2007. године) између ЈП
„Нишстан“ Ниш као закуподавца и Града Ниша као закупца (број 18-29/2007 од 29.03.2007.
године) за пословни простор у Нишу, у екстра зони, у ул. Вожда Карађорђа бр.24 у површини од
309,00м2.
Управа за имовину и инспекцијске послове je прекинула достављање захтева за исплату
срдстава и Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину није предвидела средства за напред
наведене намене.“
ДОКАЗ: - Решење о упису права јавне својине бр.952-02-4-2604/2015 од
10.08.2015. године.
- Решење Градоначелника Града Ниша број 3401/2015-01 од 30.10.2015. године
- Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај у износу од 177.689 хиљада динара
за: интегрисани тарифни систем у јавном превозу у износу од 13.919 хиљада динара (4.1.4.10.);
услуге хуманог хватања паса у износу од 2.475 хиљада динара (4.1.4.11.); услуге одржавања
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зеленила у износу од 72.034 хиљаде динара (4.1.4.11.); услуге јавне хигијене у износу од 89.261
хиљаде динара (4.1.4.11.);
Одговор Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај:
У вези интегрисаног тарифног система, истичемо да је ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша основана Одлуком о оснивању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', број 15/2011) за обављање комуналне делатности организације,
контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу.
Извршење расхода за услуге организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног
система у градском и приградском превозу за септембар 2014. године преузето је на основу
Уговора о обављању комуналне делатности организације, контроле и реализације интегрисаног
тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша број
1860/2011-01 од 21.06.2011. године, који је Град Ниш закључио са ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша.
Поменути Уговор замењен је Уговором број 3635/2014-01 од 28.10.2014. године којим се
такође регулишу међусобни односи Града Ниша и вршиоца комуналне делатности-ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша у обављању наведене комуналне делатности у складу са
чланом 20. Уговора број 3635/2014-01 од 28.10.2014. године.
Захтев за пренос средстава на име накнаде за услуге реализације ИТС-а у јавном превозу
број 4170/2014-09 од 30.10.2014. године, за месец септембар, упућен је Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, након закључења уговора дана 30.10.2014.
године на износ од 5.756.069,02 и реализован је 17.11.2014. године.
ПРИХВАТА СЕ ПРИМЕДБА уз напомену да се код подношења захтева за пренос
средстава водило рачуна о уредно пратећој књиговодственој документацији.
Доказ 3: - Захтев за пренос средстава број 4170/2014-09 од 30.10.2014. године.
Уговором о јавно-приватном партнерству у области пружања услуга градског и
приградског превоза путника на територији Града Ниша закљученим дана 28.08.2014. године, а
ускладу са чланом 23, регулисана је обавеза превозника да уплаћују приход од продаје
појединачних карата.
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, као вршилац комуналне делатности
организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском
превозу путника на територији Града Ниша, је почевши од јула 2011. године упозоравала све
превознике на поштовање обавезе уплате прихода од продаје појединачних карата у складу са
чланом 21. Уговора о јавном превозу закљученим са превозницима 01.09.2008. године.
ПРИХВАТА СЕ ПРИМЕДБА уз напомену да једино ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша спроводи мониторинг и контролу над реализацијом уговорених обавеза превозника.
Доказ 4: - Фотокопије упозорења превозницима, број 87/11, 86/11, 85/11, 84/11
и 83/11 од 08.07.2011. године.
У вези са закљученим вансудским поравнањима са превозницима, Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај у потпуности располаже подацима који се односе на обавезе
према превозницима по основу субвенција и накнада за рад кондуктера. Такође, ова Управа
располаже и валидном документацијом за сваки расход из буџета који се односи на реализацију
апропријације из њене надлежности - субвенције за јавни превоз и накнада за рад кондуктера.
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Напомињемо да је Град Ниш Одлуком о поступку поверавања обављања градског и
приградског превоза путника на територији града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број
56/2013) овластио ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша да, као јавно тело у смислу Закона
о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Службени гласник РС'', број 88/2011), покрене и
спроведе поступак јавно-приватног партнерства у циљу обезбеђивања обављања комуналне
делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Ниша. ЈКП Дирекција
за јавни превоз Града Ниша је у складу са наведеним Законом и Одлуком спровела целокупан
поступак и закључила јавне уговоре са превозницима. У складу са одредбама овог уговора на
чији је коначан нацрт Скупштина Града дала сагласност, ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша спроводи мониторинг и контролу над реализацијом уговорених обавеза превозника
и задржава право да провери основне податке о реализацији уговорених обавеза или да овај
посао повери другој експертској организацији.
Такође, Уговором о поверавању обављања комуналне делатности јавног градског и
приградског превоза путника на територији Града Ниша број 3635/2014-01 од 28.10.2014. године
регулисана су међусобна права и обавезе између Града Ниша и ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша у обављању ове комуналне делатности. Одредбама члана 3. поред осталих
дефинисана је и обавеза ЈКП Дирекција да контролише и прати остварење реда вожње и
обављеног транспортног рада коришћењем ГПС/ГПРС технологије и диспечерско-отправничке
службе у складу са Правилником о контроли и праћењу рада возила путем ГПС/ГПРС
технологије, као и да спроводи мониторинг и контролу над реализацијом обавеза превозника из
јавног уговора. Одредбама члана 5. дефинисано је да Дирекција задржава контролну и надзорну
функцију и у односу на обавезе пренете на превознике јавним уговором, у складу са законским
прописима, појединачним актима Града и овим Уговором. За организацију, контролу и
реализацију интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на
територији Града Ниша, Град се обавезује да Дирекцији месечно преноси накнаду у износу од
8.400.000,00 динара. Поред наведеног, а сходно члану 6. наведеног Уговора дефинисано је да
Град задржава право да преко ове Управе врши ненајављене контроле у раду Дирекције, која је
у обавези да пружи увид у сву тражену документацију.
У вези пружања услуге хуманог хватања паса, истичемо да је након усвајања програма на
седници Надзорног одбора предузећа и достављања истог Управи на даљу надлежност у циљу
добијања сагласности Градског већа, било потребно прибавити и мишљења Управе за финансије
и Градског јавног правобранилаштва. Имајући у виду ову процедуру и потребу додатних
појашњења и усаглашавања наведени Програм је усвојен са закашњењем на седници Градског
већа те је стога и Уговор закључен након спроведене процедуре и садржао је одредбу да се
примењује на целу календарску годину, (члан 1: „Предмет уговора је обављање послова из
делатности зоохигијене у 2013. години, ........“ ).
Посебно истичемо да су захтеви за пренос средстава поднети Управи за финансије јуна
месеца 2013. године, што значи након закључења уговора. Напомињемо да су услуге су морале
бити пружане и у периоду пре закључења уговора с обзиром да се ради о комуналној делатности
од општег интереса која захтева континуитет у обављању. Привремене ситуације за односни
период садржавале су цене које су биле у складу са важећим Програмом у тренутку пружања
услуга а исте нису мењане ни новим Програмом и Уговором закљученим маја 2013. године.
ПРИХВАТАМО ПРИМЕДБУ уз напомену да се код подношења захтева за пренос
средстава водило рачуна о уредно пратећој књиговодственој документацији. Такође истичемо да
је наведена неправилност отклоњена у 2016. години, планирањем средстава и за пренете
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обавезе, на позицијама број 258/1 – услуге по уговору – услуге продаје карата преко кондуктера
и 259 – субвенције за јавни превоз, опредељеним за ове намене.
Доказ 5: - Фотокопија захтева за пренос средстава број 2257/2013-09 од
11.06.2013. године.
- Извод из Одлуке о буџету Града Ниша, за 2016. годину за позицију
258/1 – услуге по уговору – услуге продаје карата преко кондуктера
и позицију 259 – субвенције за јавни превоз
Уговор за уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, који је
закључен 04.06.2014. године и Уговор о одржавању јавне хигијене, који је закључен 21.05.2014.
године, такође су садржали одредбу да се примењују на целу календарску годину. Закључењу
ових Уговора, претходила је процедура прибављања мишљења, као и код уговора о поверавању
обављања комуналне делатности зоохигијене.
Привремене ситуације за месец фебруар, за услуге одржавања јавног зеленила у Нишу и
Нишкој бањи, број 1-1064/1 од 05.03.2014. године, за уређење и одржавање гробаља број 11064/2 од 05.03.2014. године и за рад дежурне службе – погребне услуге, број 1-1064/3 од
05.03.2014. године, немају деловодни број и датум пријема, с обзиром да су исте достављене
Граду – Управи, доставним актом у коме су прецизно наведене ситуације које се достављају.
Поменути доставни акт заведен је у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, са
бројем и датумом, чиме је извршен и пријем ситуација.
Услуге су морале бити пружане и у периоду пре закључења уговора с обзиром да се ради
о комуналним делатностима од општег интереса које захтевају континуитет у обављању и чији
би прекид могао изазвати штету по живот и здравље грађана.
Услуге су фактурисане по важећим ценама, које нису мењане ни новим Уговором, а
разлика у цени фактурисане услуге одржавања јавне хигијене по првој привременој ситуацији за
месец јануар 2014. године, последица је само промене пореских стопа од 8% на 10% и од 18% на
20%.
Напомињемо да су захтеви за пренос средстава поднети Управи за финансије нако
закључења уговора за услуге пружане од почетка године с обзиром да се ради о комуналним
делатностима од општег интереса која захтева континуитет у обављању током целе године.
Привремене ситуације за односни период садржавале су цене које су биле у складу са
важећим Програмом у тренутку пружања а исте нису мењане ни новим Програмом и Уговором
закљученим маја 2013. године.
ПРИХВАТА СЕ ПРИМЕДБА и Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
у свом раду поступа у складу са препоруком.
- Управа за пољопривреду и развој села у износу од 10.790 хиљада динара за: услуге медијског
праћења у износу од 100 хиљада динара (4.1.4.10.); накнаде противградним стрелцима у износу
од 1.244 хиљаде динара (4.1.4.10.); расходе за субвенције за пољопривреду по Програму Фонда
за развој пољопривреде за 2013. годину без сагласности Министарства у износу од 9.446 хиљада
динара (4.1.4.17.);
Одговор Управе за пољопривреду и развој села:
Неправилност је отклоњена. Активности на отклањању уочене неправилности
отпочеле су доношењем Oдлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/2013) у складу са чланом 13. Закона о
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подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник Републике Србије'' број
10/13 и 142/14). Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију града Ниша за 2014. годину донело је Градско Веће на основу
члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник
Републике Србије'' број 10/13), члана 8. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/2013), а по прибављеном
Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде (број 401-00-00068/201409 од 31.3.2014.године),
У самом тексту Програма за 2014. годину, у оквиру сваке мере наведена су средства која
ће се искористити за измирење обавеза које су настале за ту намену по Програму Фонда за
развој пољопривреде Града Ниша за 2013. годину.
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију града Ниша за 2015. годину донело је Градско Веће по прибављеном
Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде (320-00-00757/2015-09 од
12.02.2015. године)
ПРИЛОГ 2: Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију града Ниша за 2014. годину, Решење о давању претходне
сагласности Министарства пољопривреде број 401-00-00068/2014-09 од 31.3.2014. године,
Решење о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде 320-00-00757/2015-09 од
12.02.2015. године
- Управа за образовање у износу од 4.517 хиљада динара за трансфер Универзитету у Нишу
(4.1.4.19.);
Одговор Управе за образовање:
НАПОМЕНА:
„Расход у износу од 4.517 хиљада динара за трансфер средстава Универзитету за набавку
агрегата и санацију мокрих чворова, извршен је без основа који је у складу са законом, односно
супротно члану 57, 58. и 59. Закона о високом образовању и члану 56. Закона о буџетском
систему.“
ОДГОВОР:
Неправилност није отклоњена.
Средства су пренета на основу Одлуке о успостављању сарадње Града Ниша и
Универзитета у Нишу („Службени лист Града Ниша“ број 29/13) и члана 4. Протокола о
сарадњи између Града Ниша и Универзитета у Нишу број 06-291/2013-02 од 20.5.2013. године,
који су и даље на снази.
Управа за образовање није била предлагач наведених аката.
„Од Управе за образовање, три пута је у поступку ревизије захтевано да од свих школа
обезбеде спецификацију обавеза на дан 31.12.2014. године. Сва три пута су школе достављале
различите податке, тако да се нисмо уверили да школе, ажурно евидентирају обавезе и
трансакције и достављају захтеве за плаћање Управи за образовање.“
ОДГОВОР:
Неправилност није отклоњена.
Проблем је уочен и већ дуже време се иницира израда компјутерског програма за
евидентирање обавеза и трансакција школа. И поред више покушаја у сарадњи са Службом за
одржавање и информатичко комуникационе технологије, компјутерски програм који одговара
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специфичним потребама школа није сачињен. Наставиће се сарадња са надлежном Службом на
изналажењу решења.
- Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије у износу од 705 хиљада
динара за: водоводно – канализациони материјал у износу од девет хиљада динара (4.1.4.12.),
ауто делове у износу од 333 хиљаде динара (4.1.4.12.), тонере у износу од 11 хиљада динара
(4.1.4.12.), штампања службеног листа у износу од 196 хиљада динара (4.1.4.13.), пиће у износу
од 156 хиљада динара (4.1.4.13.);
Одговор Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије:
Изјашњење:
Примедба је отклоњена
Поступљено је по примедби и предузете су активности за набавку добара, материјала и
услуга у складу са спецификацијом из уговора.
ДОКАЗ: - Копија сецификација из уговора и фактуре.

Објашњење:
- У циљу завршетка реконструкције мокрог чвора у Градској кући у ул. 7.јули бр.2,
извршена је набавка сушача руку кога није било у спецификацији, од фирме са којом је Служба
већ имала уговор о купопрадаји истоврсне робе.
- Код возила број резервних делова мери се хиљадама, тако да није могуће
спеификациојом из уговора обухватити све резервне делове. Поменути делови нису били у
спецификацији али је због потребе за коришћењем поквареног возила исто морало поправити.
/Возило Градоначелника/
У новим уговорима утврђена је вредност услуга за сваки тип возила које треба
сервисирати. Односно, уговрена је цена норма сата за аутомеханичарске услуге, за
аутоелектричарске услуге и за компјутерску дијагностику. Осим тога уговорен је норматив (број
радних сати) за поједине услуге. То је и критеријум за избор понуђача у процедури јавне
набавке.
- Уговор бр. 16-925/2014 од 13.02.2014. године, склопљен са „Микопс“ ДОО из Ниша,
односи се на сервисирање фотокопирних апарата, писаћих и рачунских машина. Осим
сервисирања фотокопирних апарата, у наведеном уговору специфицирани су и тонери за те
апарате. Примедба ДРИ односи се на фактурисан тонер ТН-712, који није специфициран у
Уговору, а користи га фотокопирни апарат „Konica Minolta bizhub PRO754e“
Дана 21.01.2014. године, уговором бр. 16-337/2014 набављен је фотокопирни апарат
„Konica Minolta bizhub PRO754e“.
Процедура јавне набавке за оба наведена уговора покренута је истог дана, 14.11.2013.
године. Значи, у тренутку покретања набавке за тонере, није било познато који фотокопирни
апарат ће бити набављен, па у спецификацији тонера није могао бити наведен ни тонер за тај
апарата, а како се ради о једином новом апарату за копирање, који је и у гарантном року,
набављен је поменути тонер.
- Штампање Службеног листа Града Ниша се обављало у копирници која је у саставу
Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије. Како је због проблема око
набавке тонера за фотокопирање, као и због недостатка папира, било угрожено даље издавање
Службеног листа Града Ниша, даље штампање је поверено фирми „АМИ“ д.о.о. из Ниша са
којом је Служба имала закључен уговор за штампање материјала. Цена је формирана на основу
цена датих у понуди за обострано штампање на А3 формату, на коме се Службени лист и иначе
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штампа, па је из тог разлога и прихваћена фактура са нетачно наведеном услугом из
спецификације.
- Служба је 13.09.2013.године закључила уговор број 16-4685/2013. о набавци алкохолних
и безалкохолних пића и snack производа са фирмом „Хемтекс-промет“д.о.о. из Ниша. Уговором
је, између осталог,предвиђена и набавка млека за кафу-пвц паковање 7гр. ,тако да се не ради о
производу који није садржан у спецификацији. Што се тиче чаша и шољица за кафу, исте су
набављене од горе наведене фирме , која је то испоручила по набавној цени из великопродаје, с
обзиром да смо такве шољице и чаше имали у употреби, и нисмо могли на другачији начин да
извршимо набавку (продавац је тражио авансну уплату). Истовремено рок за набавку је био
кратак , с обзиром да се радило о обележавању јубилеја 700 година Миланског едикта и других
догађаја, да се очекивао велики број гостију у Градској кући.
