
Javaslat
A vagyonadóról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2001. és 45/2002. sz., a

JSZK Hivatalos Lapja, 42/2002. sz., az SZK Hivatalos Közlönye, 80/2002., 135/2004., 61/2007.,
5/2009., 101/2010., 24/2011. és 78/2011. sz.)  11. szakasza, Zenta község  statútuma (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2010. sz.) 46. szakaszának 7. pontja, valamint a vagyonadóról szóló
törvény (Zenta Község  Hivatalos Lapja, 10/2006. és 13/2008. sz.)  alapján Zenta Község
Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén meghozta az  alábbi

RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  VAGYONADÓ KULCSÁNAK MÉRTÉKÉRŐL

1. szakasz

A jelen rendelettel a képviselő-testület megállapítja a vagyonadó kulcsát (kivéve a tulajdon
átruházása utáni adót és az  örökösödési és ajándékozási adót), Zenta község területén  az
ingatlanjogokra.

2. szakasz

A vagyonadó kulcsa az alábbi összegeket teszi:

1) az üzletviteli könyveket vezető adókötelezett ingatlanjogosultságára – 0,40%
2) az üzletviteli könyveket nem vezető kötelezett földterület utáni jogosultságára – 0,30%
3) az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezett ingatlanjogosultságára, kivéve a földet:

Az adóalapra Adó címén fizetendő
(1) 10.000.000 dinárig 0,30%

(2) 10.000.000-tól 25.000.000 dinárig
Az (1) alpontra az adó + 0,6% a  10.000.000 dinár
feletti összegre

(3) 25.000.000-tól 50.000.000 dinárig
A (2) alpontra az adó + 1,0% a  25.000.000 dinár
feletti összegre

(4) 50.000.00 dinár felett
A (3) alpontra az adó + 2,0% az  50.000.000 dinár
feletti összegre

3. szakasz

A vagyonadó megállapítását, ellenőrzését és megfizettetését a vagyonadóról szóló
törvénnyel és  az  adóeljárásról és  adóigazgatásról szóló törvénnyel összhangban kell eszközölni.

4. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik
napon lép hatályba.

I n d o k o l á s

A 2006. december 21-én kelt vagyonadóról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja,
10/2006. szám) a képviselő-testület megállapította a vagyonadó tárgyát, alapját, kulcsát, az



adómentességet, az adóhiteleket, illetve annak a község forrásjövedelmeként való megállapítását és
behajtását.

A vagyonadókról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 101/2010. szám) hatályba lépésével sor került a vagyonadó kulcsának
változására.
Zenta község területén a 2011-es évtől a törvénnyel előlátott maximális adókulcs volt
alkalmazásban.

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat nem köteles minden évben meghozni a
vagyonadó kulcsáról szóló új rendeletet a következő évre vonatkozóan az adó meghatározására – az
adó azon rendelet alapján kerül meghatározásra, amely december 30-án érvényes abban az évben,
amely megelőzi az évet, amelyre meghatározzák és fizetik a vagyonadót, függetlenül attól, hogy az
mikor lett meghozva. A 2012-es évre nem lett meghozva új rendelet.

A törvény 11. szakasza szerint a vagyonadó kulcsa az alábbi összegeket teszi ki:
1) az üzletviteli könyveket vezető adókötelezett ingatlanjogosultságára – 0,40%-ig
2) az üzletviteli könyveket nem vezető kötelezett földterület utáni jogosultságára – 0,30%-ig
3) az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezett ingatlanjogosultságára, kivéve a földet:

Az adóalapra Adó címén fizetendő

(1) 10.000.000 dinárig 0,40%-ig

(2) 10.000.000-től 25.000.000 dinárig Az (1) alpontra az adó + 0,6%-ig a 10.000.000 dinár
feletti összegre

(3) 25.000.000-től 50.000.000 dinárig A (2) alpontra az adó + 1,0%-ig a 25.000.000 dinár
feletti összegre

(4) 50.000.000 dinár felett
A (3) alpontra az adó + 2,0%-ig az 50.000.000 dinár
feletti összegre

A Községi Tanács álláspontja szerint a 2013-as évtől a föld kivételével az üzletviteli könyveket nem
vezető adókötelezett ingatlanjogosultságára  0,30%-os vagyonadókulcsot kell alkalmazni.

A Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője végzésével megerősítette a Zenta község területén a vagyonadó
kulcsának mértékéről szóló rendeletjavaslatot és a Zentai Községi Képviselő-testülethez
továbbította megvitatásra és elfogadásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 43-2/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



Javaslat
A kommunális tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. sz.) 4.

szakaszának 3. bekezdése, a közbeszerzésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012. sz.)
7. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, a  nyilvános  magánpartnerségről és koncessziókról szóló törvény
(az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. sz.) 11. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja és 13. szakasza  2.
bekezdésének 3. pontja, valamint Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.)
46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2013. május 30-án  tartott  ülésén
meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T
A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz
A jelen rendelettel a képviselő-testület módosítja és kiegészíti a kommunális tevékenységről

szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013. sz.).

2. szakasz
A rendelet  27. szakaszának 1. bekezdése  után az alábbi új, 2. bekezdés  következik:

„Az 1. bekezdés szerinti kommunális tevékenység ellátására  Zenta község területén kizárólagos
joggal  a Zentai KLKV rendelkezik.”

3. szakasz
A rendelet 28. szakasza az alábbiak szerint módosul:

„A KLKV rendelkezik kizárólagos joggal a  jelen rendelet 27. szakasza  1. bekezdésének 4.
pontja szerinti  kommunális tevékenység ellátására a városi temetőben, míg a  katolikus   temetők (Szent
Anna, Újvidéki út sz. n. Zentán és  a  felsőhegyi katolikus temető) és  a pravoszláv temető rendezése  és
karbantartása Zenta község  területén, valamint ezekben a temetőkben  a temetkezés a  vallási közösségek
hatáskörébe  tartozik.
A vallási közösségek hatáskörébe tartozó temetőkben a temetkezést, a  jelen szakasz  előző  bekezdése
értelmében,  az elhunyt családjának kérésére  végezheti a  KLKV vagy más  vállalat vagy vállalkozó is.

4. szakasz
A rendelet 30. szakaszának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti  kommunális tevékenység ellátására Zenta  község
területén kizárólagos joggal  a  zentai ELGAS Közvállalat rendelkezik.”

5. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik

napon lép hatályba.
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Vajdaság Autonóm Tartomány
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Zenta Község Képviselő-testülete
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Kelt: 2013. május 30-án
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I n d o k l á s

Zenta Község Képviselő-testülete 2013. 02. 19-én meghozta a  kommunális tevékenységről szóló
rendeletet, amellyel összhangban a  kommunális tevékenységről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos
Közlönye, 88/2011. sz.) megállapítja  a  kommunális tevékenységet Zenta  község területén,  rendezi és
biztosítja   az általános feltételeket a kommunális  tevékenység megszervezéséhez és tartós ellátásához és
fejlesztéséhez  és előírja a kommunális tevékenység  általános feltételeit és ellátásának módját, valamint
a kommunális termékek, illetve kommunális szolgáltatások használatának feltételeit.

A szóban forgó rendelet meghozatalával érvényét vesztette a kommunális  tevékenységről szóló
rendelet (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 5/1998., 2/1999., 12/2000., 6/2006., 7/2006. és  7/2010. sz.) és
a kommunális tevékenység megszervezésének  a  Tornyosi Helyi Közösségnek való odaítéléséről szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/2011. sz.).

Az új rendelet  27. szakasza előírja, hogy a ZENTAI Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat
ellátja az  ivóvíz-ellátás,  a csapadék- és  szennyvizek tisztításának kommunális tevékenységét, a
kommunális hulladék igazgatását, a temetők és temetkezési szolgáltatások igazgatását, a  piacok
igazgatását, az  utcák és utak karbantartását, a  nyilvános  parkolók igazgatását, a  tisztaság  fenntartását a
közszolgáltatású területeken,  a  zöld  közterületek  fenntartását és  a vetések és ültetvények, a
mezőgazdasági földterület, mezei utak  és csatornák mezei károktól való védelmét Zenta község területén.
A rendelet 28. szakasza szerint a katolikus  temetők (Szent Anna, Újvidéki út sz. n. Zentán és  a
felsőhegyi katolikus temető) és a pravoszláv temető rendezése  és karbantartása Zenta község területén,
valamint ezen temetőkben a  temetkezés  a  vallási közösségek hatáskörébe tartozik, azzal, hogy az
említett temetőkben az elhunyt családjának kérésére a temetkezést végezheti a  KLKV vagy más  vállalat
vagy vállalkozó is.  A rendelet 30. szakasza előírja, hogy a közvilágítás és kéményseprői szolgáltatás
biztosítása kommunális tevékenységet Zenta község  területén a zentai ELGAS Közvállalat látja  el,
éspedig  a  Községi Képviselő-testület rendelete  és a  megkötött szerződés alapján, azzal, hogy ezek a
kommunális tevékenységek közvállalatra, gazdasági társaságra, vállalkozóra  vagy  más  gazdasági
alanyra  ruházhatóak át, éspedig  a  nyilvános  magánpartnerségről és  koncessziókról szóló törvény
rendelkezéseivel összhangban lefolytatott  eljárás alapján.

A közbeszerzésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012. sz.) 7. szakasza 1.
bekezdésének 1. pontja előírja, hogy e törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni beszerzésekre olyan
személyektől vagy szervezetektől, amelyeket  e törvény értelmében megrendelőknek kell tekinteni, és
amelyek kizárólagos jog hordozói a tevékenység ellátására, amely tárgya a közbeszerzésnek. A
kizárólagos jognak világosan a törvényből, külön jogszabályból vagy egyedi aktusból, azaz szerződésből
vagy megállapodásból kell erednie, amelyet  a Szerb Köztársaság, a  területi autonómia vagy a helyi
önkormányzat  hozott meg. Ha ezek az aktusok nem tartalmazzák a rendelkezést, amellyel a Szerb
Köztársaság, a területi autonómia vagy a helyi önkormányzat valamely jogi személynek (ez lehet olyan
személy is, amelyet ő alapított) odaítéli a kizárólagos jogot, hogy bizonyos földrajzi területen végezzen
bizonyos tevékenységet, akkor a többi személy elláthatja ugyanezt a  tevékenységet, ugyanazon a
földrajzi területen. Az új törvényi megoldás  szerint,  a  kizárólagos  jog forrása  nem csak a külön
törvényben, törvénynél alacsonyabb rangú aktusban vagy más jogszabályban található,  de  az  eredhet
egyedi aktus, szerződés vagy megállapodás alapján is, ha azokat  meghozta vagy megkötötte a  helyi
önkormányzat, a területi autonómia vagy a Szerb Köztársaság. Ha ilyen jog nem ered kizárólagosan és
világosan egyik felsorolt aktusból sem, amelyet a Szerb Köztársaság, területi autonómia  vagy helyi
önkormányzat  hozott meg, akkor  nem is  létezhet kizárólagos jog.  Ez azt jelenti, hogy magával az
alapítással automatikusan nem ítélhető oda a kizárólagos jog az alapított személynek, kivéve, ha magában
az alapítói aktusban vagy más előbb felsorolt aktusban nem lett kifejezetten felsorolva, hogy számára
ilyen jogot odaítélnek.

Mivel szükség  mutatkozott, hogy bizonyos  kommunális  tevékenységek ellátására Zenta község
területén kizárólagos  jogot  ítéljünk oda  a  ZENTAI Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalatnak és
a zentai ELGAS  Közvállalatnak a Zentai   Községi Közigazgatási Hivatal  építésügyi osztályának
vagyonjogi  alosztálya kidolgozta a  kommunális tevékenységről szóló rendelet módosításáról és



kiegészítéséről szóló rendeletet és  azt utalta  Zenta  község Községi Tanácsa elé megvitatás  és
megerősítés céljából.

Zenta község Községi Tanácsa 2013. 05. 14-én a 21-149/2013-as számú  végzésével
megerősítette a  kommunális tevékenységről szóló rendeletet módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendeletet és utalta azt a Zentai Község Képviselő-testület elé megvitatás  és elfogadás céljából.

Az előterjesztettek alapján javasoljuk Zenta Község Képviselő-testületének a  kommunális
tevékenységről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletnek a  javasolt  szövegben
való megvitatását  és elfogadását.



Javaslat
A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos

Közlönye, 16/02. és 115/05. sz.) 25. szakasza és  Zenta község  statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza  1. bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község
Képviselő-testülete  a  2013. május 30-án  tartott ülésén  meghozta az alábbi

R E N D E L E T E T
A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODÁBAN A GYERMEKEK

BENNTARTÓZKODÁSI KÖLTSÉGEIT ILLETŐ ÁRTÁMOGATÁSI JOGOSULTSÁG
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A jelen rendelettel a képviselő-testület eszközli a zentai Snežana – Hófehérke Óvodában
a gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási jogosultság érvényesítésének
feltételeiről és módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) módosítását
és kiegészítését.

2. szakasz

A 4. szakasz  2. pontja  az  alábbiak szerint  módosul:

„A családban  születési sorrendben  a  harmadik és negyedik  gyerek után az
intézményben való tartózkodás  költségei után, a  szolgáltatás fajtájától függően, az
igénybevevőnek a  zentai  Snežana – Hófehérke óvoda  szolgáltatási díjának  megállapításáról
szóló határozatban megszabott  gazdasági árban való  részvétele  nominális értékének 20%-os
mértékben állapítjuk  meg az ártámogatást.”

3. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított
nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 60-6/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a
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Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indoklás

Zenta Község Képviselő-testülete 2009-ben meghozta a zentai Snežana – Hófehérke
Óvodában  a gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási jogosultság



érvényesítésének feltételeiről és  módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
17/2009. sz.), amelynek a 4. szakasza az alábbiak szerint hangzik:

Az intézményben a gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási
jogosultságot egyénenként állapítjuk meg jelen rendelettel összhangban az alábbiak szerint:

1. A szülői gondoskodást nélkülöző gyermek és a fejlődésben elmaradott gyermek
részére, amennyiben nem valósítja meg jogosultságát a törvény 23. és 24. szakasza alapján, az
intézményben való tartózkodás költségei után a szolgáltatás fajtájától függően, az
igénybevevőnek a zentai Snežana-Hófehérke óvoda szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló
határozatban megszabott gazdasági árában való részvétele nominális értékének 20%-os
mértékében állapítjuk meg az ártámogatást.

2. A családban születési sorrendben a 3. és 4. gyerek után az intézményben való
tartózkodás költségei után a szolgáltatás fajtájától függően, az igénybevevőnek a zentai Snežana-
Hófehérke óvoda szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló határozatban megszabott
gazdasági árában való részvétele nominális értékének 20%-os mértékében állapítjuk meg az
ártámogatást, amikor az újvidéki tartományi Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárság által a 3.
és 4. gyermek utáni ártámogatás címén az intézmény részére biztosított eszközök mértéke nem
fedezi az igénybevevőnek a szolgáltatások gazdasági árában való részvétele nominális értékének
a 20%-át.

3. Azon  gyermek  után, akinek a  családja a szociális védelem területére vonatkozó
jogszabályok alapján anyagi ellátásra jogosult, az intézményben  való tartózkodás  költségei után
a szolgáltatás fajtájától  függően, az  igénybevevőnek a zentai  Snežana-Hófehérke óvoda
szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló határozatban megszabott gazdasági árában való
részvétele nominális értékének 20%-os mértékében állapítjuk meg az ártámogatást.”

2013. 07. 13-áig, amikor hatályba  lépett  az SZK Alkotmánybíróságának  határozata,
amely alapján megszűnt a  hatálya  egyebek között a tartományi határozatnak a harmadik, illetve
negyedik  születési sorrendben  született gyermekek  iskoláskor  előtti  intézményben való
tartózkodásuk költségei egy része ártámogatási  eszközeinek a felosztásáról (а VAT Hivatalos
Lapja, 5/05., 15/05., 2/06. és  2/10. sz.),  a harmadik, illetve  negyedik születési sorrendben
született  gyermekek benntartózkodási költségeit a VAT támogatta. E dátum után Zenta község
átvállalta ezt a kötelezettséget, és a  2013. évi költségvetésben a  472-es közgazdasági
osztályozás  alatt – Szociális védelmi térítmény a költségvetésből – 2.500.000 dinárt irányozott
elő a  községi rendelet  4. szakasza szerinti gyermekek benntartózkodási költségeinek
ártámogatására.

A fent felsoroltak miatt, szükség volt a zentai Snežana – Hófehérke Óvodában a
gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási jogosultság érvényesítésének
feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosítására.

A Községi Tanács a 2012. 05. 14-én tartott ülésén megerősítette a  zentai Snežana –
Hófehérke Óvodában  a gyermekek benntartózkodási költségeit illető ártámogatási jogosultság
érvényesítésének feltételeiről és  módjáról szóló  rendelet  módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendeletetjavaslatot a javasolt szövegben és  utalta azt Zenta Község  Képviselő-testülete elé
megitatás  és  elfogadás  céljából.





Javaslat
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.

bekezdésének 33. pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott
ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET
A KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ MEGALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ

MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYESSÉGE MEGSZŰNÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

A képviselő-testület a jelen rendelettel módosítást és kiegészítésteszközöl a Kosztolányi
Dezső Színház megalapításáról szóló megállapodás megszűnéséről szóló rendeletben (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 7/2007. sz.)

2. szakasz

Az 1. szakasz után az alábbi új, 1a. szakasz következik:

„1a. szakasz

A jelen rendelet 1. szakasza szerinti megállapodás  megszűnését  követően, a  pénzbeli
alapítói tőkét Zenta Község  Képviselő-testülete  átviszi  Zenta község költségvetésébe,  a 840-
745151843-03-as folyószámlára, egyéb  bevételek a  község  javára, hivatkozással a  97 84-231-
es számra.”

3. szakasz

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított
nyolcadik napon lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 63-2/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

Indoklás

Zenta Község Képviselő-testülete a 2007. 10. 21-én tartott ülésén meghozta a
Kosztolányi Dezső Színház megalapításáról szóló megállapodás  megszűnéséről szóló rendeletet
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2007. sz.).



A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Zenta községhez fordult azzal a kéréssel, hogy  a
Községi Képviselő-testület az említett rendeletét egészítse ki a rendelkezéssel, amely
szabályozza a község alapítói betétjének kérdését 604,00 dinár összegben, mert anélkül  a
bírósági regiszterben nem eszközölhető a státusbeli változás.

A gazdasági és pénzügyi osztály véleménye alapján kidolgoztuk a rendeletjavaslatot a
javasolt szövegben.



JAVASLAT
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. szám) 20.
szakasza valamint 32. szakaszának 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén meghozta a következő

NY I L A T K O Z A T O T
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉNEK GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT
SZERVEZETEK GYÁRTÁSÁTÓL, TERMESZTÉSÉTŐL ÉS FORGALMÁTÓL,

ILLETVE GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKBŐL
ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEKTŐL MENTES TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL

Kiindulva a tényből, hogy a helyi önkormányzat áll legközelebb a környezet problémáinak
megoldásához;

Hangsúlyozva, hogy a polgárok élete van közösségünk fenntartható fejlődésének
középpontjában és, hogy a környezetvédelmi kérdések legjobban a polgárok közvetlen
részvételével oldhatók meg;

Tudatában, hogy a géntechnológia terjedése, különösen a transzgenetikus módszerek a
géntechnológia és a genetikai módosítás keretében, valamint a géntechnológiával módosított élő
szervezetek (a további szövegben: GMO) és GMO-ból előállított termékek bevezetése (valamint
gyártása, forgalma és felhasználása) az életkörnyezetünkbe felbecsülhetetlen kárt okozhat az
életközösségünk természeti sokszínűségében, továbbá előreláthatatlan hosszú távú kockázatokat
idézhet elő polgáraink egészségére;

Eltökélten az egészséges mezőgazdaság és élelmezés alapját képező növény- és állatfajok
megőrzésének szándékában;

Kiemelve a termesztett fajták és a vetőmag kiválasztása szabadságának védelmét, valamint
mezőgazdászaink függetlenségét a GMO gyártóitól és az azzal kereskedőktől;

Tekintetbe véve a polgárok növekvő aggodalmát a tudományos bizonyosság, a releváns
tudományos ismeretek és kutatási eredmények, továbbá a GMO és a GMO-ból előállított
termékek használatának a természeti erőforrásainkra és az emberek egészségére kifejtett
hatásának kockázatairól szóló ismeretek hiánya miatt;

Az organikus, ellenőrzött, hagyományos és konvencionális mezőgazdálkodás fejlesztésének
szándékával, különösen támogatva a mezőgazdászok természetes szelekcióra, klasszikus
nemesítésre és keresztezésre, valamint a hazai őshonos fajták védelmére és megújítására való
jogát és szabadságát;

Felelősen Zenta község polgárai jólétéért és egészségéért a elővigyázatosság ésszerű elve által
vezérelve.



Zenta Község Képviselő-testülete:
1. Zenta község területét géntechnológiával módosított szervezetek gyártásától, termesztésétől

és forgalmától és GMO-ból előállított termékektől mentes területté nyilvánítja;
2. Kötelezi a község végrehajtó szerveit valamint a Községi Közigazgatási Hivatalt, hogy

meghatalmazásaikkal összhangban járuljanak hozzá e nyilatkozat szövegének és
szellemének végrehajtásához, különösen a környezetvédelemről való gondoskodás; a
mezőgazdasági földterületek védelme, előmozdítása és használata; az idegenforgalom, a
vendéglátóipar és a kereskedelem fejlesztése és előmozdítása, valamint az egészségvédelem
és a fejlesztési tervezés területén;

3. Kötelezi Zenta község szerveit, hogy:
- minden, a nyilatkozat alkalmazásával kapcsolatos kérdést a polgárok közvetlen

részvételével oldjon meg;
- járuljanak hozzá az ezen területet érintő meglévő előírások, tervek és programok

alkalmazásához és pontosításhoz, valamint a nyilatkozat tételeivel való
összehangolásukhoz;

- teremtsék meg a helyi szervek, szervezetek és intézmények munkája előmozdításához
szükséges feltételeket, amelyek szükségesek az ezen területet érintő előírások
alkalmazásához;

4. Társul és támogatja az Európai Unió és a világ azon községei, régiói és városai képviselő-
testületeit, amelyek területüket GMO mentes területté (GMO free zone) nyilvánították, a
velük való együttműködés fejlesztése céljából a tevékenység és a felelősség e területén;

5. Ezt a nyilatkozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

E nyilatkozat elfogadásával a Községi Képviselő-testület:

1. Megmutatja a polgároknak, hogy érdekelt a község polgárainak egészsége és az
életkörnyezet állapotának területén;

2. Meghatározza a civilizációs kihíváshoz való hozzáállását a GMO termesztése és forgalma
tekintetében;

3. Területét GMO mentes övezetként jelöli meg, és ezzel egy bizonyos módon
géntechnológiával nem módosított növény- és állatfajok nevelésére alkalmas különleges
sajátosságokkal rendelkező vidékké válik, amelyekre megnövekedett igénye van az egyre
nagyobb számú lakosságnak az Európai Unióban és szélesebb körben is;

4. A GMO mentes övezetek jelentős környezeti és turisztikai előnyökkel rendelkeznek;

5. Hozzájárul a meglévő előírások következetes alkalmazásához és a Szerb Köztársaság
politikájának kiépítéséhez ezen a területen;

6. Hozzájárul a lakosság és a döntéshozók tájékoztatásához a GMO jelenségről;



7. Támogatja a hagyományos, ellenőrzött és organikus mezőgazdasági termelést valamint
élelmiszer előállítást, továbbá az állatok és a növények nemesítésének és kiválasztásának
hagyományos eljárásait;

8. Társul az Európai Unió és a világ azon községeivel, városaival, régióival és tartományaival,
amelyek ilyen és ehhez hasonló dokumentumokat hoztak a GMO terjedésének
megakadályozása, megállítása, illetve korlátozása érdekében.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja értelmében a községi képviselő-testület, a
törvénnyel összhangban, a törvényben és a statútumban meghatározott más teendőket is ellát.

2013. február 05-én Ivan Karić, a Szerbiai Zöldek párt elnöke, egyébként a Szerb Köztársaság
Népképviselőházának képviselője, és Goran Čabradi, a Szerbiai Zöldek párt Vajdaság AT
alelnöke megküldték a Zentai Községi Képviselő-testület elnökének és Zenta község
polgármesterének a GMO mentes községről szóló nyilatkozat meghozatalának kezdeményezését,
és javasolták annak megvitatását a község alapszabályával és a Községi Képviselő-testület
ügyrendjével összhangban.

A Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolta a Zenta község területének géntechnológiával módosított
szervezetek (GMO) gyártásától, termesztésétől és forgalmától, illetve géntechnológiával
módosított szervezetekből előállított termékektől mentes területté nyilvánításáról szóló
nyilatkozat meghozatalát.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület gazdasági és helyi gazdaság-fejlesztési bizottságának
véleményét a Zenta község területének géntechnológiával módosított szervezetek (GMO)
gyártásától, termesztésétől és forgalmától, illetve géntechnológiával módosított szervezetekből
előállított termékektől mentes területté nyilvánításáról szóló nyilatkozat meghozatalára
vonatkozóan, meghozta ezt a nyilatkozatot.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 016-24/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



Javaslat
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza
1.bekezdésének 22. és 33. pontja és  Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a
megalapításáról és működéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2010.,
19/2010. sz. – kiig., 2/2011. és 6/2011. sz.) 14. szakaszának 2. bekezdése alapján  Zenta
Község Képviselő-testülete a  2013. május  30-án tartott  ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A 2012. ÉVBEN AZ ELVÉGZETT KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZÉSEKRŐL

SZÓLÓ ÉVES JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.

A képviselő-testület ELFOGADJA Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a
2012. évben elvégzett költségvetési ellenőrzésekről szóló éves jelentését.

II.