- ЈП Дирекција за изградњу града у износу од 46.263 хиљаде динара за: зимско одржавање
путева у износу од 122 хиљаде динара (4.1.4.12.), одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације у износу од 9.475 хиљада динара (4.1.4.12.), одржавање јавне расвете у износу од
3.612 хиљада динара (4.1.4.12.) и изградњу трафостанице и партерно уређење зграде кардио
хирургије у износу од 33.054 хиљаде динара (4.1.5.1.);
Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
Више преузете обавезе за зимско одржавање путева у износу од 122 хиљаде динара,
извршене су по другој привременој ситуацији. У току поступка ревизије и након утврђене
неправилности, Надзорни орган Дирекције је извршио исправку неправилности кроз окончану
ситуацију број 150/2015, коју је извођач испоставио дана 11.08.2015. године. На тај начин је
уочена неправилност ОТКЛОЊЕНА.
ДОКАЗ 35.
Што се тиче Уговора за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и Уговора
за одржавање јавне расвете, у 2015. и 2016.години Дирекција нема преузете обавезе без
склопљених Уговора и у будуће нећемо поступати тако.
- ПУ Пчелица у износу од 1.312 хиљада динара за: плату и социјалне доприносе менаџера
маркетинга у износу од 975 хиљада динара (4.1.4.1.) и водоинсталатерске радове у износу од 337
хиљада динара (4.1.4.12.);
Одговор установе „Пчелица“:
Утврђена неправилност је отклоњена.
Директор је донео Правилник о организацији и систематизацијипослова у Предшколској
установи ,,Пчелица'' Ниш, број 7556 од 20.11.2015. године, на који су сагласнот дали Управни
одбор Одлуком број 7622 од 23.11.2015. године и Градоначелник Града Ниша решењем број
3696/2015-01 од 01.12.2015. године којим је укинуто радно место менаџера маркетинга.
ДОКАЗ 16: - Правилник о организацији и систематизацији послова
у Предшколској установи ,,Пчелица'' Ниш;
- Одлука Управног одбора број 7622 од 23.11.2015.;
- Решење Градоначелника 3696/2015-01 од 01.12.2015.
Препоруку за неправилност у вези водоинсталатерских радова смо схватили и неће се
више поновити.
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- СЦ Чаир у износу од 1.095 хиљада динара за накнаду трошкова превоза на посао и са посла
(4.1.4.5.);
Одговор установе СЦ „Чаир“:
Поступајући по препоруци Државне ревизорске институције директор СЦ Чаир је дана
19.10.2015. године ставио ван снаге своју Одлуку број 01-213/2 од 25.02.2014.године и донео
нову Одлуку број 01-1907/1 од 19.10.2015. године, којом је ускладио висину накнаде трошкова
превоза радника за долазак и одлазак са рада са чланом 118. Закона о раду и члана 56. Закона о
буџетском систему.
- Народни музеј у износу од 417 хиљада динара за исплату запосленима годишње награде за
божићне празнике за 2013. годину (4.1.4.1.);
Одговор установе „Народни музеј“:
Првим ставом члана 15. Закона о буџету РС за 2013. годину било је предвиђено да се у
2013. години исплати запосленима у установама културе годишња награда за божићне празнике
у износу од 4.000,00 динара, нето, по упошљенику. Како је ова законска одредба извршена у
установама културе, које се финансирају из републичког буџета, а није била извршена у
установама које се финансирају из локалног буџета, синдикална организација Народног музеја
Ниш реаговала је дописом од 26.05.2014. године у коме захтева исплату обавеза из 2013. године
под претњом тужбе због неизвршених обавеза према упошљеницима. С обзиром, да смо имали
сазнање да је Позоришту лутака у априлу 2014. године, већ стигла прва пресуда по овом основу
за наплату, што је износило око 20.000,00 динара по тужби, одлучили смо да избегнемо судске
процесе и да радницима из сопствених средстава које смо планирали на економској
класификацији 411000 исплатимо годишње награде за божићне празнике, а све у циљу смањења
штете која би настала због тужби радника. Износ по тужбама био би већи за најмање још
500.000,00 динара. С обзиром, да на позицији 130 - Награде запосленима нисмо имали одобрен
апропријацију, ми смо исплатили са позиције 125 – Плате и додаци запосленима из сопствених
средстава. Исплата је извршена уз сагласност начелника управа ( Управе за културу и Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавних набавки) по допису број 1928/2014-18
од 25.07.2014.године.
У наредном периоду нећемо вршити такве исплате.
- Позориште лутака у износу од 161 хиљаде динара за исплату годишње награде за божићне
празнике за 2013. годину (4.1.4.6.);
Одговор Позоришта лутака:
Позориште лутака је у 2014.години исплатило награду за божићне празнике за
2013.годину у износу од 161 хиљаде динара.
Чланом 130. закона о раду (Службени гласник 32/13) прописано је да се општим актом
може утврдити право на јубиларну награду, солидарну помоћ, као и друга примања. Како је
Посебан колективни уговор за запослене у установама чији је оснивач република Србија (Сл.
гласник РС 97/09), Одлука о примени Посебног колективног уговора за запослене у установама
културе чији је оснивач Република Србија на све послодавце који обављају делатносту области
културе (Сл.гласник 30/09) и Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног за
запослене у установама културе чији је оснивач Република Србија (Сл.гласник РС114/12)
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утврдио обавезу исплате божићне награде, послодавац је био дужан у оомогући запосленима да
остваре наведено право.
Исплата божићних награда за 2013. годину у износу од 161.000,00 динара је уследила
после процене Позоришта и тужби више од 50% запослених да је повољније исплатити, јер су
судски трошкови са извршењем по раднику износили 3 пута више него сама божићна награда.
Извесно је било и у најави да ће и други радници тужити и остварити своја права.
Позориште лутака у 2015. години није исплаћивало божићне награде.
- Завод за заштиту споменика културе у износу од 153 хиљаде динара за исплату запосленима
годишње награде за божићне празнике за 2013. годину (4.1.4.6.);
Одговор установе „Завод за заштиту споменика културе“:
Чланом 130. Закона о раду (Сл. Гласник 32/13) прописано је да се општинм актом може
утврдити право на јубиларну награду, солидарну помоћ, као и друга примања. Како је Посебан
колективни уговор за запопселене у установама културе чији је оснивач Република Србија
(Сл.Гл. РС 97/09), Одлука о примени посебног колективног уговора за запослене у установама
културе чији је оснивач Република Србија који се односи на све послодавце који обављају
делатност у области културе /Сл. гл. 30/09) и Споразум о продужењу рока важења Посебног
колективног уговора за запослене у установама културе чији је осноцвач Република Србија
(Сл.гл. РС 114/12) утврдио је обавезу исплате божићне награде, послодавац је био дужан да
омогући запосленима да остваре наведено право.
Заводу за заштиту споменика културе Ниш достављена је тужба пензионерке Завода ,
Драгице Кулић, у којој је тужиља тужила Завод за заштиту споменика културе Ниш за
неисплаћену божићну награду сходно члану 15. Закона о буџету РС за 2013. годину као и члану
12 ПКУ за запослене у установи културе чији је оснивач Република Србија. На основу добијене
тужбе Завод је био у обавези да исплати тужиљи божићну награду у износу од 4.000,00 динара
као и обрачунату камату. Укупни трошак по тужби износио је 5.164,00 динара.
С обзиром на чињеницу да ће и остали запослени у Заводу за заштиту споменик културе
Ниш, покренути спор пред надлежним судом по истом основу , да би избегао плаћање затезних
камата и тиме повећао трошкове, Завод је донео Одлуку број 1051/1 од 30.07.2014. године да се
запосленима који су право на исплату божићне награде за 2013. годину исплати нето износ од
4.000,00 динара.
Доказ: - Тужба тужиље Драгице Кулић
- Народна библиотека у износу од 353 хиљаде динара за исплату запосленима годишње награде
за божићне празнике за 2013. годину (4.1.4.6.);
Одговор установе „Народна библиотека“:
Народна библиотека је у 2014. години исплатила награду за божићне празнике за 2013.
годину. Чланом 130. Закона о раду (Службени гласник 32/13) прописано је да се општим актом
може утврдити право на јубиларну награду, солидарну помић, као и друга примања. Како је
Посебан колективан уговор за запослене у установама чији је оснивач Република Србија
(Сл.гласник РС 97/09), утврдио обавезу исплате божићне награде, послодавац је био дужан да
омогући запосленима да остваре наведено право. Библиотека је извршила исплату Божићне
награде након достављања Мишљења Министарства финансија (бр.011-00-00798/2014-03 од
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11.08.2014. године) и истакнутих захтева Синдиката, како би се избегли трошкови судских
спорова који би вишеструко оптеретили буџет.
Доказ: - Картица за обавезе по основу нето исплате награда, бонуса
и посебних исплата (контро 233111) за 2015. годину
- Галерија савремене ликовне уметности у износу од 50 хиљада динара за новчане поклоне
запосленима (4.1.4.6.);
Одговор Установе „Галерија савремене ликовне уметности:
Галерија савремене ликовне уметности је исплату новчаног поклона запосленим женама
за 8. март 2014. године извршила имајући у виду мишљење руководиоца групе за зараде и плате
у јавним службама из сектора за рад Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
објављено у мартовском броју 2014. године – Водича за радне односе у коме је наведено да
послодавац може обезбедити поклон женама, без оббзира да ли је у поклону или новцу, уколико
се средства обезбеде из сопствених средстава, под условом да је правно уређено општим актом
и уколико се на то примање обрачунају доприноси као за зараду што је у случају ове исплате за
Дан жена – 8. март 2014. године и учиљено. у 2015. години поштујући Закон о буџетском
систему, овакву исплату нећемо вршити.
- Нишки културни центар у износу од 2.925 хиљада динара за извршене расходе за Пројекат „49.
Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма - Филмски сусрети 2014“ из средстава
буџета Републике, који нису предвиђени пројектом у износу од 2.705 хиљада динара (4.1.4.11.) и
за исплату зајма за огрев запосленима у износу од 220 хиљада динара (4.3.2.).
Одговор установе „Нишки културни центар“:
- за извршене расходе за Пројекат „49. Фестивал глумачких остварења домаћег играног
филма - Филмски сусрети 2014“ из средстава буџета Републике, који нису предвиђени
пројектом у износу од 2.705 хиљада динара
Извршен је повраћај средстава 1.500.000 – 26. 11. 2015. године и 1.204.600 – 11. 12. 2015.
године – неправилност у потпуности отклоњена.
- за исплату зајма за огрев запосленима у износу од 220 хиљада динара
Неправилност у поступку отклањања.
4. преузео обавезу и извршио расходе и издатке у износу од 235.666 хиљада динара, без валидне
документације о насталој пословној промени и то:
- Скупштина Града у износу од 70 хиљада динара за услуге по уговору (4.1.4.10.);
Одговор: Неправилност је отклоњена. Прихваћена је препорука и убудуће ће се
поступати у складу са тим.
ДОКАЗ 18 (Регистратор ГРАД–1): - Потписани рачуни и обрасци
- Градоначелник у износу од 697 хиљада динара за услуге по уговору (4.1.4.10.);
- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке у износу од 19.236
хиљада динара за социјална давања запосленима, услуге по уговору и специјализоване услуге
(4.1.4.4, 4.1.4.10. и 4.1.4.11.);
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Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Примедбе везане за Градоначелника и за Управу за финансије су у поступку отклањања.
Ликвидатору је дат налог да изврши контролу исправности рачуна.
ДОКАЗ 22: - Налог ликвидатору број: 11-450/2016
Одсеку трезора дат налог да пре плаћања изврши потписивање исправних образаца.
ДОКАЗ 23: - Допис 11-446/16
- Управа за културу у износу од 12.438 хиљада динара за услуге по уговору и остале дотације и
трансфере (4.1.4.10. и 4.1.4.21.);
Одговор Управе за културу:
У питању су формални недостаци, коментар Управе исказан је на следећим
страницама Извештаја: 115, 168, 174, 177 и 218.
Управа за културу: У наредном периоду поступaћемо по налогу ДРИ-а: плаћања
измиривати у законском року утврђеном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама и примљене рачуне и Извештаје о пруженим услугама,
верификовати потписом лица које је контролисало исправу и потписом одговорног лица за
насталу промену.
Доказ: - Приложена документација у регистратор Управе за културу.
Управа за културу: У наредном периоду поступићемо по налогу ДРИ-а приликом
евидентирања и пријема рачуна и Извештаје о пруженим услугама.
Доказ: - Приложена документација у регистратор Управе за културу.
Управа за културу: До 2011 године, расход смо евидентирали на групи 424, по
добијању примедбе ревизије да није у питању услуга већ врста дотације, извршили смо стручну
консултацију са Министарством културе и информисања и сугерисана нам је група 465.
Напомињемо да, од 09.06.215.године, Фондација „Nišville“ је носилац организације
манифестације и расход се евидентирау на групи 481-Дотације невладиним организацијама,
чиме је отклоњена констатована неправилност у наредном периоду. Доказ: приложена
документација.
Управа за културу: Одступање од наведеног термина за расписивање конкурса за
пројекте није у колизији са Законом у култури, који не прецизира термин расписивања јавног
конкурса за сифинансирање пројеката у култури.
Носиоци паведених пројеката су физчка лица, износи су уплаћени на њихов рачун у нето
износу, са урачунатим умањењем на порез по уговору, и они нису подносили рачуне, за део
средстава који се односи на трошкове њиховог личног ангажовања на реализацији пројекта, с
обзиром да су у питању трошкови који се не могу исказати рачунима.
У наредном периоду поступићемо по препоруци ДРИ-а.
Управа за културу: Константована неправилност је отклоњена: прилажемо рачун
(Invoice-tax dokument No.1412068) којим корисник средстава правда намену дозначених
средстава.
Управа за културу: Поступили смо по препоруци ДРИ-а, тако што поступке јавних
набавки спроводимо у складу са Законом о јавним набавкама, а за потребе јавног информисања
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расписујемо конкурс у складу са Законом о јавном информисању у медијима („Сл.гласник РС“,
83/14 и 58/15, почев од ступања на снагу овог закона.
Доказ: - Конкурс за суфинансирање пројеката за остварење јавног интереса у области
јавног информисања на територији Града Ниша у 2015. години, бр.1240-2/2015-18 од 16.4.2015.
године (објављен 17.4.2015. године).
- Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај у износу од 67.666 хиљада динара за
услуге по уговору и специјализоване услуге (4.1.4.10. и 4.1.4.11.);
Одговор Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај:
У вези интегрисаног тарифног система, истичемо да је ЈКП Дирекција за јавни превоз
Града Ниша основана Одлуком о оснивању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', број 15/2011) за обављање комуналне делатности организације,
контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу.
Извршење расхода за услуге организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног
система у градском и приградском превозу за септембар 2014. године преузето је на основу
Уговора о обављању комуналне делатности организације, контроле и реализације интегрисаног
тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша број
1860/2011-01 од 21.06.2011. године, који је Град Ниш закључио са ЈКП Дирекција за јавни
превоз Града Ниша.
Поменути Уговор замењен је Уговором број 3635/2014-01 од 28.10.2014. године којим се
такође регулишу међусобни односи Града Ниша и вршиоца комуналне делатности-ЈКП
Дирекција за јавни превоз Града Ниша у обављању наведене комуналне делатности у складу са
чланом 20. Уговора број 3635/2014-01 од 28.10.2014. године.
Захтев за пренос средстава на име накнаде за услуге реализације ИТС-а у јавном превозу
број 4170/2014-09 од 30.10.2014. године, за месец септембар, упућен је Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, након закључења уговора дана 30.10.2014.
године на износ од 5.756.069,02 и реализован је 17.11.2014. године.
Доказ 3: - Захтев за пренос средстава број 4170/2014-09 од 30.10.2014. године.
У вези пружања услуге хуманог хватања паса, истичемо да је након усвајања програма на
седници Надзорног одбора предузећа и достављања истог Управи на даљу надлежност у циљу
добијања сагласности Градског већа, било потребно прибавити и мишљења Управе за финансије
и Градског јавног правобранилаштва. Имајући у виду ову процедуру и потребу додатних
појашњења и усаглашавања наведени Програм је усвојен са закашњењем на седници Градског
већа те је стога и Уговор закључен након спроведене процедуре и садржао је одредбу да се
примењује на целу календарску годину, (члан 1: „Предмет уговора је обављање послова из
делатности зоохигијене у 2013. години, ........“ ).
Посебно истичемо да су захтеви за пренос средстава поднети Управи за финансије јуна
месеца 2013. године, што значи након закључења уговора. Напомињемо да су услуге су морале
бити пружане и у периоду пре закључења уговора с обзиром да се ради о комуналној делатности
од општег интереса која захтева континуитет у обављању. Привремене ситуације за односни
период садржавале су цене које су биле у складу са важећим Програмом у тренутку пружања
услуга а исте нису мењане ни новим Програмом и Уговором закљученим маја 2013. године.
Доказ 5: - Фотокопија захтева за пренос средстава број 2257/2013-09
од 11.06.2013. године.
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Уговор за уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, који је
закључен 04.06.2014. године и Уговор о одржавању јавне хигијене, који је закључен 21.05.2014.
године, такође су садржали одредбу да се примењују на целу календарску годину. Закључењу
ових Уговора, претходила је процедура прибављања мишљења, као и код уговора о поверавању
обављања комуналне делатности зоохигијене.
Привремене ситуације за месец фебруар, за услуге одржавања јавног зеленила у Нишу и
Нишкој бањи, број 1-1064/1 од 05.03.2014. године, за уређење и одржавање гробаља број 11064/2 од 05.03.2014. године и за рад дежурне службе – погребне услуге, број 1-1064/3 од
05.03.2014. године, немају деловодни број и датум пријема, с обзиром да су исте достављене
Граду – Управи, доставним актом у коме су прецизно наведене ситуације које се достављају.
Поменути доставни акт заведен је у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, са
бројем и датумом, чиме је извршен и пријем ситуација.
Услуге су морале бити пружане и у периоду пре закључења уговора с обзиром да се ради
о комуналним делатностима од општег интереса које захтевају континуитет у обављању и чији
би прекид могао изазвати штету по живот и здравље грађана.
Услуге су фактурисане по важећим ценама, које нису мењане ни новим Уговором, а
разлика у цени фактурисане услуге одржавања јавне хигијене по првој привременој ситуацији за
месец јануар 2014. године, последица је само промене пореских стопа од 8% на 10% и од 18% на
20%.
Напомињемо да су захтеви за пренос средстава поднети Управи за финансије нако
закључења уговора за услуге пружане од почетка године с обзиром да се ради о комуналним
делатностима од општег интереса која захтева континуитет у обављању током целе године.
Привремене ситуације за односни период садржавале су цене које су биле у складу са
важећим Програмом у тренутку пружања а исте нису мењане ни новим Програмом и Уговором
закљученим маја 2013. године.
ПРИХВАТА СЕ ПРИМЕДБА и Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
у свом раду поступа у складу са препоруком.
- Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине у износу од 28.078 хиљада
динара за специјализоване услуге (4.1.4.11.);
Одговор Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
Отклоњена неправилност ТОН вратио више пренетих средстава по основу Уговора број
404-6/2014-7П1 од 18.06.2014. године, закљученог са „City marketing centar“ Ниш.
Доказ: - Извод број 3 од 29.10.2015. године
- Финансијски налог од 02.11.2015. године
- Извод број 5 од 02.11.2015. године
- Финансијска картица ТОН-а за период од 01.01.2015. до 03.11.2015. године
(Прилог 1)
- Управа за пољопривреду и развој села у износу од 211 хиљада динара за специјализоване
услуге (4.1.4.11.);
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Одговор Управе за пољопривреду и развој села:
Неправилност је отклоњена. Управа за пољопривреду и развој села је успоставила
систем контроле и оверавања потписом одговорних лица свих испостављених рачуна чиме се
потврђује извршење услуге и документи су валидни за књижење.
ПРИЛОГ 3: - Копије рачуна број 07-00871 од 15.12.2015, 48-00922 од 31.12.2014.
(SISTEM FPS) 152/15 од 10.12.2015 (GECO) , 1378/1 од 23.12.2015
(ВДП Ерозија) које достављамо као пример
- Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту у износу од 96.051 хиљадe
динара за накнаде за социјалну заштиту (4.1.4.22.);
Одговор Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту:
Неправилност је у поступку отклањања. Упућено је обавештење Центру за социјални
рад „Свети Сава“ којим се захтева потребна документација приликом достављања захтева за
плаћање који се тичу делимичног, односно потпуног ослобађања од плаћања стамбенокомуналних услуга.
ДОКАЗ: - Допис број: 07-868-1/2016
- Управа за образовање у износу од 3.212 хиљада динара за накнаде за социјалну заштиту
(4.1.4.22.);
Одговор Управе за образовање:
НАПОМЕНА: „На основу ревизије узорковане документације утврђено је да захтев
за плаћање Управе за образовање број 4667-2/2014-12 од 25.06.2014. године није потписан од
стране лица која одобравају плаћање из Управе за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему, члану 16.
Уредбе о буџетском рачуноводству и Упутству о раду трезора града Ниша.“
ОДГОВОР:
Иако се примедба односи на плаћање са позиција Управе за образовање, уочена
неправилност се не односи на рад Управе за образовање.
- Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије у износу од 6.053 хиљаде
динара за сталне трошкове, услуге по уговору и зграде и грађевинске објектe (4.1.4.8, 4.1.4.10. и
4.1.5.1.);
Одговор Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије:
Изјашњење:
Поступљено је по примедби и предузете су активности за отклањање уочених
неправилности и обезбеђење пословања у складу са законском регулативом, примене одредби
Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Одлука и Правилника које
уређују пословање града Ниша, организационе структуре и надлежности Управа, Служби и
Органа града.
ДОКАЗ: - Приложени детаљно по тачкама и примедбама наведеним у Прилогу II и
Прилогу III Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна
буџета и правилности пословања града Ниша за 2014.год. ДРИ
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Објашњење:
Објашњење дато детаљно по тачкама и примедбама наведеним у Прилогу II и Прилогу III
Извештаја ДРИ за 2014.год.
- ПУ Пчелица у износу од 539 хиљада динара за текуће поправке и одржавање и зграде и
грађевинске објекте (4.1.4.12. и 4.1.5.1.);
Одговор ПУ „Пчелица“:
Предшколска установа „Пчелица“ је испоштовала ДРИ да се расходи и издаци из буџета
заснивају на рачуноводственој документацији и да се књижења врше на основу валидних
рачуноводствених докумената.
Ниједна пословна промена се не књижи на основу предрачуна, као што је био случај са
прикључком вртића „Пахуљица“ на гасоводну мрежу у 2014. години где је добављач са великом
доцњом испоставио фактуру, после неколико наших интервенција.
Услуге месечног одржавања рачунара и софтвера у 2015. години садрже и радне налоге
на основу којих су вршене интервенције у конкретном месецу.
ДОКАЗ: - Рачун добављача ИТН „Сервис“ за децембар 2015. године са прилозима
- Народни музеј у износу од 199 хиљада динара за материјал (4.1.4.13.);
Одговор установе „Народни музеј“
Народни музеј Ниш је за набавку, панела, односно алуминијумског саћа за конзервацију
мозаика на Медијани, спровео процедуру јавне набавке мале вредности број 02-749/1-14(6) од
01.09.2014. године. На основу тога закључен је уговор број 02-749/4-14(6) од 03.10.2014. године
између Народног музеја Ниш и друштва „Музејско снабдевање“, д.о.о. Београд. Народни музеј
је у складу са чланом 4. уговора извршио уплату аванса у износу од 199.485,00 динара (25% од
укупне вредности уговорене вредности добра 797.940,00 динара). Аванс је наплаћен на основу
уговора у складу са мишљењем Министарства финансија и привреде број 401-00-1348/2013-04
од 03.04.2013. године. С обзиром, да је аванс уплаћен на основу уговора, а не на основу авансног
рачуна, ДРИ сматра да није било законског основа за уплату аванса. Након овог издато је
упутство да се убудуће инсистира код свих добављача на достављању авансног рачуна.
- Нишки културни центар у износу од 932 хиљаде динара за услуге по уговору и
специјализоване услуге (4.1.4.10. и 4.1.4.11.);
Одговор установе „Нишки културни центар“:
Установа у даљем раду поступа по препорукама ДРИ.
ДОКАЗ: - Изводи као потврда о извршеном повраћају средстава
- Туристичка организација у износу од 284 хиљаде динара за услуге по уговору (4.1.4.10.).
Одговор Туристичке организације Ниш:
У циљу отклањања наведених неправилности Туристичка организација Ниш је
предузела следеће мере исправљања и доставила одговарајуће доказе:
Отклоњено
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Поступање: Поступајући по наведеним препорукама Управа за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине упутила је Туристичкој организацији Ниш захтев за доставу
документације број 05-1058/2015 од 20.10.2015. године којим је затражено да се достави
спецификација пружених услуга, за уговорени период, по Уговору број 404-6/2014-7-П1 од
18.06.2014. године.
Туристичка организација Ниш обратила се Агенцији „City marketing centar“ Ниш
захтевом за доставу спецификације пружених услуга по рачуну број 332/2014 од 01.07.2014.
године, број 844-1/2015 од 22.10.2015. године, која треба да садржи врсту, количину и време
пружених услуга.
Агенција „City marketing centar“ Ниш доставила је Спецификацију трошкова број
851/2015 од 23.10.2015. године која садржи спецификацију пружених услуга по рачуну број
332/2014 од 01.07.2014. године.
Докази: - Фотокопија Захтева за доставу документације Управе за привреду, одрживи развој
и заштиту животне средине број 05-1058/2015 од 20.10.2015. године
- Фотокопија Захтева за доставу документације Туристичке организације Ниш број
844-1/2015 од 22.10.2015. године
- Фотокопија Спецификације трошкова Агенција „City marketing centar“ Ниш број
851/2015 од 23.10.2015. године
5. преузео обавезу и извршио расходе у износу од 26.530 хиљада динара, без јавног конкурса и
непримењујући интерни акт којим је регулисана додела средстава удружењима:
- Градоначелник у износу од 2.991 хиљаде динара за доделу средстава удружењима без јавног
конкурса, закљученог уговора и извештаја о начину коришћења тих средстава (тачка 4.1.4.23.
Напомена);
Одговор: Неправилност је отклоњена. Градоначелник Града Ниша донео је Правилник о
ближим критеријумима, начину и поступку расподеле средстава удружењима грађана који се
примењивао од 01. 01. 2006. године до 14. 10. 2014. године. Од 15. 10. 2014. године примењује
се Правилник Градског већа о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или
недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од
јавног интереса која реализују удружења1 којим је предвиђено да се додела средстава врши се на
основу јавног конкурса који расписује Градоначелник. У 2015. години средства су додељивана
на основу конкурса, што је и констатовано у напоменама уз Извештај о ревизији
консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања
Града Ниша за 2014. годину, на страни 175.
- Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту у износу од 23.539 хиљада
динара за доделу средстава без јавног конкурса, закљученог уговора и извештаја о начину
коришћења тих средстава (тачка 4.1.4.23. Напомена).
Одговор Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
У извештају Државне ревизорске институције наведено је да су преузимане обавезе и
извршавани расходи без јавног конкурса и непримењујући интерни акт којим је регулисана
додела средстава социјално хуманитарним организацијама и удружењима. Додела средстава
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удружењима вршена је у складу са Правилником о ближим критеријумима,начину и поступку
расподеле средстава удружењима грађана („Сл. лист Града Ниша“, бр. 65/05 и 72/05) где је
чланом 4 регулисан начин подношења захтева за одобрење средстава. Дана 03.10.2014. године
донет је и ступио је на снагу нови Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку
доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Сл. лист Града Ниша“, бр.
82/14). У складу са напред наведеним Правилником дана 12.03.2015. године расписан је јавни
конкурс за доделу средстава удружењима.
6. преузео обавезу и извршио расходе у износу од 84.301 хиљаде динара, без спроведеног
поступка јавне набавке и то:
 без спроведеног поступка јавне набавке у износу од 84.301 хиљаде динара:
- ЈП Дирекција за изградњу града у укупном износу од 78.392 хиљаде динара и то за: електричну
енергију за јавну расвету на градском и сеоском подручју у износу од 78.242 хиљаде динара
(4.1.4.12) и вишкове радова на изградњи канализационе мреже у износу од 150 хиљада динара
(4.1.5.1);
Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
У вези електричне енергије за јавну расвету за 2016.години Дирекција има закључене
Уговоре након спроведеног поступка јавне набавке.
НЕПРАВИЛНОСТ ЈЕ ОТКЛОЊЕНА.
ДОКАЗ 10.
На примедбу ДРИ да је потребно спровести поступак јавне набавке у вези са вишком
радова на изградњи канализационе мреже у износу од 150 хиљада динара, Дирекција је од
Управе за јавне набавке затражила сагласност за спровођење преговарачког поступка за
извођење додатних-вишка радова на објекту Хумски колектор. Од ове Управе смо добили
обавештење да се уговорени радови-вишкови радова сматрају као радови укључени у првобитни
уговор о јавној набавци и на њих се примењују одредбе закона о облигационим односима и
узанси.
Анекс уговора 03-7590/2 склопљен је дана 20.12.2012.године у складу са чланом 10. (став
1. и став 2.) Основног Уговора на износ од 150 хиљада динара.
Комплетна процедура дефинисана чланом 10. Уговора је испоштована. Извођач је заостао са
извођењем радова, писмено обавестио надзорни орган и наручиоца, који су се писмено
сагласили, на основу чега је и закључен анекс Уговора за вишак радова до 10% уговорене
вредности по уговореним јединичним ценама.
ДОКАЗ 36.
- ПУ Пчелица у укупном износу од 5.909 хиљада динара и то за: радове на одржавању врата,
прозора и замени стакала у износу од 633 хиљаде динара (4.1.4.12), набавку лож-уља у износу
од 1.652 хиљаде динара (4.1.4.13) и набавку намирница у износу од 3.624 хиљаде динара
(4.1.4.13).
Одговор ПУ Пчелица
Испоштована је препорука ДРИ тако у 2015.години нема прекорачења уговорених
вредности набавке ни по једној позицији.
Доказ: - Табела упоредни преглед планских позиција и извршења у 2015.години
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7. преузео веће обавезе у укупном износу од 792.648 хиљада динара у односу на:
 одобрене апропријације на дан 31.12.2014. године у укупном износу од 780.263 хиљадe динара
(4.3.3) и то: директни корисници у износу од 548.290 хиљада динара и индиректни корисници у
износу од 231.973 хиљаде динара:
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Поступљено по препоруци која се односи на све директне и индиректне кориснике.
Неправилност отклоњена.
ДОКАЗ 25: - Допис уз Упутство за припрему буџета за 2016. годину
број: 11-1915/15
- Упутство за припрему буџета за 2016. годину број: 11-1915/15
- Обавештење директним корисницима у вези започињања процедуре
доношења Ребаланса Буџета за 2016.годину број: 11-552/2016
- Картице конта по корисницима као доказ да је у 2015. години
исплаћено 12 плата
- Одлука о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист Града
Ниша“, број 98/2015)
- Скупштина града је преузела веће обавезе у укупном износу од 4.214 хиљада динара на
следећим апропријацијама: 413000 - накнаде у натури у износу од 33 хиљаде динара, 416000 –
награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 557 хиљада динара, 417000 –
посланички додатак у износу од 1.984 хиљаде динара, 423000 – услуге по уговору у износу од
1.493 хиљаде динара и 465000 – остале дотације и трансфери у износу од 147 хиљада динара;
Одговор: Неправилност отклоњена. Одговор дат у горњем тексту.
- Градоначелник је преузео веће обавезе у укупном износу од 66 хиљада динара на следећим
апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 12 хиљада динара,
412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од две хиљаде динара, 414000 –
социјална давања запосленима у износу од 11 хиљада динара и 465000 - остале дотације и
трансфери у износу од 41 хиљаде динара;
Одговор: Неправилност отклоњена. Одговор у горњем тексту.
- Градско веће је преузело веће обавезе у укупном износу од 1.055 хиљада динара на следећим
апропријацијама: 417000 – посланички додатак у износу од 937 хиљада динара и 465000 - остале
дотације и трансфери у износу од 118 хиљада динара;
Одговор: Неправилност отклоњена. Одговор у горњем тексту.
- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је преузела веће
обавезе у укупном износу од 61.449 хиљада динара на следећим апропријацијама: 411000 плате, додаци и накнаде запослених у износу од 25.201 хиљаде динара, 412000 - социјални
доприноси на терет послодавца у износу од 4.534 хиљаде динара, 413000- накнаде у натури у
износу од 598 хиљада динара, 414000 – социјална давања запосленима у износу од 3.900 хиљада
динара, 423000 – услуге по уговору у износу од 2.806 хиљада динара, 426000 – материјал у
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износу од 1.167 хиљада динара, 463000 – трансфери осталим нивоима власти у износу од 17.503
хиљаде динара, 465000 - остале дотације и трансфери у износу од 5.564 хиљаде динара, 482000 –
порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од пет хиљада динара и 612000 – отплата
главнице страним кредиторима у износу од 171 хиљаде динара;
Одговор: Неправилност отклоњена. Одговор на страни 49.
- Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту је преузела веће обавезе у
укупном износу од 100.309 хиљада динара на следећим апропријацијама: 423000 – услуге
по уговору у износу од 1.628 хиљада динара, 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета
функционална класификација 020 у износу од 1.995 хиљада динара и функционална
класификација 040 у износу од 96.272 хиљаде динара и 481000 – дотације невладиним
организацијама у износу од 414 хиљада динара;
Одговор Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту:
У извештају Државне ревизорске институције наведено је да је Управа за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту преузела веће обавезе у укупном износу од
100.309.000 динара на следећим апропријацијама: 423000 - услуге по уговору у износу од
1.628.000 динара, 472000 – накнаде за социјалну заштиту из буџета функционална
класификација 020 у износу од 1.995.000 динара и функционална класификација 040 у износу од
96.272.000 динара, 481000 - дотације невладиним организацијама у износу од 414.000 динара.
423000 – Услуге по уговору - Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу
приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Управи за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту. Комисија за оцену степена психофизичке
ометености детета ради у складу са Решењем Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту број 07-348/2014 од 07.02.2014. године и износи 300 динара по
прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије. Комисија за
процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и
ученику образована је Решењем Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
број 07-2715/2013 од 05.12.2013. године , Решењем о измени овог решења број 07-898/2014 од
02.04.2014. године и 07-1794/2014 од 21.08.2014. године и износи 500 динара по прегледаном
детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије. Немогуће је предвидети
тачан број деце која ће бити прегледана у току године на овим Комисијама па је веома тешко
планирати средства за исте. Ова управа сваке године у складу са досадашњим искуством
планира потребан износ за буџетску годину. Када дође до усвајања буџета износи планирани од
стране ове Управе буду увек умањени у односу на стварно планиране. Поред овог јавља се
проблем обавеза које се преносе из године у годину и као такве оптерећују средства планирана
за ову намену у текућој години. Управо због напред наведеног долази до увећања обавеза у
односу на планирана средства.
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета функционална класификација 020
преузете су обавезе више од одобрене апропријације у износу од 1.995.000 динара по основу
неплаћених рачуна за припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и помоћ у кући.
Ова управа сваке године у складу са досадашњим искуством и сагледаним реалним потребама
планира потребан износ за буџетску годину. Када дође до усвајања буџета на Скупштини Града
Ниша износи планирани од стране ове Управе буду увек умањени у односу на стварно
планиране. Поред овог јавља се проблем обавеза које се преносе из године у годину и као такве
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оптерећују средства планирана за ову намену у текућој години. Управо због напред наведеног је
дошло до увећања обавеза у односу на планирана средства.
472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета функционална класификација 040
преузете су обавезе више од одобрене апропријације у износу од 96.272.000 динара по основу
неисплаћене: једнократне новчане помоћи за прворођено дете, пакет за новорођенче, новчану
помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне
оплодње, бесплатна ужина за децу основношколског узраста, бесплатна ужина за децу ометену
у развоју у школи за основно и средње образовање „14. Октобар“, бесплатно сахрањивање,
пакет за ђаке прваке, народна кухиња, делимично односно потпуно ослобођење од плаћања
стамбено-комуналних услуга, привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице,
социјално становање у заштићеним условима, једнократна новчана помоћ, накнада
послодавцима за запошљавање трудница, исхрана у продуженом боравку за децу
основношколског узраста, једнократна новчана помоћ за незапослене породиље. Напред
наведена права остварују се по основу Oдлуке о финансијској подршци породици са децом на
територији Града Ниша(„Сл.лист Града Ниша“, бр.66/10, 71/10 и 2/12) и Одлуке о правима из
области социјалне заштите на територији Града Ниша(„Сл.лист Града Ниша“, број 101/12,
96/2013,44/2014, ) Управа не може утицати на број особа које ће остварити права по основу
наведених Одлука и које ће по основу тога остварити право на одређену накнаду за коју се
средства исплаћују из буџета. Ова управа сваке године у складу са досадашњим искуством и
сагледаним реалним потребама планира потребан износ за буџетску годину. Када дође до
усвајања буџета на Скупштини Града Ниша износи планирани од стране ове Управе буду увек
умањени у односу на стварно планиране. Поред овог јавља се проблем обавеза које се преносе
из године у годину и као такве оптерећују средства планирана у текућој години. Управо због
напред наведеног долази до увећања обавеза у односу на планирана средства.
Напомињемо да је Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке достављен износ и пројекција дуговања у 2013. години број 07-2362/2013 од 16.10.2013.
године.Конкретно за позицију 57/11 – Делимично односно потпуно ослобођење од плаћања
стамбено комуналних услуга наведено је да дуговање за период 2010. године – 2013. године
износи 77.066.885 динара.
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке достављен је
предлог финансијског плана за 2015. годину број 07-2518/2014 од 13.11.2014. године. Конкретно
за позицију 57/11 – Делимично односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено комуналних
услуга образложено је да дуговање за период 2010. године-2014. године износи 191.865.441
динара и да треба планирати средства за ову намену за 2015. годину у износу од 251.866.000
динара како би се измириле неплаћене обавезе из претходних периода и истовремено плаћале
текуће обавезе настале у 2015. години.
У Одлуци о буџету Града Ниша за 2016. годину буџетске позиције планиране су у складу
са преузетим обавезама.
- Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је преузела веће обавезе у укупном
износу од 47.511 хиљада динара на следећим апропријацијама: 421000 – стални трошкови у
износу од 11.458 хиљада динара и 451000 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама у износу од 36.053 хиљаде динара;
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Одговор Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај:
У вези навода о преузимању већих обавеза на наведеним апропријација истичемо да је
ова Управа у предлогу финансијског плана за 2014. годину, захтевала и образложила
неопходност планирања и додатних средстава за ове намене, у висини пренетих обавеза.
Одлуком о буџету Града за 2014. годину, није усвојен предлог Управе, већ је планиран знатно
мањи износ. Износ пренетих обавеза који је наведен у нацрту извештаја није довео до
прекорачења апропријације у смислу извршења.
ПРИХВАТА СЕ ПРИМЕДБА и у 2016. години на наведеним позицијама планирана су
средства за измирење и пренетих обавеза.
Доказ 6: - Предлог финансијског плана Управе за комуналне делатности, енергетику
и саобраћај за 2014. годину – додатна средства, број 3680/2013-09 од
21.10.2013. године
- Извод из Одлуке о буџету Града Ниша, за 2016. годину - позиција 255 - стални
трошкови, 258/1 – услуге по уговору – услуге продаје карата преко кондуктера
и 259 – субвенције за јавни превоз.
Обавезе у износу од 36.054 хиљада динара, на име субвенција за јавни превоз
предузећима ''Лекон'' и ''Ћурдић'', пренете су као нереализовани захтеви за пренос, подношени
од стране ове Управе, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2014. годину и одобреном
апропријацијом која је омогућавала њихову реализацију. Апропријација намењена субвенцијама
за јавни превоз, додатно је читаве године била оптерећена извршењима у поступку принудне
наплате на коју ова Управа није могла утицати. Напомињемо да је Управа приликом упућивања
захтева за пренос средстава, строго водила рачуна о износу одобрених апропријација, како не би
дошло до њиховог прекорачења. Извршењем није дошло до прекорачења одобрених
апропријација.
ПРИХВАТА СЕ ПРИМЕДБА и у 2016. години на наведеним позицијама планирана су
средства за измирење и пренетих обавеза.
Доказ 7: - Извод из Одлуке о буџету Града Ниша, за 2016. годину – позиције 258/1 услуге по уговору – услуге продаје карата преко кондуктера и 259 – субвенције
за јавни превоз

- Управа за планирање и изградњу је преузела веће обавезе у укупном износу од 82 хиљаде
динара на апропријацији 424000 – специјализоване услуге;
Одговор Управе за планирање и изградњу:
Одлуком о буџету Града Ниша за 2016.годину на апропријацији 424000-Специјализоване
услуге планиран је износ од 83 хиљаде динара ради измирења обавеза по рачуну број 29/2012
од 03.09.2012.године у износу од 82.177,56 динара за услугу стручног надзора из 2012.године.
Управа за планирање и изградњу је дана 29.01.2016.године упутила Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке захтев за плаћање-трансфер
средстава у наведеном износу на даљи поступак (захтев је достављан такође и у 2012.години
када су средства и била одобрена за ту намену).
Прилог: - део из Одлуке о буџету Града Ниша за 2016. годину и Захтев за плаћање трансфер средстава, број 75/2016-06 од 26. 01. 2016. године
- Управа за имовину и инспекцијске послове је преузела веће обавезе у укупном износу од
326.521 хиљаде динара на следећим апропријацијама: 485000 – накнаде штете за повреде или
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штету нанету од стране државних органа у износу од 6.649 хиљада динара, 511000 – зграде и
грађевински објекти у износу од 78.876 хиљада динара и 541000 – земљиште у износу од
240.996 хиљада динара;
Одговор Управа за имовину и инспекцијске послове:
Нисмо разумели примедбу Ревизора да је Управа за имовину и инспекцијске послове
преузела веће обавезе на апропријацији: 485000 – накнаде штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа у износу од 6.649 хиљада динара, али смо предузели радње које би
свакако и без примедби Ревизора предузели, тако што су за конто 485000 – накнаде штете за
повреде или штету нанету од стране државних органа планирана средства Предлогом буџета за
2015. и 2016. годину, од стране Управе за имовину и инспекцијске послове и предвиђено
Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. и 2016. годину.
У 2014. години, Управа за имовину и инспекцијске послове није имала нити је
предвидела позицију за накнаду штете, није преузела ни једну обавезу плаћања по овом основу,
није закључила ни један уговор, нити је донела ни једно решење којим би по том основу била
преузета било каква обавеза, нити је она на било који начин утврђена. Управа такође није дала
односно потписал ни један налог за плаћање по овом основу. Такође истичемо да по овом
основу за наведени конто нису вршене никакве исплате са буџета Града Ниша. Управи за
финансије поднет је и захтев за отварање посебног рачуна за резервисана средства за ове
намене.
Делимична решења, којима су од стране Агенције за реституцију усвајани захтеви за
враћање имовине законским наследницима бивших власника, не садрже новчане обавезе.
ДОКАЗ: - Картица плана и извршења расхода за период 01.01. до 31.12.2014. године
- Делимична решења Агенције за реституцију (14)
- Захтев Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке
број 361-1/сл-2015/04 од 24.11.2015. године
- Ургенција од 13.01.2016. године;
- Захтев за отварање посебног рачуна за резервисана средства за ове
намене од 01.02.2016 године;
Нисмо разумели примедбу Ревизора да је Управа за имовину и инспекцијске послове
преузела веће обавезе на апропријацији: 511000 – зграде и грађевински објекти у износу од
78.876 хиљада динара, али смо предузели радње које би предузели и без примедби Ревизора (као
што то предузимамо од 2010. године па све до данас), тако што је за конто 511000 – зграде и
грађевински објекти, Управа за имовину и инспекцијске послове је, приликом израде Предлога
буџета за 2015. годину, предвидела средства за измирење обавеза Града Ниша на основу
Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП “Градска стамбена
агенција“ Ниш на Град Ниш, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу и Уговора о преносу права
коришћења на пословном простору уз накнаду закљученог између Града Ниша и Фондације за
решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу.
У 2014. години, Управа за имовину и инспекцијске послове није преузела ни једну
обавезу плаћања по овом основу, није закључила ни један уговор, нити је донела ни једно
решење којим би по том основу била преузета било каква обавеза, све обавезе датирају из 2010.
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године, по Решењима Скупштине града Ниша и Уговорима закљученим од стране тадашњег
Градоначелника. Такође, по овом основу током 2014. Године ништа и није плаћено.
Предлозима финансијског плана за 2011, 2012, 2013 и 2014. годину, Управа је редовно
планирала средства за ове намене, али због недостатака финансијских средстава до данас ништа
није реализовано.
Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину („Сл. лист Града Ниша“, бр. 102/2014)
нису предвиђена средства за ове намене. На предлог Управе за имовину и инспекцијске послове
Ребалансом буџета за 2015. годину („Сл. лист Града Ниша“, бр. 102/2014), одобрена су средства
за ове намене у износу од 98.926.000.
ДОКАЗ: - Решење Скупштине Града Ниша о прихватању преноса права трајног
коришћења станова од ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА Ниш,
бр. 06-290/2010-2-02 од 29.04.2010. године
- Уговор о преноса права трајног коришћења станова уз накнаду од
ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА Ниш на Град Ниш, ОВ II бр. 1725/2010
од 01.06.2010. године
- Решење Скупштине града Ниша о прихватању преноса права трајног коришћења
на пословном простору уз накнаду, на локацији БРАНКО КРСМАНОВИЋ у
Нишу од Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника
и уметника Универзитета у Нишу, бр. 06-626/2010-9-02 од 29.10.2010. године
- Уговор о преноса права коришћења на пословном простору уз накнаду,
Ов. II бр. 4159/2010
- Предлог финансијског плана за 2014. годину са изводом из Одлуке о Буџету
за 2014. годину, глава 3.9 и изводом Одлуке о ребалансу буџета за 2014. годину.
- Предлога буџета за 2015. годину;
- Извод из Одлуке о Буџету Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр.102/2014 )
од 17.12.2014.год., страна 1. и 31;
- Предлог Одлуке о ребалансу буџета за 2015. годину;
- Одлука о ребалансу буџета за 2015. годину „„Сл. лист Града Ниша“,
бр. 90/2015) од 18.11.2015.год., страна 1., 28 и 29.
Нисмо разумели примедбу Ревизора да је Управа за имовину и инспекцијске послове
преузела веће обавезе на апропријацији: 541000 – земљиште у износу од 240.996 хиљада динара,
али смо и без истих предузели радње, тако што је за конто 541000 – земљиште, Управа за
имовину и инспекцијске послове, приликом израде Предлога буџета за 2015. годину, предвидела
срдства за измирење обавеза Града Ниша на основу правоснажних решења о експропријацији за
која се очекује доношење акта о утврђивању висине надокнаде, судских решења и споразума о
утврђеној накнади, повраћаја средстава код раскида уговора о закупу грађевинског земљишта,
информације Правобранилаштва Града Ниша о висини накнада за фактички изузето земљиште
без вођења управног поступка, накнада за исплату земљишта које је потребно за изградњу
Комплекса за хумано старање о животињама и накнада по одредбама Закона о враћању
пољопривредног земљишта.
У 2014. години, Управа за имовину и инспекцијске послове није преузела ни једну
обавезу плаћања по овом основу, није закључила ни један уговор, нити је донела ни једно
решење којим би по том основу била преузета било каква обавеза, а да није испоштовала
комплатну процедуру а и Закон о буџетском систему.
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Сматрамо да ова Управа није преузела веће обавезе јер је уз свако решење о
експропријацији, односно административном преносу којим се стварају финансијске обавезе
поседовала:
1. Утврђен јавни интерес, решењем Владе Републике Србије
2. Предлог Градског правобраниоца
3. Потврду Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, да
су у Буџету Града Ниша, за те намене обезбеђена новчана средства
(Један примерак комплетне набројане документације у прилогу дописа)
Предлогом финансијског плана за 2015. годину, Управа за имовину и инспекцијске
послове је на конту 541000, планирала средства у износу од 881.491.000 динара
Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину („Сл. лист Града Ниша“ бр.102/2014) су
предвиђена средства за ове намене у износу од 90.443.000,00 динара. На предлог Управе за
имовину и инспекцијске послове Ребалансом буџета за 2015. годину („Сл. лист Града Ниша“,
бр.102/2014) одобрена су додатна средства за ове намене у износу од 50.000.000,00 динара, као и
средства текуће буџетске резерве (Решење Градоначелника број 4110/2015-01 од 31.12.2015.
године) у износу од 9.144.000,00 динара.
ДОКАЗ: - Утврђен јавни интерес, решењем Владе Републике Србије
- Предлог Градског правобраниоца
- Потврду Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке, да су у Буџету Града Ниша, за те намене обезбеђена новчана средства
- Предлог финансијског плана за 2014. годину са изводом из Одлуке о Буџету за
2014. годину, глава 3.9 и изводом Одлуке о ребалансу буџета за 2014. годину.