A képviselő-testület TUDOMÁSUL VESZI a 2012. évben végzett költségvetési
ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek tartalmát az alábbi költségvetési eszközhasználóknál:

- Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete (a 47-1-4/2012-es számú, 2012. 03. 07-én kelt
jegyzőkönyv és a 47-1-4-D/2012-es számú, 2012. 03. 26-án kelt jegyzőkönyvtoldalék
szerint)

- Centar – Tópart Helyi Közösség (a 47-2-2/2012-es számú, 2012. 04. 04-én kelt
jegyzőkönyv szerint)

- Zentai Gimnázium (a 47-3-2/2012-es számú, 2012. 05. 17-én kelt jegyzőkönyv és a 47-
3-2-D/2012-es számú, 2012. 06. 12-én kelt jegyzőkönyvtoldalék szerint)

- Zenta község Szociális Védelmi Központja (a 47-4-2/2012-es számú, 2012. 06. 06-án
kelt jegyzőkönyv szerint),

- Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola – Zenta (a 47-5-2/2012-es számú, 2012. 06. 27-
én kelt jegyzőkönyv és a 47-5-5-D/2012-es számú, 2012. 07. 10-én kelt
jegyzőkönyvtoldalék szerint),

- Bogarasi Bácska Helyi Közösség (a 47-6-3/2012-es számú, 2012. 07. 17-én kelt
jegyzőkönyv szerint),

- Zentai Tiszapart – Alvég Helyi Közösség (a 47-7-2/2012-es számú, 2012. 08. 13-án kelt
jegyzőkönyv és a 47-7-2-D/2012-es számú, 2012. 08. 30-án kelt jegyzőkönyvtoldalék
szerint),

- Tornyosi Tornyos Helyi Közösség (a 47-7-1-VK/2012-es számú, 2012. 09. 06-án kelt
jegyzőkönyv szerint), +

- Zenta község (a 47-8-2-VK/2012-es számú, 2012. 10. 16-án kelt jegyzőkönyv és a  47-
9-3/2012-es számú, 2012. 12. 21-én kelt jegyzőkönyvtoldalék szerint).

III.
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: /2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálata
Szám: 5/2012
Kelt: 2013.04.15-én
Zenta

Éves jelentés a 2012. évben elvégzett költségvetési ellenőrzésekről

Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálata a 2012. évben végezte  a hatáskörébe
tartozó munkafeladatokat  a  költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. és 93/2012. sz.), a  költségvetési
számvitelről szóló kormányrendelet, az állami szervekben a  munkaviszonyról szóló törvény,
az állami szervekben és közszolgálatokban a   keresetekről szóló törvény és  más
jogszabályok, valamint  a  költségvetés-felügyeleti szolgálat megalapításáról szóló rendelet
(Zenta Község  Hivatalos Lapja, 18/2010., 19/2010. – kiig.,  2/2011. és 6/2011.  sz.) 7-14.
szakaszainak rendelkezései alapján.

Zenta  község költségvetés-felügyeleti szolgálata  a  2012. évben:
I) FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELETET gyakorolt az alábbiak alapján:
1. a 2012. évi munkaterv, száma: 016-6/2012-II, kelt 2012. 01. 16-án,
2. a község polgármesterének a  rendkívüli ellenőrzésekre vonatkozó kérelme, az alábbiaknál:

a) Tornyosi Helyi Közösség, száma: PO-76/II-12, kelt 2012. 08. 03-án,
b) Zenta község, száma: PO-85/2012-II, kelt 2012. 09. 10-én,
c) Zenta  község, száma: PO-100/2012, kelt 2012. 11. 08-án, és

II) SZAKVÉLEMÉNYT adott  Zenta község költségvetésének a 2012. januártól júniusig
terjedő időszakban való megvalósulásával kapcsolatos  egyes tételekről, a szakmai vélemény
megfogalmazására  vonatkozó kérelem alapján  Zenta  község költségvetésének 2012.
januártól júniusig terjedő időszakban való megvalósulásáról, amelyet  Zenta község
polgármestere  küldött meg  a  PO-91/2012-es számon  2012. 10. 26-án.

A 2012. évi munkatervvel, amelyet Zenta község  polgármestere hozott meg, 12
költségvetési ellenőrzés  volt előirányozva, ezzel és a  2012. évben  a  rendkívüli
ellenőrzésekre  vonatkozó kérelmekkel összhangban  10 költségvetési ellenőrzésre került sor
(7 tervezett ellenőrzés  és  3  rendkívüli ellenőrzés), és szakmai véleményt adtunk egyes
tételekről Zenta  község költségvetésének a 2012. januártól júniusig terjedő időszakban való
megvalósulásáról.

A 2012. évi munkaterv nem valósult meg teljes egészében, százalékban kifejezve
91,67%-ban valósult  meg, mert a költségvetési ellenőrzés  időszaka (2010. 01. 01-jétől az
ellenőrzés napjáig) Zenta község esetében megemelkedett egy évvel (a  kérelem száma: PO-
85/2012-II és PO-100/2012). A 2012. évi munkaterv szerint  nem került  sor  költségvetési
ellenőrzésre: a Kertek Helyi Közösségben Zentán,  a Községi Tűzoltó Szövetségnél és  a
Снежана-Hófehérke Óvodában Zentán..

I) FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET
Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a főnöke – a költségvetési

felügyelő elvégezte a dologi-pénzügyi üzletvitel terület törvénye alkalmazásával és Zenta
község költségvetési eszközhasználói rendeltetésszerű és törvényes használatának és a saját
eszközökkel rendelkező ellenőrzött használók költségvetési ellenőrzését a 2011. 01. 01-jétől
az ellenőrzés napjáig tartó időszakra vonatkozóan az alábbiaknál:



A) Közvetett költségvetési eszközhasználók, amiről jegyzőkönyvek készültek, az
alábbiaknál:

1. Idegenforgalmi Szervezet, a jegyzőkönyv száma 47-1-4/2012, kelt  2012. 03. 07-én
és  jegyzőkönyvtoldalék száma 47-1-4-D/2012, kelt  2012. 03. 26-án,

2. Centar – Tópart  Helyi Közösség, Zenta, a jegyzőkönyv száma 47-2-2/2012, kelt
2012. 04. 04-én,

3. Zentai Szociális Védelmi Központ, a jegyzőkönyv száma 47-4-2/2012, kelt 2012. 06.
06-án,

4. Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zenta a jegyzőkönyv száma 47-5-2/2012,
kelt 2012. 06. 27-én és jegyzőkönyvtoldalék száma 47-5-2-D/2012, kelt  2012. 07. 10-
én,

5. Bogarasi Bácska Helyi Közösség, a jegyzőkönyv száma 47-6-3/2012, kelt  2012. 07.
17-én,

6. Tiszapart – Alvég Helyi Közösség, a jegyzőkönyv száma 47-7-2/2012, kelt  2012. 08.
13-án és jegyzőkönyvtoldalék száma 47-7-2-D/2012, kelt 2012. 08. 30-án,

7. Tornyosi Tornyos Helyi Közösség, a jegyzőkönyv száma 47-7-1-VK/2012, kelt
2012. 09. 06-án.

B) Költségvetési eszközhasználók:

1. Zentai Gimnázium, a jegyzőkönyv száma 47-3-2/2012, kelt 2012. 05. 17-én és
jegyzőkönyvtoldalék száma 47-3-2-D/2012, kelt 2012. 06. 12-én.

Rendkívüli ellenőrzés iránti kérelem alapján sor került rendkívüli költségvetési
ellenőrzésekre a közvetlen költségvetési eszközhasználónál, azaz Zenta községnél, az
alábbiakkal kapcsolatban:

A) a költségvetési eszközök és az adományok eszközeinek rendeltetésszerű használata,
kapcsolatban:

1) az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadása alapján megvalósított
bérleti díjjal, összhangban a mezőgazdasági földterület védelmében és rendezésében
megállapított teendőkről szóló programmal,
2) a környezetvédelemmel, a meghozott terv szerint,
3) projektumok megvalósításával

a 2010. 01. 01-jétől a 2012. 07. 16-áig terjedő időszakra vonatkozóan, amelyekről elkészült a
47-8-2-VK/2012-es számú, 2012. 10. 16-án kelt jegyzőkönyv.
B) 1) a dologi-pénzügyi üzletvitel területe törvényének alkalmazása és a költségvetési
eszközhasználónak az eszközök és más forrásokból eredő eszközök rendeltetésszerű és
törvényes felhasználása, az alábbiak alapján:

a) bejövő számlák,
b) szerződések,
c) vállalkozói szerződések,

2) az eszközöknek a megfelelő közgazdasági osztályozáson való biztosítása Zenta község
költségvetésében a kötelezettség kifizetésének pillanatában, illetve a kötelezettség
keletkezése a költségvetési számla terhére a 2010. 01. 01-jétől a 2012. 07. 15-éig terjedő
időszakban, amiről elkészült a 47-9-3/2012-es számú, 2012. 12. 21-én kelt jegyzőkönyv.

A törvénytelenségek és szabálytalanságok elhárítása céljából, amelyeket a 2012. évi
jegyzőkönyvekben állapítottam meg, az alábbi határozatokat hoztam:



Sorsz. Az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó
neve

A határozat
száma

A határozat
kelte

1 Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 47-1-5/2012 2012.04.25.

2 Centar – Tópart Helyi Közösség 47-2-3/2012 2012.05.08.

3 Zentai Gimnázium 47-3-3/2012 2012.06.21.

4 Szociális Védelmi Központ 47-4-3/2012 2012.06.29.

5 Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 47-5-3/2012 2012.07.02.

6 Bogarasi Bácska Helyi Közösség 47-6-4/2012 2012.09.12.

7 Tiszapart – Alvég Helyi Közösség 47-7-3/2012 2012.09.14

8 Tornyosi Helyi Közösség 47-7-2/2012 2012.11.16.

A végrehajtás ellenőrzését követően a javasolt intézkedésekről szóló határozattal
hivatali jegyzeteket dolgoztunk ki az alábbi ellenőrzött  költségvetési eszközhasználóknál:
1. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete,
2.  zentai Centar-Tópart Helyi Közösség,
3. Zentai Gimnázium,
4. zentai Szociális Védelmi Központ,
5. zentai  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola,
6. bogarasi Bácska Helyi Közösség,
7. Tiszapart-Alvég Helyi Közösség.

A 2011. évben 12 költségvetési felügyeletre került sor, amelyekről jegyzőkönyvek
lettek felvéve.  Az első öt jegyzőkönyv közül csak 3 jegyzőkönyv alapján  volt  köteles  a
költségvetési felügyelő benyújtani a 2011. évben,  és  be is nyújtott kérelmet szabálysértési
eljárás megindítására a Zentai Szabálysértési Bíróságnak.

A 2011. évben a  jegyzőkönyvekben megállapított törvénytelenségek alapján 2012-
ben hivatali kötelezettségből kérelmet nyújtottunk be szabálysértési eljárás
megindítására a Zentai Szabálysértési Bírósághoz az alábbi ellenőrzött  költségvetési
eszközhasználók és  a költségvetési eszközhasználók felelős személyei ellen:

1.  Zenta község Történelmi Levéltára,
2. Zentai Községi Közigazgatási Hivatal,
3. zentai Stevan Sremac Általános Iskola,
4. zentai Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola,
5. zentai  Egészségügyi Középiskola,
6. Felsőhegyi Helyi Közösség

II) SZAKVÉLEMÉNY
Zenta község polgármesterének a  Zenta község 2012. januártól júniusáig terjedő

időszakra Zenta község költségvetésével kapcsolatos egyes tételek megvalósulásáról szóló
szakvélemény megfogalmazására vonatkozó PO-91/2012-es  számú, 2012. 10. 26-án kelt
kérelme alapján, összhangban a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi
bizottságának a 2012. 10. 25-én kelt végzésével, és a költségvetési rendszerről szóló törvény
85. szakasza 3. bekezdésének 1. pontjával SZAKVÉLEMÉNYT adtam  Zenta község
költségvetésének a  2012 januárjától júniusáig  terjedő megvalósulásáról a  24/2012-es



számon, 2012. 10. 29-én, és azt a költségvetési felügyelő prezentálta Zenta Község
Képviselő-testülete 2012. 10. 29-én tartott ülésén.

Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a kétéves működését követően a
költségvetési felügyelő a dologi-pénzügyi terület törvényes alkalmazásának ellenőrzése és
Zenta község költségvetési eszközei eszközhasználói általi az eszközök törvényes
használatának ellenőrzése, valamint az ellenőrzött használók saját eszközeinek használata
alapján elvégzett felügyelőségi ellenőrzés alapján megállapította az alábbi
törvénytelenségeket és szabálytalanságokat:

1. az ellenőrzött költségvetési eszközhasználók többségénél a jogászok nem  viseltek
számot az alábbiakról:

- hogy meghozzák a törvényekkel előirányozott általános aktusokat,
- hogy a már meghozott általános aktusokat összehangolják az érvényes törvényekkel,

kormányrendeletekkel és a  hatásköri szervek rendeleteivel (a munkahelyek
besorolásáról szóló szabályzat, a foglalkoztatottak  keresetéről, térítményeiről és  egyéb
bevételeiről  szóló szabályzat, a költségvetési számvitel  szervezetéről és vezetéséről
szóló szabályzat stb.),

- az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználók nem hangolták össze az
ingatlan vagyon, a követelések és kötelezettségek állását a  könyvelőségi
nyilvántartásban  2011. 12. 31-ével a  valós állással:

- a 015100-as kontón – Nem pénzügyi vagyon előkészületben – az ingó vagyont
ingatlan vagyonként könyvelték el,

- a 015100 kontón – Nem pénzügyi vagyon előkészületben – nem könyvelték el az
elektromos energia fő projektuma kidolgozásának értékét mint  állóeszközt,

- az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó idegenek állóeszközeit az üzletviteli
könyvekben saját állóeszközként könyvelte el,

- egyes ellenőrzött költségvetési eszközhasználók nem vezetik az állóeszköz-
kartonokat,

- mivel  a  költségvetési eszközhasználó az általános aktusával nem irányozta elő, hogy
a  könyvek összeírását a könyvtárban egy évnél hosszabb, de  öt évnél nem hosszabb
időszakra eszközölje, ezért köteles  volt elvégezni  a  könyvtárban a  könyvek
összeírását az előző év  december 31-ével, azonban erre  nem került sor.