- Предлога финансијског плана за 2015.годину;
- Извод из Одлуке о Буџету Града Ниша „Сл. лист Града Ниша“, бр. 102/2014
од 17.12.2014.год., страна 1. и 31;
- Предлог Одлуке о ребалансу буџета за 2015. годину;
- Одлука о ребалансу буџета за 2015. годину „Сл. лист Града Ниша“,
бр. 90/2015 од 18.11.2015.год., страна 1., 28 и 29;
- Решење Градоначелника о коришћењу средстава текуће буџетске резерве,
бр. 4110/2015-01 од 31.12.2015. год.
- Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије је преузела веће обавезе у
укупном износу од 6.188 хиљада динара на апропријацији 421000 – стални трошкови;
Одговор Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије:
Изјашњење:
Примедба је отклоњена.
ДОКАЗ: Извод из Буџета Града Ниша после Измене и допуне одлуке о буџету Града
Ниша за 2015. годину („Сл. Лист Града Ниша“ број 90/2015), са измењеним решењем о
финансијском плану Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије за
2015. годину са образложењем да су обезбеђена средства за пренете обавезе из 2012, 2013, 2014.
годину, као и обаезе за 2015. годину.
Објашњење:
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СОИКТ је својим предлозима обима буџета за 2014. Годину, примедбама, захтевима за
додатним средствима, захтевима за коришћење средстава буџетских резерви, захтевом за
ребаланс буџета, континуирано од ираде нацрта буџета за 2014. Годину и током 2014. године
указивала на недостатак средстава на позицији Сталних трошкова као и на свим осталим
буџетским позицијама.
Прилог:
- Примедбе СОИКТ на нацрт буџета за 2014. годину, број 16-6052/2013 од 26.11.2013.
године,
- Захтев за коришћење средстава из буџетких резерви број 16-314/2014 од 20.01.2014. године,
- Захтеви за обезбеђење додатних средстава са свим потребним обрачунима и појашњењима
број 16-1074/2014 од 21.02.2014.године, број 16-3592/2014 од 10.07.2014. године, број 164240/2014 од 12.08.2014. године, број 16-4786/2014 од 09.09.2014. године, број 164919/2014. године од 16.09.2014. године и одговоре Управе надлежне за финансије,
- Предлог за ребаланс буџета број 16-4301/2014 од 15.08.2014. године, са исказаним
недостајућим средствима за позицију сталних трошкова од 26,6 милиона динара,
- Информација о плаћањима Сталних трошкова број 16-2963/2014,
- Извештај о стању обавеза СОИКТ за ДРИ број 16-4194/2015,
- Предлог финансијског плана СОИКТ за 2014. годину број 16-5379/2013 од 22.10.2013.
године са табеларним приказом и образложењем.
- Извод из Буџета Града Ниша после Измене и допуне Одлуке о буџету Града Ниша за 2015.
годину („Сл. лист Града Ниша“, број 90/2015), са измењеним решењем о финансијском
плану Службе за одржавање и информатичко-комуникационе технологије за 2015. годину
са образложењем да су обезбеђена средства за пренете обавезе из 2012, 2013, 2014. годину,
као и обаезе за 2015. годину.
- Градско јавно правобранилаштво је преузело веће обавезе у укупном износу од 742 хиљаде
динара на следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од
441 хиљаде динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 69 хиљада
динара, 413000- накнаде у натури у износу од 141 хиљаде динара и 465000 - остале дотације и
трансфери у износу од 91 хиљаде динара;
Одговор: Неправилност отклоњена. Одговор на страни 48.
- Заштитник грађана је преузео веће обавезе у укупном износу од 153 хиљаде динара на
следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 78 хиљада
динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 11 хиљада динара,
413000- накнаде у натури у износу од 21 хиљаде динара и 465000 - остале дотације и трансфери
у износу од 43 хиљаде динара;
Одговор Заштитника грађана:
Заштитник грађана је преузео веће обавезе од одобрених на наведеним апропријацијама
супротно чл. 54. Закона о буџетском систему.
Утврђена је неправилност се односи на финансијско-материјално пословање органа
Града Ниша које је у надлежности Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке, која је о истима писмено обавештена.
На функционалној класификацији 330 – Судови, на апропријацијама:
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- 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 78 хиљада динара, по основу
неисплаћене плате за децембар 2014. године, Заштитник грађана је обавестио Управу за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке;
- 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 11 хиљада динара, по
основу социјалних доприноса на неисплаћене плате за децембар 2014. године, Заштитник
грађана је обавестио Управу за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке;
- 413000 - Накнаде у натури у износу од 21 хиљаде динара, по основу неплаћених рачуна
за превоз радника на посао и са посла.
Неправилност је отклоњена на начин да је исплата извршена у току 2015. године у складу
са планираним средствима. Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину планирана су
средства за текуће обавезе и обавезе пренете из претходних година и иста су усклађена са
апропријацијама;
- 465000 - Остале дотације и трансфери у износу од 43 хиљаде динара, Заштитник
грађана је обавестио Управу за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
- ЈП Градска стамбена агенција је преузело веће обавезе у износу од 112 хиљада динара на
апропријацији 465000 - остале дотације и трансфери;
Одговор ЈП Градска стамбена агенција:
Образложење: ЈП Градска стамбена агенција ће у будуће поступати у складу са
препоруком ДРИ и обавезе преузимати до износа апропријације одобрене буџетом за ту намену,
у тој буџетској години.
- Историјски архив је преузео веће обавезе у укупном износу од 1.958 хиљада динара на
следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 1.254
хиљаде динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 248 хиљада
динара, 413000- накнаде у натури у износу од 62 хиљаде динара, 465000 - остале дотације и
трансфери у износу од 328 хиљада динара и 512000 – машине и опрема у износу од 66 хиљада
динара;
Одговор установе „Историјски архив“:
Маса средстава за исплату плата за 2014.годину ограничена је Законом о буџету РС за
2014. г. и планирана је у складу са критеријумима дефинисаним чланом 37. Закона. Плате се
планирају на нивоу исплаћених плата у 2013.години увећаних за 2% а највише до дозвољеног
нивоа за исплату у складу са чл.39 Закона о буџету РС за 2013. годину („Сл.гласник РС“,
бр.114/12 и 59/13), увећаног за 2%. Исплата средстава на овим позицијама за нашу установу
била је у оквиру одобрених апропријација и није било прекорачења апропријација.
Прекорачење апропријације за набавку опреме у износу од 66 хиљада динара настало је
јер суфицит из 2013. и ранијих година није ушао у план за 2014. годину, а коришћен је за
набавку компјутерске опреме у складу са Одлуком Управног одбора Историјског архива Ниш
бр.01/766-14 од 27.10.2014. Примедбу ДРИ смо разумели и уважаваћемо је у даљем раду.
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је преузело веће обавезе у укупном износу од 36.973
хиљаде динара на следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у
износу од 7.117 хиљада динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од
1.273 хиљаде динара, 413000- накнаде у натури у износу од 2.777 хиљада динара, 416000 –
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награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 645 хиљада динара, 421000 – стални
трошкови у износу од 1.906 хиљада динара, 422000 – трошкови путовања у износу од 59 хиљада
динара, 423000 – услуге по уговору у износу од 417 хиљада динара, 425000 – текуће поправке и
одржавање у износу од 21.165 хиљада динара, 426000 – материјал у износу од 475 хиљада
динара, 465000 - остале дотације и трансфери у износу од 1.087 хиљада динара и 482000 –
порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 52 хиљаде динара;
Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
Разумели смо примедбе ДРИ и у будуће нећемо преузимати обавезе веће од одобрених
апропријација.
Део преузетих обавеза је смањен и то искњижeњем обавеза које су биле евидентиране, а
у међувремену су застареле, на основу Одлуке Надзорног одбора број 05-6606-2 од
04.09.2015.године.
ДОКАЗ 34.
- Народно позориште је преузело веће обавезе у укупном износу од 9.505 хиљада динара на
следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 6.524
хиљаде динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 1.142 хиљаде
динара, 413000- накнаде у натури у износу од 205 хиљада динара, 414000 – социјална давања
запосленима у износу од 750 хиљада динара, 416000 – награде запосленима и остали посебни
расходи у износу од 180 хиљада динара, 421000 – стални трошкови у износу од 601 хиљаде
динара, 441000 – отплата домаћих камата у износу од осам хиљада динара и 482000 – порези,
обавезне таксе, казне и пенали у износу од 95 хиљада динара;
Одговор установе „Народно позориште“:
У вези ове примедбе Народно позориште може да образложи на начин као и сви остали
корисници буџета: Маса средстава за исплату плата у 2014. години ограничена је Законом о
буџету Републике Србије за 2014. год. и планирана је у складу са критеријумима које дефинише
члан 37 Закона. Плате се планирају на нивоу исплаћених плата у 2013. год. увећане за 2% а
највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 39. Закона о буџету Републике
Србије за 2013. год.
Исплата средстава на овим позицијама, за нашу установу била је у оквиру одобрених
апропријација и није било прекорачење апропријације.
- Позориште лутака је преузело веће обавезе у укупном износу од 3.862 хиљаде динара на
следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 2.736
хиљада динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 490 хиљада
динара и 465000 - остале дотације и трансфери у износу од 636 хиљада динара;
Одговор Позоришта лутака:
Коментар за следеће апропријације: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених,
412000 - социјални доприноси на терет послодавца и 465000 - остале дотације и трансфери.
Позориште лутака је имало укалкулисане обавезе за несисплаћене плате за XII
2014.годинe. Маса средстава за исплату плата за 2014. годину ограничена је Законом о буџету
Републике Србије за 2014.годину. и планирана је у складу са критеријумима који су дефинисани
чланом 37. закона; Плате се планирају на нивоу исплаћених плата у 2013.години, увећаних за
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2%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 39. закона о буџету
Републике Србије за 2013.годину („Службени гласник РС“, бр.114/12 и 59/13), увећаног за 2%.
Исплата средстава на овим позицијама, за нашу установу, била је у оквиру одобрних
апропријација и није било прекорачења апропријације.
-Нишки симфонијски оркестар је преузео веће обавезе у укупном износу од 6.675 хиљада динара
на следећим апропријацијама: 411000-плате, додаци и накнаде запослених у износу од 3.275
хиљада динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 585 хиљада
динара, 413000- накнаде у натури у износу од 134 хиљаде динара, 414000 – социјална давања
запосленима у износу од 1.415 хиљада динара, 416000 – награде запосленима и остали посебни
расходи у износу од 196 хиљада динара, 422000 – трошкови путовања у износу од 10 хиљада
динара, 444000 – пратећи трошкови задуживања у износу од две хиљаде динара, 465000 - остале
дотације и трансфери у износу од 845 хиљада динара, 481000 – дотације невладиним
организацијама у износу од шест хиљада динара и 482000 - порези, обавезне таксе, казне и
пенали у износу од 207 хиљада динара;
Одговор установе „Нишки симфонијски оркестар“:
Маса средстава за исплату плата за 2014. годину ограничена је Законом о буџету
Републике Србије за 2014. годину и планирана је у складу са критеријумима који су дефинисани
чланом 37.Закона: Плате се планирају на нивоу исплаћених плата у 2013.години, увећаних за
2%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 39. Закона о буџету
Републике Србије за 2013.годину („Службени гласник РС“, бр. 114/12 и 59/13), увећаног за 2%.
Исплата средстава на овим позицијама, за Нишки симфонијски оркестар, била је у
окввиру одобрених апропријација и није било прекорачења апропријација.
Преузете су веће обавезе од одобрене апропријације за неисплаћене плате за 2014. годину (део
плате за новембар у износу од 104 хиљаде динара и плата за децембар у износу од 3.171 хиљаде
динара).
Све остале преузете обавезе односе се на сопствена средства и средства из извора
финансирања од организација обавезног социјалног осигурања.
-СЦ Чаир је преузео веће обавезе у укупном износу од 39.498 хиљада динара на следећим
апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 903 хиљаде динара,
412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 137 хиљада динара, 415000–
накнаде трошкова за запослене у износу од 177 хиљада динара, 421000 –стални трошкови у
износу од 37.454 хиљаде динара, 465000 -остале дотације и трансфери у износу од 397 хиљада
динара, 482000 - порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 372 хиљаде динара и 512000
– машине и опрема у износу од 58 хиљада динара;
Одговор СЦ „Чаир“:
Износ прекорачења апропријације у односу на планирана средства од 39.498.000,00
динара, односи се на следеће позиције и конта:
а.) Поз. 151 – ек.класификација 411- плате, додаци и накнаде запослених - износ од
903.000,00 динара са извора финансирања 04 – средства добијена употребом јавних средстава (
сопствени приходи) као и поз. 152 – ек.класификација 412 – социјални доприноси на терет
послодавца – износ од 137.000,00 динара са извора финансирања 04 – средства добијена
употребом јавних средстава (сопствени приходи) – није дошло до прекорачења извршења у
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2014. години у односу на планирана средства али укалкулисана средства за исплату дела
зараде за новембар и зараде за децембар 2014. која су исплаћена у 2015. години ( из сопствених
прихода 2015. године) су ( заједно са извршењем за 2014. годину)већа од укупно планираних
средстава ( за ек.класификације 411 и 412) за 2014. годину. При планирању средстава за плате
као и за социјалне доприносе на терет послодавца Меморандумом добијеним од Управе за
Финанасије тачно је утврђена процедура одређивања средстава за ове намене (утврђени су
дозвољени проценти увећања средстава у односу на претходни период – претходну годину ) као
и то да је дозвољено планирање средстава само за 12 месеци. У овом случају до краја 2014.
године због доношења привремене уредбе о смањењу плата и смањењу апропријације од стране
Управе за финансије ( без ребаланса) смањена су нам (одузета средства за зараде на крају 2014.
године.) те су нам тако укалкулисана средства за плате ( која се односе на 2014. годину а
исплаћују у 2015. ) испала већа од укупно планираних средстава. Што се тиче ек.класификације
465 – остале дотације и трансфери у износу од 397.000,00 динара које се помињу у налазу ДРИ –
чињеница је да овај конто до краја 2014. године није ни постојао у финансијском плану
Установе јер је он одређен од стране Министарсва Финансија и уграђен у Финансијски план
Установе од стране Управе за финансије тек од 2015. године. Нисмо могли планирати у 2014.
години средства на позицији која до тада није била одређена за те намене.
б.) Поз. 155 – ек.класификација 415 – накнаде трошкова за запослене – износ од
177.000,00 динара са извора финансирања 04 – средства добијена употребом јавних средстава
(сопствени приходи) - није дошло до прекорачења извршења у 2014. години у односу на
планирана средства али укалкулисана средства за накнаде за превоз за децембар 2014. године
која су исплаћена у 2015. години ( из сопствених прихода 2015. године) су ( заједно са
извршењем за 2014. годину)већа од укупно планираних средстава ( за ек.класификацију 415 ) за
2014. годину. При планирању средстава за накнаде трошкова за запослене Меморандумом
добијеним од Управе за Финанасије тачно је утврђена процедура одређивања средстава за ове
намене (утврђени су дозвољени проценти увећања средстава у односу на претходни период –
претходну годину). Одступање од горе наведеног при изради плана би довело до враћање истог
на “дораду” од стране Управе за финансије а поред тога када се врши укалкулисавање средстава
за претходни период у наредну годину у овом случају је неизвесна висина укалкулисаних
средстава ( није унапред познат број радника који у том месецу имају право на превоз – због
боловања, годишњих одмора итд.).
ц.) Поз. 157 – ек.класификација 421 – стални трошкови – износ од 37.454.000,00 динара
са извора финансирања 01- средства из буџета - није дошло до прекорачења извршења у
2014. години у односу на планирана средства али пренешене обавезе из ранијег периода
(претходне године) и рачуни из текуће године већи су од укупно планираних средстава (за
ек.класификацију 421 ) за 2014. годину. При изради предлога Финансијског плана за 2014,
годину користећи Меморандум добијен од Управе за финансије,изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке у посебну табелу (табела за додатна средства) смо уписивали
средства на позиције на којима су она била потребна више него што је упутством о изради
плана било дозвољено. Тако смо у редовном плану користећи упутство за планирање средстава
за 2014. годину на позицији сталних трошкова имали 87.565.000,00 динара док смо узевши у
обзир пренешене обавезе из 2013. и пројектоване обавезе у 2014. години преко тог износа у тзв.
додатна средства планирали додатних 34.435.000,00 динара што је укупно износило
122.000.000,00 динара (прилог – фотокопија табеле додатних средстава из Предлога
Финансијског плана за 2014. годину.). Уз табелу додатних средстава ишло је и адекватно
образложење у коме смо недвосмислено навели колика средства заправо треба да буду
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планирана на позицији сталних трошкова да би се покриле све обавезе како пренешене из
ранијих година тако и оне из 2014. године (прилог - фотокопија Образложења Финансијског
плана – додатна средства за 2014. годину). Овакав Предлог Финансијског плана за 2014. годину
са пратећим табелама и образложењима доставили смо нашој надлежној управи дана 16.10.2013.
године( прилог – фотокопија доставе Предлога Финансијског плана за 2014. године надлежној
управи од 16.10.2013. године.). Предлог Финансијског плана у коме смо навели наше стварне
потребе за средствима на позицији стални трошкови – ек.класификација 421 смо дана
28.10.2013. године доставили и Градском Већнику ресорно задуженом за спорт Милану Пешићу
( прилог – фотокопија дописа од 28.10.2013. године – Образложење Финансијског плана –
додатна средства за 2014. годину.). Наша ресорна Управа (тада још Управа за образовање,
културу, омладину и спорт) је дана 22.10.2013. године Управи за финансије, изворне приходе
локалне самоуправе и јавне набавке доставила Предлог финансијског плана за 2014. годину за
целу управу и у склопу тога наш предлог на позицији стални трошкови – ек.класификација 421 –
који садржи и додатна средства од 34.435.000,00 динара за пренешене обавезе из претходне
године ( прилог – фотокопија доставе Предлога финансијског плана за 2014. годину Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке од стране Управе за
образовање, културу, омладину и спорт са табелама и образложењем. ). Напомињемо да смо све
већ поменуте прилоге ( фотокопије нашег предлога плана са додатним средствима за сталне
трошкове и доставе истог надлежној управи ) већ доставили Државној Ревизорској Институцији.
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке наш предлог плана
(који садржи додатна средства за сталне трошкове) није уважила већ је у Одлуци о Буџету за
2014. годину одредила износ за сталне трошкове од 94.420.000,00 динара који наравно није
довољан за покриће текућих и пренешених обавеза на овој позицији.
При изради Предлога Ребаланса по финансијском плану за 2014. годину поново смо узели у
обзир повећање позиције сталних трошкова те смо предвидели да планирана средства за 2014.
годину износе 126.702.000,00 динара узевши у обзир пренешене обавезе из ранијих година и
текуће обавезе ( прилог – фотокопија табеле – Предлог ребаланса по финансијском плану за
2014. годину и Образложење Предлога ребаланса по финансијском плану за 2014. годину ).
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке није дозволила
никакво повећање плана са буџетских позиција те је у коначном дошло само до промене у
структури позиције сталних трошкова док је износ остао исти – 94.420.000,00 динара. Ипак у
образложењу при достави Предлога ребаланса за 2014. годину, Управи за финансије, изворне
приходе локалне самоуправе и јавне набавке од стране Управе за омладину и спорт напоменуто
је следеће: “Напомињемо да нам је проблематична позиција 157 – стални трошкови, на којој је
остао износ од 94.420.000,00 динара. Ова средства неће бити довољна за измирење свих већ
створених обавеза и обавеза које ће настати до краја године. Наиме, да би се платиле обавезе по
закљученим протоколима за струју као и редовне обавезе за струју, комуналне трошкове и
грејање ову позицију би требало увећати за 30.000.000,00 динара. Без овог увећања доћи ћемо у
ситуацију да нећемо измирити све обавезе, што даље подразумева увећање трошкова због
камата и евентуалних судских процеса.”( прилог – фотокопија Предлога ребаланса буџета за
Управу за омладину и спорт за 2014. годину. ). Тако нам ни у Предлогу ребаланса није уважен
предлог за повећање планираних средстава на позицији – стални трошкови.
д.) Поз. 168 – ек.класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали – износ од
372.000,00 динара са извора финансирања 04 – средства добијена употребом јавних средстава (
сопствени приходи) - није дошло до прекорачења извршења у 2014. години у односу на
планирана средства али укалкулисана средства за порезе, обавезне таксе, казне и пенале за
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2014. године која су исплаћена у 2015. години (из сопствених прихода 2015. године) су (заједно
са извршењем за 2014. годину) већа од укупно планираних средстава( за ек.класификацију 482)
за 2014. годину. Укалкулисане обавезе се односе на обавезе из ранијих година које су
оптеретиле ову позицију те су заједно са извршеним обавезама из 2014. веће од планираних
средстава. Са ове позиције су поред пореза на имовину, накнаде за грађевинско земљиште и
пореза на оружје плаћане и регистрације возила, градске, општинске и републичке таксе чији
обим није могуће увек предвидети унапред.
е.) Поз. 171 – ек.класификација 512 – машине и опрема – производна моторна,
непокретна и немоторна опрема – износ од 58.000,00 динара са извора финансирања 04 –
средства добијена употребом јавних средстава ( сопствени приходи). За потребе међународног
такмичења интрвентно је набављена опрема и материјал међу којима су била и два електрична
котла од 24.кв. Прокњижени су на конто 512 из сопствених средстава а с обзиром да је
финансијски план већ предат није се више могао мењати.
ПРИЛОГ: - Допис бр. 01-1410/1 од 31.07.2015. године.
-Нишки културни центар је преузео веће обавезе у укупном износу од 4.908 хиљада динара на
следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 2.599
хиљада динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 464 хиљаде
динара, 413000 – накнаде у натури у износу од 88 хиљада динара, 414000 – социјална давања
запосленима у износу од 310 хиљада динара, 416000 – награде запосленима и остали посебни
расходи у износу од 124 хиљаде динара, 421000 – стални трошкови у износу од 559 хиљада
динара, 422000 – трошкови путовања у износу од 218 хиљада динара и 465000 - остале дотације
и трансфери у износу од 546 хиљада динара;
Одговор установе „Нишки културни центар“:
Неправилност отклоњена. Преузете обавезе у даљем пословању су усклађене са
финансијским планом Установе.
- Завод за заштиту споменика културе је преузео веће обавезе у укупном износу од 548 хиљада
динара на следећим апропријацијама: 422000 – трошкови путовања у износу од 244 хиљаде
динара и 465000 - остале дотације и трансфери у износу од 304 хиљаде динара;
- Туристичка организација Ниш је преузела веће обавезе у укупном износу од 26.688 хиљада
динара на следећим апропријацијама: 423000 – услуге по уговору у износу од 26.403 хиљаде
динара, 444000 – пратећи трошкови задуживања у износу од 27 хиљада динара, 465000 - остале
дотације и трансфери у износу од 96 хиљада динара и 482000 - порези, обавезне таксе, казне и
пенали у износу од 162 хиљаде динара;
Одговор Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине:
Дописом број 05-89/16 од 25. 01. 2016. године, затражено је од Туристичке организације
Ниш да достави образложење о поступању у складу са препорукама наведеним у извештају
ДРИ, које се тичу њихове надлежности, а односе се на правилну примену Закона о буџетском
систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем и Правилника о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Упутства о раду трезора
Града Ниша.
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Доказ: - Захтев Управе број 05-89/16 од 25.01.2016. године (Прилог 2)
Одговор Туристичке организације Ниш:
У циљу отклањања наведених неправилности Туристичка организација Ниш је
предузела следеће мере:
У 2014 години је извршен расход у износу већем од износа одобреног апропријацијом
из осталих извора.
Поступајући у складу са препоруком и у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему предузете су мере и расходи у 2015.години су извршени до износа одобреног
апропријацијом.
-Дана 06.10.2015. године предат је предлог за ребаланс финансијског плана Туристичке
организације Ниш за 2015.г. ивор финансирања (01) и захтев за промену апропријације
Туристичке организације Ниш за 2015.г. ивор финансирања (04).
(доказ: предлог за ребаланс финансијског плана Туристичке организације Ниш за 2015.г.
ивор финансирања (01) бр.800 од 06.10.2015.г. и захтев за промену апропријације Туристичке
организације Ниш за 2015.г. ивор финансирања (04).бр.802 од 06.10.2015.г.)
-Упућен је захтев за преусмеравање апропријације за 2015.годину ( доказ: Захтев за
преусмеравање апропријације за 2015.годину бр. 980 од 08.12.2015.годне.и Решење о
преусмеравању апропријације бр.05-1270/2015 од 10.12.2015.године од Управе за привреду ,
одрживи развој и заштиту животне средине)
- извршена је измена финансијског плана за 2015 годину на основу извода из Одлуке о
изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015.годину („Службени лист Града
Ниша, бр.102/14, 9/15, 35/15 и 90/15 )
(доказ: извода из Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за
2015.годину („Службени лист Града Ниша, бр.102/14, 9/15, 35/15 и 90/15 ) и Финансијски план
Туристичке организације Ниш за 2015 годину.)
-Достављен је образац 5 - извештај о извршењу буџета за период 01.12.31.12.2015.године, који је предат Управи за Привреду одрживи развој и заштиту животне
средине и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
(доказ: извештај о извршењу буџета за период 01.12.-31.12.2015.године бр.16.од
11.01.2016.године.)
Oтклоњено, прилози достављени у одазивном извештају ТОН у регисртратору који је
предат.
- Народни музеј је преузео веће обавезе у укупном износу од 5.997 хиљада динара на следећим
апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 3.769 хиљада динара,
412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 673 хиљаде динара, 414000 –
социјална давања запосленима у износу од 756 хиљада динара, 465000 - остале дотације и
трансфери у износу од 636 хиљада динара и 483000 – новчане казне и пенали по решењу судова
у износу од 163 хиљаде динара;
Одговор установе „Народни музеј“:
Маса средстава за исплату плата за 2014. годину ограничена је Законом о о буџету
Републике Србије за 2014. годину. И планирана је у складу са критеријумима који су
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дефинисани чланом 37. Закона „Плате се планирају на нивоу исплаћених плата у 2013. години,
увећаних за 2%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 39. Закона о
буџету Републике Србије а 2013. годину (Сл.гласник РС, бр. 114/12 и 59/13), увећаног за 2%.
Исплата средстава на овим позицијама, за нашу установу, била је у оквиру одобрених
апропријација и није било прекорачења апропријације. Проблем је у томе што је у 2014. години
морало да се планира на нивоу извршења у 2013. години, када је примљено укупно 11 1/2 плата, а
не 12 како би то требало да буде, па се зато у 2014. години и јавио проблем.
- Дечији центар је преузео веће обавезе у укупном износу од 4.972 хиљаде динара на следећим
апропријацијама: 411000-плате, додаци и накнаде запослених у износу од 1.634 хиљаде динара,
412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 320 хиљада динара, 413000 –
накнаде у натури у износу од 498 хиљада динара, 414000 – социјална давања запосленима у
износу од 200 хиљада динара, 423000 – услуге по уговору у износу од 2.172 хиљаде динара и
523000 – залихе робе за даљу продају у износу од 148 хиљада динара;
Одговор Установе „Дечији центар:
Наведене преузете обавезе преко одобрених апропријација у укупном износу од
4.972.000 динара, за:
- 411000 плате у износу од 1.634.000 динара већи од одобрене апропријације због
неисплаћене плате за новембар други део и децембар целе зараде.
Управа за финансије је извршила 24 уплата Установи у 2014.год. тако да су новембар
други део и децембар нереализовани односно пренети за реализацију у 2015.год.
- 412000 социјални доприноси на терет послодавца у износу од 320.000 дин. је износ за
неисплаћени плату за новембар други део и децембар је исто као и код зарада 411000
- 413000 накнаде у натури у износу од 498.000 динара по фактурама из 2008 до 2014
године. Наведени износ односи се на фактуре, за које Град није у року преносио новчана
средства и дуговања су из једне године преношене у следећу , што је резултирало
нагомилавањем дуговања.
- 414000 социјалана давања запосленима, у износу од 200.000 динара из осталих извора,
више од одбрене апропријације због кашњења у преносу средстава од стране Управе.
- 423000 услуге по уговору у износу од 2.172.000 динара из осталих средстава за
адвокатске услуге компијутерске услуге, услуге информисања, услуге штампања, угоститељске
услуге и репрезентацију.
Наведени износ је последица дуга који Установа имала према повериоцима а нису
реализовани у датом временском року.
- Галерија савремене ликовне уметности је преузела веће обавезе у укупном износу од 1.910
хиљада динара на следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у
износу од 1.224 хиљаде динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од
155 хиљада динара, 413000 – накнаде у натури у износу од 149 хиљада динара, 416000 – награде
запосленима и остали посебни расходи у износу од 14 хиљада динара, 465000 - остале дотације
и трансфери у износу од 296 хиљада динара, 482000 - порези, обавезне таксе, казне и пенали у
износу од 53 хиљаде динара и 483000 – новчане казне и пенали по решењу судова у износу од
19 хиљада динара;
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Одговор Установе „Галерија савремене ликовне уметности:
Маса средстава за исплату плата за 2014. годину ограничена је Законом о буџету
Републике Србије за 2014. годину и планирана је у складу са критеријумима који су дефинисани
чланом 37. Закона: Плате се планирају на нивоу исплаћених плата у 2013. години, увећаних за
2%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 39. Закона о буџету
Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, број 114/12 и 59/13), увећаног за
2%. Исплата средстава на овим позицијама, за нашу установу, била је у оквиру одобрених
апропријација и није било прекорачења апропријација.
Пеузета обавеза од 149 хиљада динара односи се на исплату месечних маркица за превоз
који град није пренео Галерији у року. 14000 динара односи се на исплату солидарне помоћи
болесном раднику из сопствених средстава за које је Галерија имала предвиђене Финансијким
планом за ту намену. Обавеза од 296 хиљада динара настала је јер није била ни предвиђена на
конту 465 у 2014 години. Пошто је плата за новембар 2014. године исплаћена у јануару 2015.
године ова је обавеза тада и измирена. Обавеза од 53 хиљаде динара је настала Тужбом ЈКП
„Медиана“ која је тужила Галерију због неизмирених рачуна, јер Град није уплатио Галерији
тражени износ по рачунима. А износ од 19 хиљада динара је плаћен за тужбу ЈКП „Медиане“
према Галерији.
- Народна библиотека је преузела веће обавезе у укупном износу од 5.011 хиљада динара на
следећим апропријацијама: 411000 - плате, додаци и накнаде запослених у износу од 3.549
хиљада динара, 412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 581 хиљаде
динара, 413000–накнаде у натури у износу од 13 хиљада динара и 465000 - остале дотације и
трансфери у износу од 868 хиљада динара;
Одговор установе „Народна библиотека“:
Маса средстава за исплату плата за 2014. годину ограничена је Законом о буџету
Републике Србије за 2014. годину и планирана је у складу са критеријумима који су дефинисани
чланом 37. Закона: Плате се палнирају на нивоу исплаћених плата у 2013. години, увећаних за
2%, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 39. Закона о буџету
Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС бр.114/12 и 59/13), увећаног за 2%.
Народна библиотека је у првобитно израђеном и достављеном Предлогу Финансијског плана за
2014. годину, тражила средства у довољном обиму за законску исплату. Потребна и тражена
средства нису одобрена од стране оснивача. О овом врло озбиљном проблему, благовремено
смо обавештавали представнике ресорних управа и захтевали проширење апропријација.
Исплата средстава на овим позицијама, за нашу установу, била је у оквиру одобрених
апропријација и у том смислу није било прекорачења истих.
- Центар Мара је преузео веће обавезе у укупном износу од 9.833 хиљаде динара на следећим
апропријацијама: 411000-плате, додаци и накнаде запослених у износу од 2.800 хиљада динара,
412000 - социјални доприноси на терет послодавца у износу од 931 хиљаде динара, 414000–
социјална давања запосленима у износу од 1.321 хиљаде динара, 421000 – стални трошкови у
износу од 227 хиљада динара, 425000 – текуће поправке и одржавање у износу од 84 хиљаде
динара, 465000 - остале дотације и трансфери у износу од 199 хиљада динара и 472000 – накнаде
за социјалну заштиту из буџета у износу од 4.271 хиљаде динара;
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Одговор Центра „Мара“:
Напомена: Сви наведени недостаци ДРИ у вези преузетих већих обавеза су отклоњени.
Недостатак који се односио на 411000- Плате се односио на плату за децембар месец 2014.
године као и на припрадајуће социјалне доприносе на терет послодавца – 412000 као и на
неизмирене порезе и доприносе из 2013. године за период мај - децембар месец је отклоњен.