3. a volt igazgató aláírta:
- az eszközök átutalására vonatkozó meghagyásokat,
- a PP OPJ-űrlapot – Adóbevallás a 2011 decemberében az elszámolt és kifizetett

keresetadóról,
- a PP OD űrlapot - Adóbevallás 2011 decemberében a keresetekre/térítésekre az

elszámolt és  kifizetett kötelező szociális biztosításról,
4. Az  ellenőrzött közvetett  költségvetési eszközhasználó a költségvetési
 eszközöket a foglalkoztatottak keresetének elszámolása és kifizetésekor 2011
 decemberében az elszámolási lapon nem mutatta ki a szorzószámok számát és
 értékét.

- az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó munkaszerződést kötött a
foglalkoztatottal, és az említett szerződésben nem határozta meg  az alapkereset
pénzösszegét  és  a  munkateljesítmény megállapításának elemeit,

- az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó nem végezte el a megemelt keresetek
elszámolását és kifizetését a munkában eltöltött idő alapján, minden egyes
munkaviszonyban eltöltött munkaévre – az alap 0,4%-a (holtmunka),

- az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó az általános aktusával nem irányozta
elő, hogy a foglalkoztatott jogosult az útiköltségek  megtérítésére  hivatali



kiküldetése idején, privát gépkocsinak hivatali célokra  való  használata esetén,
azonban kifizette a  foglalkoztatottnak  az  eszközöket  utazási költségek címén,
privát gépkocsinak hivatali célból való használatára,

- az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó jogalap nélkül, azaz
törvényellenesen fizette ki az ingázási költségek  költségtérítését,

5. az üzletviteli változásokat nem a megfelelő kontókra könyvelték el,
összhangban  a költségvetési rendszer szabványos osztályozási keretéről
és  a  kontótervről szóló szabályzat  (az SZK Hivatalos Közlönye,
20/2007., 37/2007., 50/2007. sz. – kiig.,  63/2007., 25/2008., 50/2008.,
3/2009., 26/2009., 37/2009., 64/2009., 110/2099., 11/2010., 31/2010.,
 40/2010., 53/2010. és 101/2010. sz.) szerint:

- az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó nem könyvelte le  a bejövő
számlát,

- egyes ellenőrzött költségvetési eszközhasználók nem naprakészen vezették  az
üzletviteli  könyveket.

6. Egyes ellenőrzött költségvetési eszközhasználók nem hozták meg:
- a 2011 évi pénzügyi tervet,
- a 2011. évi beszerzési tervet.
7. Az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó a javak beszerzése előtt nem hozott

határozatot az eljárás megindításáról írásos formában és nem hozta  meg a
közbeszerzési bizottság megalakulásáról szóló aktust,

- az ellenőrzött  költségvetési eszközhasználó a javak, munkálatok és szolgáltatások
beszerzését a  közbeszerzési eljárás lefolytatása  nélkül eszközölte,

8. a költségvetési eszközhasználó igazgatója szerződést kötött a céggel, amelynek
tulajdonosa tagja az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó
igazgatóbizottságának.

9. Az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó az 5-ös űrlap kitöltésekor pontatlanul
mutatta ki a kiadás  mértékét.

10. Egyes ellenőrzött költségvetési eszközhasználók törvényellenesen vagy nem
rendeltetésszerűen használták a  községi költségvetés eszközeit, így a
költségvetési felügyelő határozata alapján vissza  kellett téríteniük ezeket  az
eszközöket.

11. Az ellenőrzött  közvetett  költségvetési  eszközhasználó  a  2011. évben   jogalap
nélkül eszközölte a bejövő számlák kifizetését állandó költségekre, amelyek
üzlethelyiség használatával keletkeztek (elfogyasztott villanyáramszámlák,
kommunális szolgáltatás stb.), tehát törvényellenesen használta az átutalt
költségvetési eszközöket.

12. Az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó a bérlővel nem kötött bérleti
szerződést az üzlethelyiségre, tehát törvényes alap nélkül, könyvelőségi terhelés
alapján fizettette meg a bérlővel az állandó költségek értékét.

13. A költségvetési eszközhasználó bizonyos rendeltetésre több eszközt fizetett  ki,
mint  amennyit a  2011. évi  pénzügyi terv előirányozott  erre a rendeltetésre.

14. Az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó bizonyos rendeltetésre
kifizetésteszközölt, annak ellenére, hogy a 2012. évi pénzügyi tervvel erre a
rendeltetésre nem voltak eszközök előirányozva.

15. Az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó jogalap nélkül, azaz törvényellenesen
fizette ki a foglalkoztatottak gyermekei oktatására a támogatást.

16. Az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó bérbe vett üzlethelyiséget
Zenta községtől (ami állami tulajdon), és ezen üzlethelyiség egy részét
törvényellenesen albérletbe  adta természetes  és jogi személyeknek.



17. Az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó az önkéntes hozzájárulás
eszközeiből adományt fizetett  ki, tehát az önkéntes hozzájárulás eszközeit  nem
rendeltetésszerűen használta.

18. Az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó kifizette a foglalkoztatottnak a
végkielégítést munkahelyről technológiai fölöslegként való elbocsátásakor,
azonban erre a rendeltetésre a pénzügyi tervben nem voltak előirányozva
eszközök.

19. Az ellenőrzött közvetlen költségvetési eszközhasználó, azaz Zenta község több
alkalommal nem rendeltetésszerűen, nem gazdaságosan és törvényellenesen
használta Zenta község költségvetési eszközeit a 2010. 01. 01-jétől a 2012. 07. 15-
éig terjedő időszakban (a nem rendeltetésszerűen felhasznált eszközök összesen:
94.750.192,92 dinárt tesznek ki).

20. A 2012. 01. 01-jétől a 2012. 06. 30-áig terjedő időszakban Zenta község
költségvetésének a 2012. évi megvalósulásakor túllépték az appropriációkat a 33-
as pozíción, a Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel
előirányozott appropriációkhoz viszonyítva.

21. 8 kifizetés esetében a 2012. 01. 01-jétől a 2012. 06. 30-áig terjedő időszakban
Zenta község polgármestere, aki hatáskörrel rendelkezik a költségvetés
végrehajtásában, összhangban  Zenta  község  2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet  6. szakaszának 1. bekezdésével nem hozta meg  Zenta  község  2012. évi
költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendeletet.

22. A község polgármestere meghozta Zenta község 2012. évi  appropriációinak  a
változásáról szóló rendeletet 54 költség  és kiadás végrehajtása  előtt, a  helyi
közigazgatási szerv pénzügyekben hatáskörrel rendelkező szervének jóváhagyása
nélkül.

23. A közvetlen költségvetési eszközhasználó a közvetett  költségvetési
eszközhasználó kérésére, a Zenta  község  2012. évi költségvetése
appropriációinak változásáról szóló rendelet meghozatala  nélkül, elvégezte  az
eszközök átkönyvelését az egyik közgazdasági osztályozásról a másik
közgazdasági osztályozásra, ami ellentétben van  a  költségvetési számvitelről
szóló  kormányrendelet rendelkezésével.

Az ellenőrzési eljárásban a költségvetési felügyelő az ellenőrzött költségvetési
eszközhasználók üzletvitelének ellenőrzése mellett tanácsokat, utasításokat adott, és megadta
az egyes problémák megoldásának módját, ami azt jelenti, hogy az ellenőrzésnek egyben
tanácsadói jellege is volt.

A költségvetési felügyelő a fent felsoroltak alapján megállapítja, hogy végső ideje
volt a költségvetési eszközök felhasználása részletes ellenőrzésének, mivel a TISZTELT
ADÓKÖTELEZETTNEK tudnia kell, hogy a költségvetésbe befizetett minden egyes dinár:

- törvényesen lett-e felhasználva,
- rendeltetésszerűen lett-e felhasználva,
- gazdaságosan lett-e felhasználva.
A 2011. évben észlelt szabálytalanságoknak a 2012. évben észlelt

szabálytalanságokkal való összevetésekor az ellenőrzött költségvetési
eszközhasználóknál  megállapítást nyert, hogy  a szabálytalanságok száma  és  lényege
nem csökkent.



Összhangban a felsoroltakkal, a költségvetési felügyelő úgy véli, hogy a  költségvetés-
felügyeleti szolgálat az aktivitásaival  még nem érte  el a célt, hogy az ellenőrzésekkel
pozitív hatást fejtsen ki a  költségvetési eszközhasználókra, hogy törvényesen,
rendeltetésszerűen és gazdaságosan  használják, úgy a költségvetési eszközöket, mint a
saját eszközöket.

Lengyel Ilona, okl. ecc. s. k.
Zenta  község  költségvetés-felügyeleti

osztályának a  főnöke
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Tárgy: Szakvélemény megfogalmazása a 2012 januártól júniusig terjedő időszakban
Zenta község költségvetésének a megvalósulásáról

Zenta község polgármesterének a PO-91/2012-es számú, 2012. 10. 26-án kelt, a
Zenta  község  2012 januártól júniusig  terjedő időszakra  Zenta község költségvetésének a
megvalósulásáról szóló szakvélemény megfogalmazása  iránti kérelme alapján, összhangban
a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi bizottságának a végzéseivel,
éspedig a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009.,
73/2010., 101/2010., 101/2011. és  93/2012. sz.) 85. szakasza 3. bekezdésének 1. pontja
szerinti meghatalmazás, és a költségvetés-felügyeleti szolgálat megalapításáról szóló rendelet
(Zenta Község Hivatalos Lapja,  18/2010., 19/2010. sz. – kiig., 2/2011. és 6/2011. sz.) 12.
szakaszának 1. bekezdése alapján Lengyel Ilona, a Zenta község  költségvetés-felügyeleti
szolgálata  költségvetési felügyelője megküldi a címzettnek:

SZAKVÉLEMÉNYÉT A  2012 JANUÁRTÓL JÚNIUSIG TERJEDŐ IDŐSZAKBAN
ZENTA  KÖZSÉG  KÖLTSÉGVETÉSÉNEK A  MEGVALÓSULÁSÁRÓL

Zenta község 2012. évi költségvetésének a 2012 januártól júniusig terjedő időszakra
vonatkozó megvalósulásának elemzését követően megküldöm a címzettnek a
szakvéleményemet a tételekről, ahol túllépték az appropriációkat, amelyek Zenta  község
2012. évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2011. sz. kelt
2011. 12. 27-én) alapján lettek előirányozva.

Megállapítjuk, hogy a vizsgált időszakra Zenta Község Képviselő-testülete nem hozta
meg Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és kiegészítését, azaz
Zenta község 2012. évi költségvetésének kiigazítását.

A Zenta község a 2012. évi januártól júniusig terjedő  időszakra vonatkozó
költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentésben felsorolt appropriációk
összehasonlítását követően a Zenta  község  2012. évi költségvetéséről szóló rendeletben
felsorolt appropriációkkal megállapítást  nyer, hogy  a  költségvetés  végrehajtási eljárásában
túl lettek lépve az appropriációk, amelyeket Zenta  község  2012. évi  költségvetéséről
szóló rendelettel  irányoztak elő az alábbi pozíciókban:
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LEÍRÁS
2012. évi

költségvetési
terv

VAT-tól
áthozott
eszközök,
folyó
költségvetési
tartalék

Megvalósulás

A
tervezettnél

több kifizetés
(4+5-6)

1 2 3 4 5 6 7

1)KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-
TESTÜLET

3 416 A bizottsági tagok térítményei 2,000,000.00 0.00 2,448,305.00 448,305.00

6 422 Ingázási költségek 110,000.00 0.00 323,692.00 213,692.00

7 423 Szerződéses szolgáltatások 12,053,000.00 0.00 12,675,434.00 622,434.00

268 485

Sérülési kártérítések vagy az
állam által okozott károk
megtérítése 0.00 0.00 839,615.00 839,615.00

14
499-
02 Folyó tartalékok 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00

2) Máshová nem sorolt
általános közszolgáltatások –
Választások

283 463
Átutalások más hatalmi
szinteknek 0.00 0.00 3,782,191.00 3,782,191.00
3)KÖZSÉG
KÖZIGAZGATÁSI SZERV

277 483
Pénzbírságok bírósági végzések
alapján 0.00 0.00 43,750.00 43,750.00
4)BOGARACI BÁCSKA
HELYI KÖZÖSSÉG

0.00 548,000.00
0.00 2,000,000.00259 463

Átutalások más hatalmi
szinteknek

0.00 2,000,000.00

4,548,000.00 0.00

5)TORNYOSI HELYI
KÖZÖSSÉG

100 411
A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és térítései 703,000.00 0.00 1,083,187.00 380,187.00

101 412
A munkáltatót terhelő szociális
járulékok 131,000.00 0.00 188,526.00 57,526.00

102 414
A foglalkoztatottak szociális
juttatásai 20,000.00 0.00 247,277.00 227,277.00

103 421 Állandó költségek 149,000.00 0.00 324,775.00 175,775.00



279 463
Átutalások más hatalmi
szinteknek 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

271 482
Adók, kötelező illetékek és
büntetések 0.00 0.00 17,252.00 17,252.00

270 483
Pénzbírságok bírósági végzések
alapján 0.00 0.00 41,300.00 41,300.00

6)KEVI HK

278 463
Átutalások más hatalmi
szinteknek 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00

7)OKTATÁS -
"СНЕЖАНА”-
HÓFEHÉRKE ÓVODA

125 416
Díjak a foglalkoztatottaknak,
jubiláris díjak 350,000.00 0.00 930,686.00 580,686.00
8)KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖLTSÉGVETÉSI
PÉNZALAP