Недостатак који се односио на преузете веће обавезе које су се односиле на 414000- социјална
давања тј. на породиљско одсуство је отклоњен.Такође недостатак који се односио на 421000 –
Стални трошкови је отклоњен .Недостатак који се односио на 465000- Остале дотације и
трансфери је такође везан за децембарску плату 2014. године која подразумева уплату средстава
буџету Републике тј. разлику по основу новог и старог обрачуна плата по Закону о привременом
уређењу основица ,дакле и овај недостатак је отклоњен. Што се тиче недостатка везаног за
472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета : Предлогом финансијског плана за 2014.
годину број 382 који је Управни одбор Центра „Мара „ усвојио и који је достављен 16.10.2013.
године Упраци за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту , Центар је планирао
апропријацију 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (са које нам је Управа за
финансије, изворне приходе локалне самопураве и јавне набавке преносила средства од
оснивања Центра иако никада раније није постојала апропријација у Финансијском плану
Центра) у износу ос 4.200.000 дин. Међутим обавештени смо дописом број 07-82/2014 од
23.12.2014. године да је расподела извршена у другачијем износу од износа предвиђених нашим
Предлогом финансијског плана за 2014. годину где више није постојао конто 472000- Накнаде за
социјалну заштиту из буџета и да је неопходно да приступимо усвајању таквог Финансијског
плана. То значи да су Центру у 2014. години преношена средства по принципу претходних 20
година а да смо ми вршили плаћање ПУ Пчелица по фактурама. Након консултација са ДРИ
одмах смо вратили 3 последње примљене фактуре ПУ Пчелица дописом број 07-976/2015 од
11.05.2015. године и обавестили Управу за дечију , социјалну и примарну здравствену заштиту
да се на даље њима фактуришу оброци ( у складу са закљученим уговором) а да им Центар
„Мара“ једном месечно прослеђује отпремнице за испоручене оброке и дописа упућен ПУ
Пчелица од дана 25.05.2015. године дел. бр. 219 да по уговору не достаљају више нама фактуре
за испоручене оброке већ да исте достављају ПУ Пчелица самим тим овај недостатак на који је
ДРИ указао је отклоњен.
- Сигурна кућа је преузела веће обавезе у укупном износу од 2.080 хиљада динара на следећим
апропријацијама: 414000–социјална давања запосленима у износу од 30 хиљада динара, 421000–
стални трошкови у износу од 141 хиљаде динара, 423000 – услуге по уговору у износу од 1.850
хиљада динара и 465000 - остале дотације и трансфери у износу од 59 хиљада динара;
Одговор установе „Сигурна кућа“:
Преузете обавезе односе се на:
Економска класификација 414000 – накнаде запосленима за боловање преко 30 дана које
исплаћије Републички фонд за здравствено осигурање за радника који је био на боловању преко
30 дана.
Економска класификација 421000 - стални трошкови, за трошкове струје, грејања, воде,
избацивања смећа који су настали у 2014. години и трошкови који су пренети из 2013. године
када установа није била индиректни корисник већ се водила као остали корисници, тј. примала
је средства из буџета града у трансферима.
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Економска класификација 423000 – услуге по уговору, односи се на трошкове за исхрану
корисница из 2013. године, по уговору са Студентским центром који је дао најбољу понуду у
поступку јавних набавки.
Економска класификација - 465000 – остале дотације и трансфери, односи се на разлику
у зарадама која је настала и исплаћује се по Закону о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава. Закон је почео са применом обрачуна зарада за новембар, поменути износ је исплаћен
у децембру месецу.Установа није имала поменуту позицију у свом финансијском плану за 2014.
годину.
- ПУ Пчелица је преузела веће обавезе у укупном износу од 71.443 хиљаде динара на следећим
апропријацијама: 413000 – накнаде у натури у износу од 13.803 хиљаде динара, 421000 – стални
трошкови у износу од 31.613 хиљада динара, 424000 – специјализоване услуге у износу од 7.951
хиљаде динара, 425000 – текуће поправке и одржавање у износу од 728 хиљада динара, 444000 –
пратећи трошкови задуживања у износу од 1.582 хиљаде динара, 465000 - остале дотације и
трансфери у износу од 4.062 хиљаде динара, 482000 - порези, обавезне таксе, казне и пенали у
износу од 1.639 хиљада динара, 483000 – новчане казне и пенали по решењу судова у износу од
76 хиљада динара и 523000 – залихе робе за даљу продају у износу од 9.989 хиљада динара;
Одговор установе „Пчелица“:
Преузимање већих обавеза од одобрених апропријација код појединих позиција
отклоњено је у 2015.години ребалансом буџета Града Ниша (Одлуком о измени одлуке о буџету
Града Ниша за 2015.годину) тако што су поред расхода и издатака у текућој години, сагледане и
обавезе према добављачима и запосленима из претходних година.
ДОКАЗ: - Упоредни преглед позиција финансијског плана за 2015. годину и извршења у
2015. години заједно са стањем обавеза према добављачима на дан 31.12.2015.године.
 уговорену вредност у укупном износу од 12.385 хиљада динара и то:
- Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије у укупном износу од
2.786 хиљада динара и то по: Уговору 16-5579/13 од 04.11.2013. године у износу од 929 хиљада
(4.1.4.12), Уговору број 16-4787/2013 од 20.09.2013. године у износу од 950 хиљада динара
(4.1.4.13), Уговору број 16-4805/2013 од 23.09.2013. године у износу од 761 хиљаде динара
(4.1.4.13) и Уговору број 16-548/2013 од 29.01.2013. године у износу од 146 хиљада динара
(4.1.5.1);
Одговор Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије:
Изјашњење:
Поступљено је по примедби и уговори се закључују са утврђеном вредношћу уговорених
услуга и реализују до уговором утврђене вредности уговоравих.
ДОКАЗ: Копија нових и анексираних уговора.

Објашњење:
Уговор бр. 16-5579/2013 од 04.11.2013. године, склопљен са „Формула“ ДОО из Ниша,
односи се на пружање услуга сервисирања и поправке службених возила марке Шкода.
Финансијским планом за 2013. годину планирана су средства у износу од 1.330.000,00 динара.
Добављач је понудом дао цену услуга у износу од 296.680,00 динара. Овим Уговором је оквирно
дефинисан обим услуга, а Наручилац је задржао право измене у зависности од конкретних
потреба, односно до процењене вредности. Стварно потрошена средства по овом уговору
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износе 1.134.436,00 динара, што је за 195.564,00 динара мање од планираних средстава. У то
време било је уобичајено правити уговоре у којима је дефинисано да се вредност уговора везује
за процењену вредност утврђену Планом набавки за ту годину. С`обзиром да је у тренутку
контроле од стране ДРИ, наведени уговор био истекао, није га било могуће анексирати и
дефинисати конкретну цифру – вредност уговора.
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша у износу од 271 хиљаде динара по Уговору број 0311132/1 од 14.11.2013. године (4.1.5.1);
Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
ПРЕТПОСТАВЉАМО ДА ЈЕ У ТОКУ ПОСТУПКА КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ ДРИ
ДОШЛО ДО ПРОПУСТА ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ДАВАЛО ПОДАТКЕ О ГОРЕ ПОМЕНУТОМ
УГОВОРУ, ТАКО ШТО НИЈЕ ДОСТАВИО И АНЕКС УГОВОРА КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН ПОД
БРОЈЕМ 03-11132/2-2013 ДАНА 19. 12. 2014. ГОДИНЕ.
ДОКАЗ 17.
ПУ Пчелица у укупном износу од 8.942 хиљаде динара и то по: Уговору број 8277 од 05.12.2012.
године у износу од 32 хиљаде динара, Уговору број 13491 од 23.12.2013. године у износу од 147
хиљада динара, Уговору број 1480 од 20.02.2014. године у износу од 56 хиљада динара, Уговору
број 3177 од 18.04.2013. године у износу од 63 хиљаде динара, Уговору број 6948 од 19.10.2012.
године у износу од 456 хиљада динара, Уговору број 10468 од 08.10.2013. године у износу од
3.199 хиљада динара, Уговору број 10614 од 10.10.2013. године у износу од 790 хиљада динара,
Уговору број 1247 од 13.02.2014. године у износу од 482 хиљаде динара, Уговору број 5426 од
28.08.2012. године у износу од 555 хиљада динара, Уговору број 1009 од 08.02.2013. године у
износу од 73 хиљаде динара, Уговору број 12421 од 28.11.2013. године у износу од 1.789 хиљада
динара, Уговору број 6995 од 09.07.2013. године у износу од 164 хиљаде динара, Уговору број
278 од 16.01.2013. године у износу од 599 хиљада динара и Уговору број 452 од 21.01.2014.
године у износу од 537 хиљада динара (4.1.4.12 и 4.1.4.13);
Одговор установе „Пчелица“:
Утврђене неправилности су отклоњене.
Неправилности су у претходном периоду настале када дође до истека претходно
закључених уговора, а нови уговори нису закључени из објективних разлога (,,вакуум'' између
два уговора).
Неправилност је отклоњена на тај начин да што се поступци јавних набавки окончавају и
на основу њих закључују уговори пре истека претходно закључених уговора.
ДОКАЗ 17: - Фотокопије уговора о набавци млека и млечних производа,
број 9922 од 26.11.2014. и 8045 од 10.12.2015;
- Фотокопије уговора о набавци свежих конзумних јаја, број 10548
од 23.12.2014. и 8492 од 31.12.2015.;
- Фотокопије уговора о јавној набавци горива за моторна возила,
број 4884 од 11.06.2014. и 4008/3 од 11.06.2015. године;
- Фотокопије уговора о јавној набавци свежег меса и сухомеснатих производа,
број 10602 од 25.12.2014. и 8403 од 28.12.2015.
- Фотокопије уговора о јавној набавци брашна и тестенина,
број 10677 од 29.12.2014. и 8461 од 30.12.2015.
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- Фотокопије уговора о јавној набавци масноћа, број 6876 од 18.08.2014.
и 5698 од 03.09.2015.
- Нишки културни центар у укупном износу од 386 хиљада динара и то по: Уговорима за
смештај гостију у износу од 25 хиљада динара (4.1.4.10) и Уговорима за услуге ресторана у
износу од 282 хиљаде динара (4.1.4.10) и Уговору број 893 од 14.08.2014. године у износу од 79
хиљада динара (4.1.4.11).
Одговор установе „Нишки културни центар“:
У даљем раду НКЦ поступа искључиво по препорукама ДРИ.
ДОКАЗ: - Рачуни и уговори
8. преузео обавезе без утврђеног износа, јер је закључио уговоре без уговорене вредности, и то:
- Градоначелник: Уговор број 2602/2012-01 од 24.08.2012. године и Уговор број 2603/2012-01
од 24.08.2012. године;
Одговор: Прихваћена је ваша примедба. Отклоњена је неправилност. У 2016. години сви
уговори имају уговорену вредност.
ДОКАЗ 27 (регистратор „ГРАД-1“): - Уговор број 06-13/2016-02
- Градско веће: Уговор број 712/2014-03 од 30.05.2014. године и Уговор број 714/2014-03 од
30.05.2014. године;
Одговор: Прихваћена је ваша примедба. Отклоњена је неправилност. У 2016. години сви
уговори имају уговорену вредност.
ДОКАЗ 27 (регистратор „ГРАД-1“): - Уговор број 06-13/2016-02
- Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту: Уговор број 508/2014-01 од
19.02.2014. године и Уговор број 509/2014-01 од 19.02.2014. године;
Одговор Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту:
У Извештају Државне ревизорске институције наведено је да је Управа за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту закључила Уговоре без уговорене вредности и то:
Уговор број 509/2014-01 од 19.02.2014. године. У овом Уговору чланом 5 прописано је да се
Град Ниш обавезује да предшколској установи „Пчелица“ Ниш, на име припреме и
дистрибуције оброка за децу у продуженом боравку пренесе средства у износу од 5.500 динара
са ПДВом месечно по детету, а највише до износа средстава предвиђених за ове намене у буџету
Града Ниша за 2014. годину; Уговор број 508/2014-01 од 19.02.2014. године. У овом Уговору
чланом 5 прописано је да се Град Ниш обавезује да предшколској установи „Пчелица“ Ниш, на
име припреме и дистрибуције ужине за децу пренесу средства у износу од 65 динара са ПДВ-ом
по детету за сваки радни дан, а највише до износа средстава предвиђених за ове намене у буџету
Града Ниша за 2014. годину. У овим уговорима није наведена уговорена укупна вредност јер се
не може знати тачан број лица која ће остварити ово право али је у истима наведено да ће се за
ове потребе преносити средства за обавезе настале у текућој години највише до износа
средстава предвиђених за те намене у буџету Града Ниша за годину за коју се закључују
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Уговори. Уговори пре коначног закључења достављају се на мишљење Управи за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Градском правобраниоцу па се тек након
добијеног мишљења приступа закључивању истих.
Уговори који се закључују у 2016. години закључују се са уговореном вредношћу.
- Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине: Уговор број 1703/2013-01
од 07.05.2013. године;
Одговор Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине:
Уговор је закључен по спроведеном поступку јавне набавке 404-3у/5-3013-11 од
29.03.2013. године без објављивљња јавног позива у складу са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона
о јавним набавкама. Процењена вредност јавне набавке је била 100.000.000,00 РСД. Поступак
јавне набавке спроводила је Комисија уз техничку подршку Одсека за јавне набавке Управе за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
По закљученом уговору бр.1703/2013-01 од 07.05.2013. године, а на основу фактура
бр.2013/00/S15/3454 од 05.06.2013. 2013/00/S15/4087 од 04.07.2013,2013/00/S15/4842 од
19.08.2013, 2013/00/С15/5163 од 04.09.2013, 2013/00/S15/5878 од 04.10.2013. и „013/00/S15/4699
од 31.10.2013. укупна фактурисана вредност извршене услуге износила је 261.792,70 евра
односно 30.217.444,07РСД рачунајући дан уплате, тако да је процењена вредност већа за
69.929.665,93 РСД од висине пренетих срестава.
Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Одсек за јавне набавке
је доставио документацију, Уговор о пословно-техничкој сарадњи и комплетну документацију
спроведеног поступка јавне набавке, која је представљала валидан правни основ за пренос
средстава превознику „Montenegro Airlines“. Како Управа за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине није спроводила поступак јавне набавке, није могла да утиче на
конкурсну документацију и елементе уговора.
По својој правној природи овај уговор представља израз воља уговорних страна да
сарађују на дефинисаним пословима, у дефинисаном временском периоду и под неким општим
условима. Битни елемент уговора није вредност, јер се вредност одређује у квантитету
извршених послова у оквиру дефинисане сарадње за које се не зна обим код закључења самог
уговора.
Предметни уговор је реализован у периоду од 07.05.2013. до 26.10.2013. године.
Ову врсту уговора Град Ниш није имао од 2013. године, па ће у будућем периоду поступити у
складу са препоруком ДРИ.
Доказ: - Фактуре „Montenegro Airlines“
- Уговор о пословно-техничкој сарадњи број 1703/2013-01 са пратећом
документацијом поступка јавне набавке (Прилог 3)
- Управа за пољопривреду и развој села: Уговор број 10-34/2014-158, Уговор број 10-34/2014159, Уговор број 10-34/2014-160 и Уговор број 10-34/2014-161 од 30.04.2014. године; Уговор
број 10-34/2014-173, Уговор број 10-34/2014-174, Уговор број 10-34/2014-175 и Уговор број 1034/2014-176 од 06.05.2014. године;
Одговор Управе за пољопривреду и развој села:
Неправилност је отклоњена. У току 2015. године променом начина реализације
субвенције вештачког осемењавања приплодних грла говеда на територији града, субвенција
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вештачког осемењавања приплодних грла говеда реализује се у оквиру мере Регреси - Регрес за
репродуктивни материјал у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за територију града Ниша за 2015. годину. Регрес се
исплаћује на наменски рачун регистрованих пољопривредних газдинстава.
ПРИЛОГ 4 : - Решење о утврђивању критеријума за реализацију мере Регреси - Регрес
за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) број 10- 509/2015 од 01.04.2015. године и
Решење о одобрењу средстава број 10-25/2015-483 од 17.07.2015. ( као пример).
- Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије: Уговор број 164322/2013 од 20.08.2013. године, Уговор број 16-4720/2014 од 08.09.2014. године, Уговор број
16-5546/2013 од 31.10.2013. године, Уговор број 16-3537/2010 од 17.10.2010. године, Уговор
број 16-3801/2013 од 18.07.2013. године, Уговор број 16-5971/2013 од 21.11.2013. године,
Уговор број 16-925/2014 од 13.02.2014. године, Уговор број 16-6339/2013 од 10.12.2013. године;
Одговор Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије:
Изјашњење:
Примедба је отклоњена
Поступљено је по примедби и уговори се закључују са утврђеном вредношћу уговорених
услуга, а уговори који нису истекли су анексирани.
ДОКАЗ: Копија новoзакључених уговора и копија анекса уговора.

Објашњење:
Наведени уговори су садржани у конкурсној документацији за предметне јавне набавке и
исти су израђени од стране Одсека за јавне набавке у оквиру Управе за финансије и није могућа
његова исправка.
По указивању на пропуст приликом контроле сви накнадни уговори садрже уговорену
вредност.
Сви уговори који нису истекли анексирани су на следећи начин:
“Укупна процењена вредност за набавку добара – (или Пружање услуга или извођење
радова) за годишње потребе износи (новчани износ) без урачунатог ПДВ.односно (новчани
износ) динара са урачунатим ПДВ и наведени износ представља уговорену вредност овог
уговора“
- ЈП Дирекција за изградњу града Ниша: Уговор број 03-3037 од 16.05.2014. године (4.1.5.1.);
Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
Разумели смо примедбу ДРИ и у будуће нећемо преузимати обавезе без утвршеног
износа, односно нећемо закључивати уговоре без уговорене вредности.
- СЦ Чаир: Уговор број 01-291/2 од 12.03.2014. године;
Одговор СЦ „Чаир“:
Предметним уговором број 01-291/2 од 12.03.2014. године, била је дефинисана
јединична цена услуге као и поступак и документација којом се дефинишу количине.
Напомињемо такође, да предметним уговором није дошло до прекорачења одобрене
апропријације.
- Нишки културни центар: Уговор број 678 од 26.06.2014. године.
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Одговор установе „Нишки културни центар“:
У будућем раду неће бити неправилности.
Као што је објашњено у Напоменама уз Извештаја:
9. Град Ниш није у потпуности успоставио систем интерних контрола који обезбеђује разумно
уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у складу са важећим
прописима, да је обезбеђена реалност и интегритет финансијских извештаја, добро финансијско
управљање и заштита средстава (тачка 3.);
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Неправилност је у поступку отклањања. Град Ниш је предузео мере на увођењу
финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.
ДОКАЗ 26: - Уговор са ДСТ ревизијом за увођење система финансијског
управљања и контроле у Граду Нишу
- Налог број 193-1/2016-01
- Одлука о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби
Града Ниша број: 927/2016-01
Одговор Установе СЦ „Чаир“:
У циљу успостављања ефикасног система интерних контрола за обезбеђење разумног
уверавања да ће донесени финансијски план као и планиране пословне активности бити
остварени, Директор СЦ Чаир је још у поступку контроле уочио овакву врсту пропуста па је, у
циљу превазилажења истих, покренуо иницијативу пред Градоначелником ради измене
систематизације и увођења радног места Интерни ревизор како би се убудуће, поред осталог,
омогућила и правилана примена Уредбе о буџетском рачуноводству као и Правилника о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Дана 22. 09. 2015.
године достављена је сагласност Градоначелника, а дана 01. 10. 2015. је на радно место Интерни
ревизор распоређено одговарајуће лице из редова запослених.
10. Код припреме и доношења буџета утврђени су следећи недостаци и неправилности у
Општем и Посебном делу Одлуке о буџету (тачка 4.1.1): поједини директни буџетски корисници
нису сачинили предлоге финансијских планова; буџет није у потпуности припремљен на основу
система јединствене буџетске класификације; буџетом нису предвиђени приходи и примања из
свих извора, већ само из буџета града; буџетом нису обухваћени сви приходи, те на прописане
уплатне рачуне јавних прихода није уплаћен износ од 261.760 хиљада динара и то: део добити
остварен код јавних предузећа у износу од 3.775 хиљада динара, приходи од закупнине које је
остварило ЈП „Нишстан“ Ниш по основу издавања станова у јавној својини у износу од 11.794
хиљаде динара, приходи од закупнине које су осварили индиректни буџетски корисници по
основу издавања пословног простора у јавној својини у износу од 15.327 хиљада динара и
приходи по основу паркирања које наплаћује ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш у износу од 230.864
хиљаде динара; измене и допуне буџета нису донете по поступку за доношење буџета;
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
- поједини директни буџетски корисници нису сачинили предлоге финансијских планова;
Сви директни буџетски корисници су сачинили предлоге финансијских планова и
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доставили Управи за финансије. Неправилност је отклоњена.
ДОКАЗ 27: - Копије дописа предлога финансијских планова
директних буџетских корисника
- буџет није у потпуности припремљен на основу система јединствене буџетске
класификације;
Неправилност отклоњена. Буџет за 2016. годину је у потпуности припремљен на основу
система јединствене буџетске класификације. Буџет је припремљен имајући у виду све буџетске
класификације (програмска, функционална, организациона, економска и по изворима
финансирања–извор 01-15).
ДОКАЗ 28: - Одлука о буџету Града Ниша за 2016. годину
(„Службени лист Града Ниша“, број 98/2015)
- буџетом нису предвиђени приходи и примања из свих извора, већ само из буџета града;
Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину предвиђени су приходи и примања по
свим изворима финансирања – извор 01-15. Неправилност отклоњена.
ДОКАЗ 28: - Одлука о буџету Града Ниша за 2016. годину
(„Службени лист Града Ниша“, број 98/2015)
- буџетом нису обухваћени сви приходи, те на прописане уплатне рачуне јавних прихода
није уплаћен износ од 261.760 хиљада динара и то: део добити остварен код јавних предузећа у
износу од 3.775 хиљада динара, приходи од закупнине које је остварило ЈП „Нишстан“ Ниш по
основу издавања станова у јавној својини у износу од 11.794 хиљаде динара, приходи од
закупнине које су осварили индиректни буџетски корисници по основу издавања пословног
простора у јавној својини у износу од 15.327 хиљада динара и приходи по основу паркирања
које наплаћује ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш у износу од 230.864 хиљаде динара;
Поступљено по препоруци. Неправилност отклоњена. Део добити остварен код јавних
предузећа је планиран и уплаћен у 2015. години. Приходи од закупнине које је остварило ЈП
„Нишстан“ уплаћују се у Буџет Града Ниша.
ДОКАЗ 29: - Картица уплатног рачуна за уплате од „Нишстана“ број: 745144
- Картица уплатног рачуна за уплаћену добит број: 745143
Неправилност у вези прихода од закупнине које су остварили индиректни буџетски
корисници по основу издавања пословног простора у јавној својини је у поступку отклањања.
ДОКАЗ 30: - Допис Управе за имовину број: 639/2016-04
- Допис Управе за финансије број: 11-380/2016
Неправилност у вези прихода по основу паркирања које наплаћује ЈКП „Паркинг сервис“
Ниш је отклоњена.
ДОКАЗ 31: - Одлука о локалним комуналним таксама за 2015. годину
(„Службени лист Града Ниша“, број 102/2014)
- измене и допуне буџета нису донете по поступку за доношење буџета;

Неправилност је у поступку отклањања. Покренута је иницијатива за израду ребаланса
буџета за 2016. годину.
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ДОКАЗ 25: (регистратор Управе за финансије): - Допис број: 11-552/2016
Одговор Службе за послове Градског већа:
У Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета и правилности пословања Града Ниша за 2014. годину, у тачки 3. Закључак о
функционисању система интерних контрола, подтачка 4 Информације и комуникације, наведено
је да предлоге финансијских планова нису сачинили поједини директни корисници средстава
буџета, између осталих и Служба за послове Градског већа, и да исти нису достављени Управи
за финансије.
Обавештавамо Вас да је начелница Службе за послове Градског већа доставила Предлог
финансијског плана за 2016. годину Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке, уз допис број 256/2015-15 од 08.12.2015. године, као и да је донела Решење о
финансијском плану Службе за послове Градског већа за 2016. годину, број 2/2016-15 од
05.01.2016. године.
У Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног
рачуна буџета и правилности пословања Града Ниша за 2014. годину, у тачки 4. Финансијски
извештаји завршног рачуна, у подтачки 4.1.1 Припрема и доношење буџета, наведено је да
Служба за послове Градског већа која је директни корисник буџетских средстава града Ниша
није исказана по посебним разделима у буџету Града Ниша.
Обавештавамо Вас да је Одлуком о буџету Града Ниша за 2016. годину („Службени лист
Града Ниша“, број 98/2015), Служба за послове Градског већа исказана по посебним разделима
у буџету Града Ниша.
ДОКАЗ 15 (регистратор „ГРАД-1“): - Допис број 256/2015-15
- Решење број 2/2016-15
- Извод из Одлуке о буџету Града Ниша
Одговор Управе за имовину и инспекцијске послове:
Разумели смо примедбу Ревизора и предузели мере на отклањању недостатака, тако што
је дана 13.01.2016. године упућен захтев број 102/2016 ЈП''Нишстан'' за пренос средстава од
закупа станова у буџет Града. Поступајући по захтеву Управе за имовину и инспекцијске
послове за пренос средстава од закупа станова у буџет Града, ЈП „Нишстан“ Ниш је захтевом
број 02-583 од 01.02.2016. године затражио текући рачун буџета Града Ниша на који ће
преносити наплаћена средства од закупа станова којим располаже Град Ниш.
Дана 03.02.2016. године Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке, доставила је број текућег рачуна за пренос средстава од наплаћене закупнине по
основу давања у закуп станова којим Град Ниш располаже. Истог дана ЈП „Нишстан“ Ниш,
достављено је обавештење о броју текућег рачуна за пренос средстава.
Решењем начелника Управе за имовину и инспекцијске послове број 463/2016-04 од
03.02.2016. године покренут је поступак за измену и допуну Одлуке о стамбеним зградама и
становима ("Службени лист Града Ниша" број 14/93, 24/93, 1/96, 1/2000, 40/04, 68/06 и 101/12)
ради прецизирања права и обавеза Града Ниша и ЈП „Нишстан“ Ниш у вези достављања
извештаја о преносу средстава остварених из закупа стамбеног простора.
ДОКАЗ: - Захтев ЈП Нишстан Ниш, број 02-583 од 01.02.2016. године,
- Захтев Управе за имовину и инспекцијске послове ЈП Нишстан Ниш, број
102/2016 од 13.01.2016. године,
- Обавештење Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
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и јавне набавке број 11-246/2016 од 03.02.2016. године,
- Обавештење Управе за имовину и инспекцијске послове ЈП Нишстан Ниш,
број 426/2016 од 03.02.2016. године и
- Решење бр. 463/2016-04 од 03.02.2016.године
11. Код пописа је утврђено да попис није вршен у складу са прописима код директних и свих
индиректних корисника буџета града Ниша (4.3.1.);
Одговор Управе за имовину и инспекцијске послове:
Разумели смо примедбу Ревизора и предузели следеће мере на отклањању недостатака:
Комисија за попис станова после извршеног пописа станова са стањем 31.12.2014. године
је поднела извештај да је потребно избрисати 13 стамбених простора, да је потребно
евидентирати 91 стамбени простор и да су неки стамбени простори наведени дупло.
Како наведене промене нису евидидентиране по попису са стањем на дан 31.12.2014.
године, што је утврђено на основу увида у пописну листу основних средстава по просторијама
од дана 15.12.2015. године, неправилности које су уочене отклониће се кроз поступак пописа
имовине са стањем на дан 31.12.2015. године, који је у току.
12. Код изградње и одржавања зграда и грађевинских објеката утврђене су следеће
неправилности: грађевински дневници нису потписани и оверени од стране одговорних
извођача радова и надзорног органа и то код: Управе за финансије (4.1.5.1), Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине (4.1.5.1), Управе за пољопривреду и развој села
(4.1.5.1), Службе за одржавање и информатичко комуникационе технологије (4.1.5.1) и ЈП
Дирекција (4.1.4.12 и 4.1.5.1); извођени су радови без Решења о одобрењу код ПУ „Пчелица“;
решењу о одобрењу прошао је рок, а радови су отпочети и изводе се код Завода за заштиту
споменика културе (4.1.4.11 и 4.1.6.); стадион Чаир је у употреби без употребне дозволе код
Управе за финансије (4.1.5.1); нису узета уговорена средства обезбеђења код Управе за
пољопривреду и развој села, Службе за одржавање и информатичко комуникационе технологије
и ЈП Дирекција (4.1.4.12 и 4.1.5.1); извођач радова је уведен у посао без грађевинске дозволе,
нису уговорена средства обезбеђења, нису наплаћене уговорне казне за кашњење, не поштују се
уговорени рокови, није извршена примопредаја радова у прописаном року, није поднет захтев за
технички преглед изведених радова код ЈП Дирекција (4.1.4.12 и 4.1.5.1).
Одговор Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне
набавке:
Неправилност у поступку отклањања. Упућен је допис – ургенција Надзорном органу, тј.
ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ да обезбеди потписане и оверене грађевинске дневнике
за Стадион „Чаир“. Такође, Градоначелник Града Ниша дао је налог Надзорном органу, тј. ЈП
„Дирекција за изградњу града Ниша“ да достављају копије оверених грађевинских књига и
дневника од 01. 01. 2016. године, а за завршене пројекте у 2014. и 2015. години да доставе
оригиналну документацију.
Неправилност која се односи на средства обезбеђења, а у вези Градског стадиона „Чаир“
је отклоњена, тако што је упућен допис извођачу радова – МД ГИТ са молбом да достави
гаранцију за добро извршење посла и добијен је одговор од извођача радова. Извођач радова
МД ГИТ доставио је копију банкарске гаранције коју достављамо као доказ са пратећом
документацијом.
ДОКАЗ 32: - Допис број: 11-451/2016
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- Допис број: 11-554/2016
- Допис број: 11-7348/2016
- Допис број 11-8210/2016
- Налог број: 117/2016-01
Одговор Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине:
Предузете активности за отклањање неправилности су у току.
Градоначелник Града Ниша дао је налог ЈП Дирекцији за изградњу Града Ниша
бр.117/2016-01 од 28.01.2016. године, да до 29.02. достави за пројекте за које су по Решењу
Градоначелника радници Дирекције вршили надзор над изградњом објеката, доставе оверене
грађевинске књиге и грађевинске дневнике, оргинале за завршене пројекте, копије за пројекте у
току и да за пројекте у току, код доставе финансијске документације достављају и копије књига
и дневника. Налогом Градоначелника бр.2993/2015-01 од 15.09. 2015. године,ЈП Дирекцији за
изградњу града је наложено да изврши технички преглед објеката и да достави недостајуће
употребне дозволе за изграђене објекте.
Доказ: - Налог ЈП Дирекцији за изградњу Града Ниша бр.117/2016-01
од 28.01.2016. године
- Налог Градоначелника бр. 2993/2015-01 од 15.09. 2015. године (Прилог)
Одговор Управе за пољопривреду и развој села:
Неправилност је отклоњена у делу овере грађевинских дневника. Наведена
неправилност је отклољњена увођењем праксе у току 2015. године пријемом искључиво
потписаних и оверених грађевинских дневника за објекте који су у међувремену завршени.
ПРИЛОГ 5: - Потписани и оверени грађевински дневници по уговорима за изградњу
водоводне и канализационе мреже.
У периоду од објављивања извештаја ДРИ нису закључивани уговори за израду техничке
документације. Буџетом Града Ниша за 2016. годину планирана су средства за ове намене и при
закључењу уговора примењиваће се препорука ДРИ у смислу средстава обезбеђења. Након
закључивања уговора исти ће се накнадно доставити ДРИ са пратећим средствима обезбеђења.
Одговор Служба за одржавање и информатичко комуникационе технологије:
Изјашњење:
Примедба је отклоњена.
ДОКАЗ: - Копија решења о одређивању надзорног органа
- Копија Ситуације
- Копија дневника
Објашњење:
- Служба је у својој архиви имала потписане дневнике и ситуацију од стране лица
одређених решењем за вршење стручног надзора.
Одговор установе „Пчелица“:
Предшколска установа „Пчелица“ Ниш разумела је препоруку и приликом извођења
радова тражиће решење и сагласност надлежних органа.
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Одговор ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“:
Разумели смо и уважили примедбе ДРИ. У току 2015. године Дирекција врши комисијску
примопредају извршених радова, врши технички преглед изграђених објеката и доследно
примењује одредбе закључених уговора.
ДОКАЗ 9.
ДОКАЗ 11.
ДОКАЗ 14.

У Нишу, _______ 2016. године
Број: _______________
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Проф. др Зоран Перишић
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