267 543 Erdők és vizek 0.00 0.00 168,000.00 168,000.00

9)KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

152-
01 423

Szerződéses szolgáltatások –
Emlékművek fenntartása 50,000.00 0.00 229,169.00 179,169.00

155-
02 511

Épületek és építési
létesítmények - A sportcsarnok
kiépítése 2,000,000.00 0.00 2,344,335.00 344,335.00

155-
09 511

Épületek és  építési
létesítmények – A vízvezeték
újjáépítése 4,000,000.00 3,250,000.00 4,952,643.00 -

155-
14 511

Épületek és építési
létesítmények – az új szökőkút
kiépítése 7,000,000.00 0.00 7,803,652.00 803,652.00
10)VÁLLAKOZÁS-
FEJLESZTÉSI
KÖLTSÉGVETÉSI
PÉNZALAP

265 451
Szubvenciók
magánvállalatoknak 0.00 0.00 620,700.00 620,700.00

11)MEZŐGAZDASÁG

262 423 Szerződéses szolgáltatások 0.00 0.00 38,611.00 38,611.00

12)KÖZÚTI FORGALOM
180-
08 424

Szakosított szolgáltatások-
Járdák kiépítése és szanálása 4,000,000.00 0.00 4,171,460.00 171,460.00
13)TÖBBRENDELTETÉSŰ
FEJLESZTÉSI



PROJEKTUMOK

260 423 Szerződéses szolgáltatások 0.00 0.00 162,450.00 162,450.00

266 463
Átutalások más hatalmi
szinteknek 0.00 0.00 5,449,470.00 5,449,470.00

263 512 Gépek és felszerelés 0.00 0.00 1,960,714.00 1,960,714.00

261 515 Nem anyagi jellegű vagyon 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00
14)MŰVELŐDÉSI
SZOLGÁLTATÁSOK -
THURZÓ LAJOS  MOK

282 463
Átutalások más hatalmi
szinteknek 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00

15)ZENTAI MAGYAR
KAMARASZÍNHÁZ

205 424 Szakosított szolgáltatások 200,000.00 0.00 204,000.00 4,000.00
16)A CSALÁD  ÉS A
GYERMEKEK

236-
02 472

Szoc. védelmi térítmény a
költségvetésből – utazási
költségek 150,000.00 0.00 283,200.00 133,200.00
17)VÉDELEM - POLGÁRI
VÉDELEM-RENDKÍVÜLI
HELYZET

254 423 Szerződéses szolgáltatások 500,000.00 0.00 1,165,509.00 665,509.00
264 426 Anyag 0.00 0.00 338,475.00 338,475.00

18)VÉDELEM -
MÁSHOVÁ NEM SOROLT

256 426 Anyag 20,000.00 0.00 31,554.00 11,554.00
19)A
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
ELŐMOZDÍTÁSA –
RENDŐRSÉGI
SZOLGÁLTATÁS

274 423 Szerződéses szolgáltatások 0.00 0.00 19,800.00 19,800.00

273 424 Szakosított szolgáltatások 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00

281 426 Anyag 0.00 0.00 12,810.00 12,810.00

276 465
Egyéb adományok, dotációk és
átutalások 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00

257 511
Épületek és építési
létesítmények – útjavítások 3,000,000.00 0.00 3,109,807.00 109,807.00

38,436,000.00 13,278,000.00 68,990,349.00 17,276,349.00



1) Községi Képviselő-testület, a község polgármestere,  Községi Tanács

A lent felsorolt többletben kifizetett kifizetési eszközöket a Zenta  község 2012. évi
költségvetésében  az  appropriációk módosításáról szóló rendelettel (a továbbiakban: az
appropriációk változásáról szóló rendelet) biztosították, amelyeket Zenta   község
polgármestere  hozott  meg.

Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és leírás Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet kelte A rendelettel
biztosított
összeg

111-3 416- A bizottsági tagok térítményei 448.305,00 401-48/2012-II 2012.05.03. 300.000,00
401-66/2012-II 2012.06.25. 667.809,00

111-6 422-Ingázási költségek 213.692,00 401-63/2012-II 2012.06.20. 110.000,00
401-59/2012-II 2012.06.15. 40.000,00
401-67/2012-II 2012.06.28. 30.000,00
Nincs rend. Nincs rendelet 33.690,00

111-7 423—Szerződéses szolgáltatások 622.434,00 401-66/2012-II 2012.06.15. 150.000,00
401-67/2012-II 2012.06.28. 180.000,00
401-67/2012-II 2012.06.28. 350.000,00

111-268 485-Sérülési kártérítés vagy az
állam által okozott kár megtérítése

839.615,00 401-33/2012-II 2012.03.28. 750.000,00

Nincs rend. Nincs rendelet 89.615,00
111-14 499-02- Folyó tartalékok 0,00 / / /

a) A folyó költségvetési tartalékok eszközeinek a  használatáról szóló 401-7/2012-II-
es számú, 2012. 01. 06-án kelt határozat alapján 2.000.000,00 dinár (111-es funkció, 14-es
pozíció, 499-02-es  közgazdasági osztályozás-folyó tartalék)  fel lett  osztva a bogarasi
Bácska Helyi Közösségnek való átutalás  keretében, 160-as funkció, 259-es  pozíció, 463-as
közgazdasági osztályozásba (a mezei utak rendezése). A felsorolt összeget átvitték Zenta
község számlájára, mint céleszközt  a mezei utak rendezésére  a  bogarasi Bácska Helyi
Közösségben a  403-3/2011-122-42-es számú, 2011. 12. 09-én kelt határozat alapján, amelyet
a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság adott ki.

b) Zenta község 2012. évi költségvetésében az appropriáció változtatásáról szóló 401-
33/2012-II-es számú, 2012. 03. 28-án kelt rendelet alapján a 111-es funkcióról, 12-es
pozícióról, 4819-es közgazdasági osztályozásról – Dotációk  nonprofit intézményeknek – sor
került  1.010.000,00 dinár  összegű eszközök átvitelére a:

- 111-es funkcióra, 268-as pozícióra, 4851-es közgazdasági osztályozásra –
Sérülésekért kártérítés, vagy az állam által okozott kár megtérítése - 750.000,00 dinár
összegben,

- 11-es funkcióra, 13-as pozícióra, 4822-es közgazdasági osztályozásra – kötelező
illetékek – 260.000,00 dinár  összegben.
A fent felsorolt összegek mellett, a 111-es funkcióról, 12-es pozícióról, 4819-es
közgazdasági osztályozásról - dotációk nonprofit  intézményeknek – sor került az eszközök
más  funkciókra, pozíciókra és  közgazdasági osztályozásokra való átvitelére:



- 50.660,00 dinár összegben,
- 280.500,00 dinár összegben,
- 110.000,00 dinár összegben,
- 560.000,00 dinár összegben,
- 50.000,00 dinár összegben.
Tehát a 111-es funkcióról, 12-es pozícióról, 4819-es közgazdasági osztályozásról – Dotációk
nonprofit intézményeknek – 2.061.160,00 dinár teljes összegű eszközátvitelre  került sor más
funkciókra, pozíciókra  és  közgazdasági osztályozásokra.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 7. bekezdése alapján a közvetlen
költségvetési eszközhasználó, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási
szerv jóváhagyásával elvégezhető az appropriáció átirányítása, amelyet egy bizonyos
kiadás és költség címén hagytak jóvá az appropriáció értékének 5%-áig, a kiadásra és
költségre, amelynek összegét csökkentik. A felsoroltakkal összhangban, a  Zenta község
2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.)
megállapított  eszközök 4.000.000,00 dinár összegben a 111-es funkción, 12-es pozíción,
4819-es közgazdasági osztályozáson – Dotációk nonprofit intézményeknek – a  közvetett
költségvetési eszközhasználó, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező  helyi  közigazgatás
szervének jóváhagyásával, az említett appropriációról legtöbb 200.000,00 dináros  összeg
átirányítását  eszközölhette volna.
Mivel a közvetlen költségvetési eszközhasználó a 111-es funkcióról, 12-es pozícióról, 4819-
es közgazdasági osztályozásról – Dotációk nonprofit intézményeknek – a pénzügyekben
hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv jóváhagyása nélkül eszközölte  az eszközök
átvitelét 2.061.160,00 dinár teljes összegben más funkciókra, pozíciókra és közgazdasági
osztályozásokra, ezzel:
- ellentétesen járt el a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 7.
bekezdésével, és
- a közvetlen költségvetési eszközhasználó felelős személye, az igazgató szabálysértést
követett el a költségvetési rendszerről szóló törvény 103. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja
alapján.

2) Máshová nem sorolt általános  közszolgáltatások – Választások:

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket Zenta község polgármestere által
hozott, Zenta község 2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendeletei
alapján biztosították.

Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és leírás Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet
kelte

A rendelettel
biztosított
összeg

160-283 463- Átutalások más hatalmi
szinteknek

3.782.191,00 401-66/2012-II 2012.06.25. 1.292.191,00

401-66/2012-II 2012.06.25. 1.960.000,00
401-66/2012-II 2012.06.25. 30.000,00
401-66/2012-II 2012.06.25. 500.000,00



3) Községi Közigazgatási Szerv:

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere  által
hozott, Zenta község  2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendelete
alapján biztosították.

4) Bogarasi Bácska HK

A lent elsorolt többletben kifizetett eszközöket Zenta község polgármestere által hozott, a
folyó költségvetési tartalékok eszközeinek a használatáról szóló határozat alapján
biztosították.

5) Tornyosi HK

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község  2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendeletei
alapján biztosították.

Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és leírás Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet kelte A rendelettel
biztosított
összeg

160-100 411- A foglalkoztatottak keresete,
pótlékai és  térítései

380.187,00 401-62/2012-II 2012.06.20. 237.800,00

401-54/2012-II 2012.05.16. 459.426,00
160-101 412-A munkáltatót terhelő szoc.

járulékok
57.526,00 401-62/2012-II 2012.06.20. 26.200,00

401-62/2012-II 2012.06.20. 14.700,00
401-62/2012-II 2012.06.20. 1.800,00
401-54/2012-II 2012.05.16. 50.536,00

160-102 414-A foglalkoztatottak szoc.
juttatásai

227.277,00 401-44/2012-II 2012.04.24. 237.277,00

160-103 421-Állandó költségek 175.775,00 401-43/2012-II 2012.04.23. 157.000,00
Nincs rend. Nincs rendelet 18.775,00

160-271 482-Adók kötelező illetékek és
büntetések

17.252,00 401-52/2012-II 2012.05.10. 7.900,00

401-36/2012-II 2012.04.04. 9.355,00
160-270 483- Pénzbírságok bírósági

végzések alapján
41.300,00 401-36/2012-II 2012.04.04. 41.305,00

Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és leírás Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet
kelte

A rendelettel
biztosított
összeg

130-277 483- Pénzbírságok bírósági végzések
alapján

43.750,00 401-50/2012-II 2012.05.08. 43.750,00

Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és leírás Többletben
kifizetett
eszközök

Határozatsz. A határozat
kelte

A határozattal
biztosított
összeg

160-259 463-Átutalások más hatalmi
szinteknek

2.000.000,00 401-7/2012-II 06.01.2012. 2.000.000,00



7) Oktatás – „Снежана“ – Hófehérke  Óvoda

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község  2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendelete
alapján biztosították.

8) Környezetvédelmi költségvetési pénzalap:

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község  2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendelete
alapján biztosították.

Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és leírás Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet
kelte

A rendelettel
biztosított
összeg

911-267 543 – Erdők és vizek 168.000,00 401-32/2012-II 2012.03.28 170.000,00

9) Közösségfejlesztés

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község 2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendeletei alapján
biztosították.

Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és leírás Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet
kelte

A rendelettel
biztosított
összeg

911-125 416- Díjak a foglakoztatottaknak,
jubiláris díjak

580.686,00 401-15/2012-II 2012.03.02. 931.000,00

Funkció és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és
leírás

Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet kelte A rendelettel
biztosított
összeg

620-152-01 423- Szerződéses
szolgáltatások – Emlékművek
fenntartása

179.169,00 Nincs rend. Nincs rendelet 179.169,00

401-66/2012-II 2012.06.25. 667.809,00
620-155-02 511-Épületek és építési

létesítmények – A sportcsarnok
kiépítése

344.335,00 401-49/2012-II 2012.05.03. 5.690.000,00

401-46/2012-II .2012.05.03. 1.500.000,00
620-155-14 511-Épületek és építési

létesítmények – Az új szökőkút
kiépítése a városi parkban

803.652,00 401-60/2012-II 2012.06.15. 205.000,00

401-64/2012-II 2012.06.21. 610.000,00



10) Vállalkozás-fejlesztési költségvetési pénzalap:

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község  2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendelete
alapján biztosították.

Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és leírás Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet
kelte

A rendelettel
biztosított
összeg

411-265 451- Szubvenciók magánvállalatoknak 620.700,00 401-13/2012-II 2012.03.01. 650.000,00

11) Mezőgazdaság

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket Zenta község polgármestere által hozott
határozattal biztosították.

Funkció és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és
leírás

Többletben
kifizetett
eszközök

Határozatszám A határozat
kelte

A határozattal
biztosított
összeg

421-262 423- Szerződéses
szolgáltatások

38.611,00 403-13/2012-IV-03 2012.01.10. 100.000,00

12) Közúti közlekedés

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község 2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendelete alapján
biztosították.

Funkció és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és
leírás

Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet kelte A rendelettel
biztosított
összeg

451-180 424-08 – Szakosított
szolgáltatások – A járdák
kiépítése  és szanálása

171.460,00 Nincs rendelet Nincs rendelet 171.460,00

13) Többrendeltetésű fejlesztési projektumok

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község 2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendeletei és
határozatai alapján biztosították.



Funkció
és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és
leírás

Többletben
kifizetett
eszközök

Határozat- vagy
rendeletszám

A határozat
vagy rendelet
kelte

A határozattal
vagy
rendelettel
biztosított
összeg

474-260 423 – Szerződéses
szolgáltatások

162.450,00 403-14/2012-IV-03 2012.01.05. 370.000,00

474-266 463-Átutalások egyéb  hatalmi
szinteknek

5.449.470,00 401-16/2012-II 2012.03.06. 1.900.000,00

401-35/2012-II 2012.03.23. 330.000,00
401-21/2012-II 2012.03.13. 2.500.000,00
401-45/2012-II 2012.04.27. 510.000,00
401-47/2012-II 2012.05.03. 400.000,00

474-263 512 – Gépek és felszerelés 1.960.714,00 403-12/2012-IV-03 2012.01.18. 2.000.000,00
474-261 515 – Nem anyagi jellegű

vagyon
700.000,00 403-14/2012-IV-03 2012.01.05. 630.000,00

401-30/2012-II 2012.03.27. 70.000,00

15) Zentai Magyar Kamaraszínház

A többletben kifizetett eszközök 4.000,00 dinár összegben nem lettek biztosítva.
A Zentai Magyar Kamaraszínház 2012. 06. 14-én kelt kérelme alapján sor került  a  4.000,00
dinár mértékű eszközök könyvelésére:
- a  4221-es  közgazdasági osztályozásra – Belföldi hivatali kiküldetések költségei
- a 4242-es közgazdasági osztályozásra – Oktatási és sportszolgáltatások
A fent felsorolt könyvelés nem a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelettel
összhangban történt.

16) A család  és  a gyermekek

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község 2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendelete alapján
biztosították.

Funkció és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és
leírás

Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet kelte A rendelettel
biztosított
összeg

040-236 472-02- Szoc. védelmi térítések
a költségvetésből – Útiköltségek

133.200,00 401-53/2012-II 2012.05.11. 100.000,00

Nincs
rendelet

Nincs rendelet 33.200,00



17) Polgárvédelem – rendkívüli helyzetek

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község 2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendeletei alapján
biztosították.

Funkció és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és
leírás

Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet kelte A rendelettel
biztosított
összeg

220-254 423 – Szerződéses
szolgáltatások

665.509,00 401-8/2012-II 2012.02.14. 170.000,00

401-14/2012-II 2012.02.23. 290.000,00
401-18/2012-II 2012.03.07. 76.000,00
401-31/2012-II 2012.03.28. 209.000,00

220-264 426 – Anyag 338.475,00 401-8/2012-II 2012.02.14. 230.000,00
401-31/2012-II 2012.03.28. 109.000,00

18) Máshová nem sorolt  védelem

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község 2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendelete alapján
biztosították.

Funkció és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és
leírás

Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet kelte A rendelettel
biztosított
összeg

250-256 426 – Anyag 11.554,00 Nincs rendelet Nincs rendelet 11.554,00

19) A közlekedésbiztonság előmozdítása – rendőrségi szolgáltatások

A lent felsorolt többletben kifizetett eszközöket  Zenta község polgármestere által hozott,
Zenta község 2012. évi költségvetése appropriációinak a változásáról szóló rendeletei alapján
biztosították.

Funkció és
pozíció

Közgazdasági osztályozás és
leírás

Többletben
kifizetett
eszközök

Rendeletszám A rendelet kelte A rendelettel
biztosított
összeg

310-274 423- Szerződéses szolgáltások 19.800,00 401-39/2012-II 2012.04.18. 20.000,00
310-273 424-Szakosított szolgáltatások 250.000,00 401-38/2012-II 2012.04.17. 250.000,00
310-281 426 – Anyag 12.810,00 401-61/2012-II 2012.06.18. 13.000,00
310-257 511-Épületek és építési

létesítmények
109.807,00 Nincs rendel. Nincs rendelet 109.807,00



A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ESZKÖZEINEK A MEGÁLLAPÍTÁSA

A folyó költségvetési tartalékokat a költségvetési évben a nem anyagi jellegű
vagyon eladásából származó teljes jövedelmek és bevételek legtöbb  2%-áig kell
megállapítani, összhangban  a  költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakaszának 3.
bekezdésével.

Zenta község  2012. évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község  Hivatalos
Lapja,  14/2011. sz.) 3. szakasza alapján III - Egyéb bevételek  742- Javak és szolgáltatások
eladása – meg lettek állapítva  az alábbi bevételek:
- 742150 Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérletből származó bevételek a községi
szint javára: 23.000.000,00 dinár
- A községi szervek bevételei a javak és szolgáltatások
lefolytatott eladásából   4.200.000,00 dinár

Összesen: 27.200.000,00 dinár

27.200.000,00 x 2% = 544.000,00 dinár
A fent felsoroltak alapján a 2012. évben a folyó költségvetési tartalék eszközeit

544.000,00 dinár összegben állapítjuk meg (ez a lehető legmagasabb összeg).
Zenta község 2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel a folyó költségvetési

tartalék összege  a  2012. évre 2.000.000,00 dinár összegben került megállapításra.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 5. bekezdése szerint  az

átirányítás teljes összege, azaz az átirányított appropriációk teljes összege nem lehet
magasabb a költségvetéssel a  folyó költségvetési tartalékára előirányozott  eszközök  és  a
folyó költségvetési tartalékra előirányozott, a lehető legmagasabb összeg  különbségénél,
amelyet  ez a törvény állapít meg.

A 2012. évre  a  folyó költségvetési tartalékeszközök lehető legmagasabb összege
544.000,00 dinár, azonban  Zenta  község  2012. évi költségvetéséről szóló rendelettel  a
folyó költségvetési tartalékok eszköze 2.000.000,00 dináros  összegben lett megállapítva, ami
azt  jelenti, hogy a közvetlen költségvetési eszközhasználónak nem volt  törvényes alapja
meghozni Zenta  község  2012. évi költségvetésében a appropriációk változtatásáról szóló
rendeleteket  és határozatokat az appropriáció változtatásával kapcsolatban.

A fent  felsoroltak alapján megállapítom, hogy Zenta  község  2012. évi
költségvetésében az appropriációk változtatásáról szóló rendeleteket  és határozatokat  az
appropriáció változtatásával kapcsolatban nem a  költségvetési rendszerről szóló törvény  61.
szakaszának 7. bekezdésével összhangban hozták meg.

Lengyel Ilona, okl. ecc., s. k.
a költségvetés-felügyeleti szolgálat  főnöke
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-4- 2 / 2012
Дана: 06.06.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и
раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и
6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

о  извршеној буџетској инспекцији код „ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД„ из Сенте, Змај Јове
Јовановића, број 37, матични број : 08117039, ПИБ: 101105101 по предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских средстава и сопствених средстава за период 01.01.2011.
– 18.05.2012. године .

Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за контролу
број: 47-4/2012 од 18.05.2012. године .

 Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета је непосредно пре почетка буџетске
инспекције уручен је:

- налог за контролу број: 47-4/2012 од 18.05.2012. године дана 21.05.2012. године у 8:30 часова .
           Контрола је вршена у пословним просторијама контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета на адреси : Сента, Змај Јове Јовановића, број 37 у присуству:
        1. Милијане Поповић– директора установе

           2. Дежеа Кечкеша – правника  установе
           3. Лидије Гажо– шефа рачуноводства.
           Контрола је вршена у периоду од 21.05. 2012. -  31.05. 2012. године .

Центар за социјални рад основан је :
- Одлуком о оснивању Центра  за социјални рад Сента,бр.020-50/1977-07 од 24.11.1977. године („Службени
лист општине Сента“ бр.25/1977) а

- дана 05.09.2011. године донета је нова  Одлука о оснивању ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, број: 551-
3/2011-I, а по овој одлуци новоосновани Центар за социјални рад правни следбеник Центра  за социјални
рад Сента основан Одлуком о оснивању Центра  за социјални рад Сента,бр.020-50/1977-07 од 24.11.1977.
године.

За упис и за промене издато је Центру за социјални рад из Сенте, ул. Змај Јове Јовановића, број 37
решење од стране :

1) Основног  суда удруженог рада  Суботица, број регистарског улошка :1-408 од 10.10.1978. године- упис
     конституисања Центра за социјални рад
2) Окружног  суда у Суботици, број: фи 1404/90  од 17.09.1990. године –усаглашавање са Законом
3)  Окружног  суда у Суботици , број: фи 3532/2002 од 24.12.2002. године – усаглашавање са Законом о
     класификацији делатности
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4) Окружног суда у Суботици,  број: фи 80/2009  од 01.06.2009. године – промена лица овлашћена за
заступање

          Делатност Центра за социјални рад је : Остала непоменута социјална заштита без смештаја-8899.
Према члану 25. и 28.  Статута Центра за социјални рад (  донет је од стране Управног одбора Центра

за социјални рад дана 12.05.1992. године) и члану 23. Статута Центра за социјални рад ( број:551-416/11-04
од 26.10.2011. године) одговорно лице контролисаног индиректног корисника средстава буџета  по предмету
контроле је :

- МИЛИЈАНА ПОПОВИЋ - директор Центра за социјални рад по Уговору о раду, бр.112-159/09-04 од
21.05.2009. године.

 Према члану 20. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006)
по предмету контроле одговорно лице за вођење пословне књиге за Центар за социјални рад је :
- ЛИДИЈА ГАЖО - Шеф рачуноводства - на основу Уговора о утврђивању међусобних права, обавеза и
одговорности (Уговор о раду) закључен између Центра за социјални рад и Лидије Гажо, број: 112-32/06-
04/05 од 20.02.2006. године, Анекса Уговора о утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности
(Уговор о раду):
- број: 112-66/06-04/5 од 20.04.2006. године,
- број: 112-211/07-04/7 од 15.10.2007. године,
- број: 112-211/07-04/7 од 22.11.2007. године.

    Контролисани корисник средстава буџета обавља платни промет код :
- Министарства Финансије - Управе за трезор преко подрачуна  број :

 840-68661-76 - приходи из буџета општине, Аутономне Покрајине Војводине и Републике
 840-68667-58 –сопствени приход, донације
 840-1244761-54 - ЦСР Сента-Јавни рад “Помоћ у кући“
 840-734761-73- средства корисника услуге Центра за социјални рад .

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Врши се контрола тачности примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава  за
период 01.01.2011. – 18.05.2012. године по следећим областима:

I. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И УРЕДБАМА

1) Центар за социјални рад основан је Одлуком о оснивању Центра  за социјални рад Сента,бр.020-
50/1977-07 од 24.11.1977. године („Службени лист општине Сента“ бр.25/1977),  оснивачи су : Скупштина
општине Сента и Скупштина Самоуправне интересне заједнице за социјалну заштиту Сента .

 Управни одбор Центра  за социјални рад Сента донео је :
- Статут Центра  за социјални рад Сента дана 12.05. 1992. године ( нема деловодни број).

 Вршена су више измене и допуне наведеног статута , а то су:
- Измена и допуна Статута Центра  за социјални рад Сента, број: 110-44/93-04 од 03.09.1993. године
- Одлука о изменама  и допунама Статута Центра  за социјални рад Сента број: 110-115/97-04 од

   22.05.1997. године
- Одлука о изменама  и допунама Статута Центра  за социјални рад Сента број: 110-265/02-01 од

   02.12.2002. године
- Одлука о изменама  и допунама Статута Центра  за социјални рад Сента број: 110-140/06-04 од
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   28.09.2006. године.
Скупштина општине Сента на седници одржаној 05.09.2011. године донела је Одлуку о оснивању

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, број: 551-3/2011-I, а по овој одлуци новоосновани Центар за социјални рад
правни следбеник Центра  за социјални рад Сента основан Одлуком о оснивању Центра  за социјални рад
Сента,бр.020-50/1977-07 од 24.11.1977. године.
             На основу горе наведене одлуке  контролисани индиректни корисник средстава буџета  донео је нов
Статут Центра  за социјални рад Сента , број:551-416/11-04 од 26.10.2011. године који је усклађен са
важећим одредбама Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91) и  одредбама Закона о
социјалној заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/2011) .

          2) Контролисани индиректни корисник средстава буџета донео је Правилник о систематизацији
послова и радних задатака , број:551-261/09-01 од 30.06.2009. године на основу одредбама Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“бр. 42/91, 71/94, 79/2005- др.закон, 81/2005-ипср.др.закона и
83/2005- испр.др.закона) и члана 15. став 4. Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада
центра за социјални рад („Службени гласник РС“ бр. 59/2008).
                Донети су следеће измене и допуне наведеног правилника, а то су следећи:
- Правилник о допунама Правилника о систематизацији послова и радних задатака, број: 551-357/09-01 од
  14.09.2009. године
- Правилник о изменама Правилника о систематизацији послова и радних задатака, број: 551-215/10-04 од
  24.05.2010. године
- Правилник о изменама Правилника о систематизацији послова и радних задатака, број: 551-100/11-04 од
  28.02.2011. године.
               Констатује се да контролисани индиректни корисник средстава буџета свој Правилник о
систематизацији послова и радних задатака није ускладио са изменама  и допунама Правилника о
организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад које су  објављене у „Службеном
гласнику РС“ бр., 37/2010, 39/2011-др. правилник и 1/2012- др.правилник .
           3) Контролисани индиректни корисник средстава буџета донео је:
- Правилник о организацији  и начину вођења књиговодства у Центру за социјални рад Сента  дана
  17.03.1987. године и
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама , број 551-
100/11-01
  од 02.03.2011. године .
                Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама донет је на
основу Закона о буџетском систему („Службени гласник  РС“ бр. 54/2009, 73/2010  и  101/2010 ) , Уредбе о
буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.  125/2003 и 12/2006) и Статута Центра  за социјални
рад Сента.

Наведени правилник није усклађен са:
- изменама и допунама Закона о буџетском систему које су објављене у „Службеном гласнику РС“ бр.

101/2011
- новим Статутом  Центра  за социјални рад Сента , број:551-416/11-04 од 26.10.2011. године.
            4) Контролисани индиректни корисник средстава буџета донео је Појединачни колективни уговор
за Центар за социјални рад Сента, број 110-1/95-04 од 29.09.1995. године. Наведени појединачни правни
акт није ускађен са одредбама Закона о раду („Службеном гласнику РС“ бр.24/05, 61/05 и 54/09) и новим
Статутом  Центра  за социјални рад Сента, број:551-416/11-04 од 26.10.2011. године.
                Контролисани индиректни корисник средстава буџета има законску обавезу:
-  да Појединачни колективни уговор за Центар за социјални рад Сента усклади са  одредбама Закона о

раду („Службеном гласнику РС“ бр.24/05, 61/05 и 54/09) и новим Статутом  Центра  за социјални рад
Сента, број:551-416/11-04 или

-  да донесе Правилник о раду на основу  одредбама Закона о раду („Службеном гласнику РС“ бр.24/05,
   61/05 и 54/09) и Статута  Центра  за социјални рад Сента, број:551-416/11-04 од 26.10.2011. године.
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II. КОНТРОЛА ПОПИСА  ИМОВИНЕ  И ОБАВЕЗА СА  СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

а) Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Решење о образовању Комисије за редован попис у Центру за социјални рад Сента, број: 551-511/11-04 од
   24.12.2011. године
- Пописна листа основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства са стањем

 на дан 31.12.2011. године
- Извештај о ивршеном попису нефинансијке имовине у сталним средствима на дан 31.12.2011. године
- Бруто биланс за период од 01.01.2011.  до  31.12.2011. године

Директор контролисаног индиректног корисника средстава буџета донео је решење о образовању
Комисије за  редован попис у Центру  за социјални рад (у даљем тексту:Комисија) . Задатак Комисије био је
да изврши редован попис средстава, потраживања и обевеза Центра  за социјални рад.

Комисија извршила је попис са стањем на дан 31.12.2011. године за  :
1) нефинансијску имовину у сталним средствима :

- зграде и грађевински објекти
- опрема
- земљиште

2) обавезе према добављачима
3) потраживања
4) главне благајне и помоћне благајне.

1) Комисија је извршила попис са стањем на дан 31.12.2011. године за зграде и грађевинскe објектe,
опрему и земљиште, на Пописној листи основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине
основна средства са стањем на дан 31.12.2011. године нефинансијску имовину је исказала само у
натурално облику (количински) . На поменутој пописној листи није  наведено :

- број и назив конта
- јединица мере и цена основних средстава (колона 6 и  колона 7)
- укупан вредност појединачних основних средстава : стање по књигама и стање по попису (колона 9 и
   колона 11)
- разлика: вишак или мањак (колона 12 и 13;  колона 14 и 15)
- отпис (колона 16 и 17)
- исправка вредности  ( колона 18 и 19 ) и
- садашња вредност основних средстава на дан 31.12.2011. године (колона 20).

На поменутој пописној листи посебно за свако основно средство није било исказан податак и у
вредносном облику, ни исказан укупан вредност основних средстава по контима . Значи Комисија није
саставила уредно Пописну листу основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна
средства са стањем на дан 31.12.2011. године а тиме је поступила супротно члану 31. Правилника о
организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама.
Комисија у свом Извештају  о ивршеном попису нефинансијске имовине у сталним средствима на дан
31.12.2011. године није исказала податке о попису нефинансијске имовине у сталним средствима и у
вредносном облику.
           Како  контролисани индиректни корисник средстава буџета са стањем на дан 31.12.2011. године није
исказао вредност стања нефинансијске имовине у сталним средствима по попису и стања нефинансијске
имовине у сталним средствима по књигама , није ни  извршио усклађивање стања нефинансијске имовине у
књиговодственој евиденцији са стварним  стањем по попису са стањем на дан 31.12.2011. године, тиме је
поступио супротно члану 18. Уредбе о  буџетском рачуноводству и  члану 26. став 2. Правилника о
организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама.

Доказ-1: Пописна листа основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства са
               стањем на дан 31.12.2011. године- страна :1  и страна 6 (последња)

2 - 4) Комисија је извршила попис са стањем на дан 31.12.2011. године и утврдила је:
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-  обавезе према добављачима укупно износи :1.235.713,18 динара
-  потраживање од запослених на основу  бензин бонова: 0,00 динара
-  стање главне благајне: 0,00 динара.

У бруто билансу за период од 01.01.2011.  до  31.12.2011. године контролисаном индиректном
кориснику средстава буџета исказани су следећа салда на контима:
252000 - Обавеза према добављачима укупно износи :1.235.713,30 динара
121315 - Благајна бонова за гориво (потраживање од запослених на основу бензин бонова) : 0,00 динара
121311 - Главна благајна: 0,00 динара.

Након упоређења обавезе према добављачима са стањем на дан 31.12.2011. године констатује се да:
- стање по попису :1.235.713,18 динара а
- стање по књиговодственој евиденцији:1.235.713,30 динара , значи да обавезе према добављачима по
књиговодственој евиденцији 0,12 динара више него што је пописом утврђено.

Како  контролисани индиректни корисник средстава буџета није извршио усклађивање стања обавезе
према добављачима на дан 31.12.2011. године по књиговодственој евиденцији са стварним  стањем по
попису на дан 31.12.2011. године, тиме је поступио супротно члану 18. Уредбе о  буџетском
рачуноводству и  члану 26. став 2. Правилника о организацији буџетског рачуноводства и
рачуноводственим политикама.

III.  КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ  ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

1) Обрачун и исплата накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима
а) По методу пребира и прескока изабрана је за  контролу обрачун и исплата накнаде трошкова за превоз

на посао и са посла запосленима за месец октобар 2011. године.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета само једну запослену ( Мирјана Пилиповић) је имао
коме је био у обавези да обрачуна и исплати накнаду трошкова за превоз на посао и са посла .
Након контроле Обрачуна пореза на путне трошкове и исплате накнаде трошкова за превоз на посао и са
посла запосленом за месец октобар 2011. године констатовано је да је контролисани корисник средстава
буџета дана 04.11.2011. године извршио исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла
запосленом у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (без износа станичних услуга) у укупном
износу од 3.840,00 динара и уплатио је обрачунати износ пореза на доходак грађана у износу од 129,00
динара.
Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета запослени није доставио Захтев за надокнаду
трошкова за превоз на посао и са посла за месец октобар 2011. године. Наведени захтев је неопходан
пошто у овом документу су исказане дане доласка на посао и одласка са посла за месец октобар 2011.
године, релација (Остојићево-Сента-Остојићево) , цена превозне карте у јавном саобраћају и укупан износ
трошкова за превоз на посао и са посла  који послодавац треба да надокнади.
Исплаћене накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленом у периоду од 01.01.2011.-
31.12.2011. године прокњижени су на Картицу главне књиге за конто: 415112 - Накнаде трошкова за превоз
на посао и са посла.

 У контролисаном периоду по истом принципу је обрачуната и исплаћена накнада трошкова за превоз
на посао и са посла запосленом и за остале месеци.
          На основу горе наведеног констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета
без рачуноводствене исправе (Захтев за надокнаду трошкова за превоз на посао и са посла за месец
октобар 2011. године)  обрачунао и исплатио накнаду трошкова за превоз на посао и са посла запосленом
за месец октобар 2011. године  износ од 3.840,00 динара.

2) Накнада трошкова за службено путовање у земљи
 а) Налогом за службено путовање, бр.4/11 од 28.02.2011. године запослене Норберт Гажо и

Милијана Поповић упућени су на службени пут  дана 28.02.2011. године у Београд са задатком :
потписивање споразума о партнерство у вези пројекта.
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Дана 01.03.2011. године запослени доставили су путни рачун у којој је наведено :
- дан одласка 28.02. у 13,00 часова
- дан доласка 28.02. у 21,00 часова
- број часова проведеног на службеном путу: 8
- број дневнице: 2
- по динара: 1.000,00
- свега динара: 2.000,00
- остаје за исплату: 2.000,00 динара.

На основу наведеног путног рачуна Шеф рачуноводства- Лидија Гажо на име дневнице исплатио је
преко благајне, број:40 од 01.03.2011. године:
- Норберту Гажоу 1.000,00 динара и
- Милијани Поповић 1.000,00 динара.

Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду за време
проведено на службеном путу у земљи (дневница) сходно члану 118. став 1. тачка 2. Закона о раду.
Висина дневнице је одређено у висини 5% од просечне зараде у привреди Републике према задњем
објављеном статистичком податку сходно члану 22. став 1. тачка 2. Посебног колективног уговора за
социјалну заштиту у Републици Србији („Службени гласник РС“бр. 22/2002).
             Како одредбама Закона о раду  ни одредбама Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у
Републици Србији није одређено дневница према трајању службеног путовању у земљи контролисани
индиректни корисник средстава буџета имао је законску обавезу да својим општем актом регулише исти пре
упућивања запосленог на службени пут.
             Контролисани индиректни корисник средстава буџета својим општем акту ,тј. Појединачном

колективном уговору за Центар за социјални рад Сента, број 110-1/95-04 од 29.09.1995. године није
регулисао број часова проведено на службеном путу за коју се исплаћује запосленом цела дневница или
пола дневнице.
             Како  контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 01.03.2011. године , тј. у моменту
исплате дневнице горе наведеним запосленима по 1.000.00 динара није било регулисано број часова
проведено на службеном путу за коју се исплаћује запосленом  цела дневница или пола дневнице (није
имао тачан износ дневнице),  зато без правног основа, тј. противзаконито је испатио дневнице запосленима.
             Дана 01.03.2011. године износ целе дневнице за службено путовање у земљи : 2.558,25 динара.

              б) Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу путних рачуна достављених од
стране запослених извршио је исплату дневице :
- у износу од 1.737,00 динара дана 14.09.2011. године
- у износу од 1.737,00 динара дана 30.11.2011. године
- у износу од 1.737,00 динара дана 22.12.2011. године.
                Пословне промене које су настале у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године прокњижени су
на конто : 422111- Трошкови дневница (исхрана) на службеном путу .
                На основу горе наведеног констатује се да је  контролисани индиректни корисник средстава буџета
у току 2011. године више пута  исплатио запосленима накнаду трошкова за службено путовање у земљи, тј
дневницу , међутим висина те накнаде била је различита ( за то није имао правни основ).
Доказ-2: - Налог за службено путовање, бр.4/11  од 28.02.2011. године

- Налог благајни, број:40 од 01.03.2011. године
- Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 422111- Тршкови

                  дневница (исхрана) на службеном путу

               ц) Контролисани индиректни корисник средстава буџета у контролисаном периоду, тј. у периоду од
01.01.2011.-18.05.2012. године није извршио исплату запосленима:
- отпремнину ни
- солидарну помоћ.
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IV. КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И  ИСПЛАТЕ  ЗАРАДЕ  ЗАПОСЛЕНИМА

По методу пребира и прескока за контролу изабрана је Обрачун и исплата зараде запосленима за
месец новембар 2011. године.
Контрола вршена је на основу следеће документације:
- Обрачун зараде за месец новембар 2011. године
- Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец новембар 2011. године – Образац
  ПП ОПЈ
- Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на
  зараде/накнаде  за месец новембар 2011. године – Образац ПП ОД
- Уговор о утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности (Уговор о раду) закључен између Центра
  за социјални рад и Лидије Гажо, број: 112-32/06-04/05 од 20.02.2006. године, Анекс Уговора о утврђивању
  међусобних права, обавеза и одговорности (Уговор о раду):

- број: 112-66/06-04/5 од 20.04.2006. године,
- број: 112-211/07-04/7 од 15.10.2007. године,
- број: 112-211/07-04/7 од 22.11.2007. године

-  Уговор о раду, бр.112-159/09-04 од   21.05.2009. године
-  Уговор о раду , број: 112-441/11-04/19 од 28.10.2011 године
-  Уговор о раду , број: 112-441/11-04/10 од 28.10.2011 године
-  Обрачунски лист зараде радника за месец новембар 2011. године за Лидију Гажо, Бригиту Мирковић и

 Верону Балог .
а) Контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио је обрачун и исплату зараде

запосленима са припадајућим доприносима и порезом за месец новембар 2011. године :
- дана 15.12.2011. године за 32 запослених, укупан  износ  зараде  је 1.285.740,00  динара .
 Наведени износ је обезбеђено:
- из средстава  буџета општине Сента и средства обезбеђено пројектом – 719.012, 00 динара и
- из средстава буџета Министарства за социјалну заштиту – 566.728,00

По методу пребира и прескока за контролу изабрана је Обрачун и исплата зараде запосленима за
месец новембар 2011. године за запослене :
- Лидија Гажо – шеф рачуноводства
- Милијана Поповић – директор Центра за социјални рад.
             Након упоређења обрачунског листа зараде радника –Лидије Гажо за месец новембар 2011. године
и Уговора о утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности (Уговор о раду), број: 112-32/06-04/05 од
20.02.2006. године, Анекс Уговора о утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности (Уговор о раду):

- број: 112-66/06-04/5 од 20.04.2006. године,
- број: 112-211/07-04/7 од 15.10.2007. године,
- број: 112-211/07-04/7 од 22.11.2007. године

констатује се да је у обрачунској листи  број коефицијента исклазано је 15,55 , међутим у Анексу Уговора о
утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности (Уговор о раду), број: 112-211/07-04/7 од 22.11.2007.
године број коефицијента исклазано је 13,95 .

Значи, контролисани индиректни корисник средстава буџета навео је у члану 1. став 4. Анекса Уговора
о утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности (Уговор о раду) , број: 112-211/07-04/7 да
запосленом припада увећана зарада на основу одредаба закона, колективног уговора и осталих општих
аката, међутим таксативно није навео да је увећана зарада износи 1,6 коефицијента .
         На основу члана 33. став 1. тачка 10. Закона о раду  контролисани индиректни корисник средстава
буџета имао је законску обавезу да приликом закључивања Уговор о раду са запосленом у истом наведе
између осталог и новчани износ увећане зараде.
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         Приликом обрачуна зараде запосленом  Милијани Поповић  за месец новембар 2011. године новчани
износ увећане зараде одређено је на основу тачке 7. Уговора о раду, бр.112-159/09-04 од   21.05.2009.
године.
         б) Контролисани индиректни корисник средстава буџета приликом обрачуна зараде запосленима за
месец новембар 2011. године обрачунао је сваком запосленом додатака на плату за сваку навршену годину
рада у радном односу (минули рад) , међутим висина минулог рада није одређено ни решењем , ни
уговором о раду код појединим запосленима ( Лидија Гажо) . Значи , контролисани индиректни корисник
средстава буџета код неким  запосленима  (Лидија Гажо) без правног основа  је обрачунао и исплатио
минули рад за месец новембар 2011. године.
         ц) Контролисани индиректни корисник средстава буџета за месец новембар 2011. године обрачунао је
и исплатио зараду за :
- 12 запослених који су били у сталном радном односу и
- 20 запослених  који су примљени на одређено време од 01.11.2011.-31.01.2012. године на основу пројекта:
“Помоћ у кући „

Након упоређења броја систематизованих радних места предвиђено чланом 48. Правилника о
систематизацији послова и радних задатака , број:551-261/09-01 од 30.06.2009. године и изменама  и
допунама овог правилника и броја запослених којима је вршена обрачун и исплата зараде за месец
новембар 2011. године констатује се да контролисани индиректни корисник средстава буџета у моменту
пријема 20 лица у радни однос на одређено време, тј. дана 01.11.2011. године није имао систематизовано
радно место за :
- 1 лице – на радно место координатор рада у служби помоћ у кући и за
- 19 лица – на радно место хигијеничар у помоћ у кући.
            Како је директор контролисаног индиректног корисника средстава буџета примио у радни однос на
одређено време 20 лица ( између осталог и Бригиту Мирковић и Верону Балог ) на непостојећих радних
места (Правилником није било систематизовано) поступио је супротно члану 28. Статута Центра за
социјални рад  (донет 12.05.1992. године).
Доказ-3: - Обрачун зараде за месец новембар 2011. године
- Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец новембар 2011. године – Образац
  ПП ОПЈ
- Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на
  зараде/накнаде  за месец новембар 2011. године – Образац ПП ОД

-  Обрачунски лист зараде радника за месец новембар 2011. године за Лидију Гажо
- Уговор о утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности (Уговор о раду) закључен између Центра
  за социјални рад и Лидије Гажо, број: 112-32/06-04/05 од 20.02.2006. године, Анекс Уговора о утврђивању
  међусобних права, обавеза и одговорности (Уговор о раду): број: 112-66/06-04/5 од 20.04.2006. године,
 број: 112-211/07-04/7 од 15.10.2007. године, број: 112-211/07-04/7 од 22.11.2007. године

-  Уговор о раду, бр.112-159/09-04 од   21.05.2009. године
-  Уговор о раду , број: 112-441/11-04/19 од 28.10.2011 године
-  Уговор о раду , број: 112-441/11-04/10 од 28.10.2011 године
-  Обрачунски лист зараде радника за месец новембар 2011. године за Бригиту Мирковић и Верону Балог

V. КОНТРОЛА   ИСПРАВНОСТИ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ИСПРАВА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ
КЊИЖЕЊЕ  ПОСЛОВНИХ  ПРОМЕНА

Улазни рачуни:
Контролисани индиректни корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe :

- од редног броја 1 до редног броја 587 у периоду од 01.01.-31.12.2011. године, исте су уведени у Књигу
 улазних рачуна ,  у књизи није уписан датум пријема улазних рачуна, ни на улазним рачуна није наведено

    датум пријема
- од редног броја 1 до редног броја  284 у периоду од 01.01.-18.05.2012. године, исте су уведени у Књигу
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улазних рачуна , у књизи није уписан датум пријема улазних рачуна.
       Контролом  исправности рачуноводствених исправа на основу којих су вршена књижења пословних

промена, тј.  горе наведених улазних рачуна  неправилности  и незаконитости нису утврђене.

VI. КОНТРОЛА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне књиге  води по систему двојног
књиговодства.

1) Добављач  „Инситут за безбедност у радној и животној средини“ д.о.о. из Новог Сада доставио је
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета Рачун бр.:500/11 од 31.08.2011. године (УР-286)
везано за послове из безбедности и здравља на раду , износ рачуна је  8.260,00 динара. Наведени рачун
исплаћено је добављачу дана 24.10.2011. године.
На основу горе наведеног рачуна и извода банке бр.165 од 24.10.2011. године, прокњижен је износ од
8.260,00 динара на следећа конта:
131211- Обрачунати неплаћени расходи  / 252111-080-  Добаваљи у земљи-„ Инситут за безбедност у радној
                                                                                               и животној средини“ д.о.о.
423912- Безбедност на раду / 131211- Обрачунати неплаћени расходи

 Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета прокњижио као трошак вредност
извршене послове из безбедности и здравља на раду у износу од 8.260,00 динара на непостојећи конто :
423912 – Безбедност на раду уместо конта: 423911 –Остале опште услуге, тиме поступио је супротно члану
2. став 3. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007, 50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009,
37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 и 101/2010).
Контролисани индиректни  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није прокњижио на
одговарајући конто, значи пословне књиге не води уредно  а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
Доказ-4: Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 423912-Безбедност на раду
               Рачун бр.:500/11

        2) Добављач  „Ларикс“ д.о.о. из Сенте доставио је контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета Предрачун-Понуду бр.:261/2011 од 13.09.2011. године (УР-314) , укупан износ предрачуна-понуде је
20.100,97 динара. Наведени предрачун-понуда  исплаћено је добављачу дана 14.09.2011. године.
На основу горе наведеног предрачуна ( исти није контирано) и извода банке бр. 142 од 14.09. 2011. године,
прокњижен је износ од 20.100,97 динара на следећа конта:
131211- Обрачунати неплаћени расходи  / 252111-089 -  Добаваљи у земљи-„Ларикс“д.о.о.
425111- Зидарски радови / 131211- Обрачунати неплаћени расходи

Књижење на картонима добављача може се  вршити само на основу рачуна или Отпремнице-Рачуна
( не на основу профактуре).
Плаћење авансно на основу горе наведене профактуре требало би да се књижи у вези :
набавке робе на конто :
-  123221 –Аванси за набавку робе /  121112- Текући  рачун
- 425111- Зидарски радови / 291211- Плаћени аванси за набавку материјала.
           Дана 05.10.2011. године добављач „Ларикс“ д.о.о. доставио је контролисаном индиректном кориснику
средстава буџета Отпремницу- Рачун бр.: 99002007/2011 од 05.10.2011. године, износ рачуна је 20.100,97
динара.
          Након добијања рачуна од добављача требало би извршити следеће књижење на конто:
-  131211- Обрачунати неплаћени расходи / 252111 -089– Добављачи у земљи -„Ларикс“ д.о.о.
-  252111-089 – Добављачи у земљи - „Ларикс“ д.о.о. / 123221 –Аванси за набавку робе
- 291211- Плаћени аванси за набавку материјала  / 131211- Обрачунати неплаћени расходи.
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         Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета вредност Предрачуна-Понуде
бр.:261/2011 од 20.100,97 динара прокњижио на конто: 252111 -089– Добављачи у земљи -„Ларикс“ д.о.о.
уместо конта: 291211- Плаћени аванси за набавку материјала, тиме поступио је супротно члану 2. став 3.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем .
Контролисани индиректни корисник средстава буџета горе наведене пословне промене није прокњижио  по
контном плану за буџетски систем предвиђених конта, значи пословне књиге не води уредно  а то је
супротно члану 9. став 2. Уредбе о  буџетском рачуноводству.
Доказ-5: - Предрачун-Понуда бр.:261/2011

- Картица пословног партнера за конто 252111-089 „Ларикс“
- Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 425111- Зидарски радови
- Отпремница- Рачун бр.: 99002007/2011

3) Добављач  ХТП„Фонтана“ А.Д. у ресруктуирању из Врњачке Бање доставио је контролисаном
индиректном кориснику средстава буџета Профактуру бр.:823 од 02.09.2011. године (УР-313) , укупан износ
предрачуна је  15.570,00 динара. Наведени предрачун исплаћено је добављачу дана 05.09.2011. године,
међутим исти уопште није прокњижено у пословним књигама , прокњижено је на основу извода банке бр.
135 од 05.09.2011. године само исплата предрачуна -  износ од 15.570,00 динара на конто:
252111- Добављачи у земљи / 121112- Текући  рачун .
Контролисани индиректни корисник средстава буџета горе наведене пословне промене у пословним
књигама уопште није прокњижио, значи пословне књиге не води уредно  а то је супротно члану 9. став 2.
Уредбе о  буџетском рачуноводству.

Добављач ХТП„Фонтана“ А.Д. у ресруктуирању доставио је контролисаном индиректном кориснику
средстава буџета Рачун бр. 60-0944 од 19.09.2011. године (УР-313) везано за пружену услугу смештаја у
хотелу Звезда ,  износ Рачуна је  15.570,00 динара.
На основу Рачуна бр . 60-0944 прокњижен је   износ од динара 15.570,00 на конто:
- 131211- Обрачунати неплаћени расходи / 252111-129- Добављачи у земљи-„ ХТП„Фонтана“ А.Д. у

ресруктуирању
- 423311- Услуге образовања и усавршавања запослених /  131211- Обрачунати неплаћени расходи
Доказ-6: - Профактура бр.:823

- Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 131211- Обрачунати
                  неплаћени расходи и за конто:252111-129- Добављачи у земљи-„ ХТП„Фонтана“ А.Д.

- Рачун бр. 60-0944

            4) Добављач “SABOTRONIC“д.о.о. из Сенте, доставио је контролисаном индиректном  кориснику
средстава буџета Отпремницу-Рачун број: 2550/1/2011 од 26.08.2011. године  (УР-280) за  извршену услугу –
сервисирање штампача, износ Отпренице -Рачуна је 4.800,00 динара. Наведени рачун исплаћен је
довављачу дана 21.09. 2011. године.
Пословне промене настале на основу Отпремницу-Рачун број: 2550/1/2011 од 26.08.2011. године и исплате
исте прокњижени су на  контима:
- 131211- Обрачунати неплаћени расходи /  252111-006- Добављачи у земљи-„ SABOTRONIC“д.о.о.
- 426111- Канцеларијски материјал /  131211- Обрачунати неплаћени расходи
              Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета прокњижио вредност од 4.800,00
динара за сервисирање штампача на конто : 426111- Канцеларијски материјал уместо конта: 425222 –
Текуће поправке –рачунарска опрема, тиме поступио је супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем .
Контролисани индиректни  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није прокњижио на
конто предвиђеног контном плану за буџетски систем, значи пословне књиге не води уредно  а то је
супротно члану 9. став 2. Уредбе о  буџетском рачуноводству.
Доказ-7: - Отпремница-Рачун број: 2550/1/2011
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- Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 426111- Канцеларијски
                   Материјал

               5) Добављач А.Д. “Сента-Промет“ ТП из Сенте доставио је контролисаном индиректном  кориснику
средстава буџета Отпремницу-Рачун број: 94190-00221-36714 од 27.05.2011. године  (УР-198) за
испоручену робу:
           Назив робе             Колич. и јед. мере          Вредност
1. Додатак за кафу - 400 г.             1 ком. 269,00
2. Кафа гранд арома – 100 г.          3 ком. 242,70
3. Инст. Кафа јакобс -200 г.             1 ком. 678,70
4. Течни сапун LMX                          1 ком.                        131,60
5. Спужва мала 5+1                          1 пак.                          43,00
6. Шећер кристал 1/1                        1 ком. 98,00
                                                                       Свега:        1.463,00
Наведени рачун исплаћен је довављачу дана 21.07. 2011. године.
Пословне промене настале на основу Отпремницу-Рачун број: 94190-00221-36714 од 27.05.2011. године и
исплате исте   прокњижени су на  контима:
- 131211- Обрачунати неплаћени расходи /  252111-005- Добављачи у земљи- А.Д. “Сента-Промет“ ТП
- 426811- Хемијска средства за чишћење /  131211- Обрачунати неплаћени расходи
              Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета део вредности робе ( репрезентација)
у износу од 1.288,40 динара ( 269,00+242,70+678,70+98,00) прокњижио на конто : 426811- Хемијска
средства за чишћење уместо конта: 423711 –Репрезентација, тиме поступио је супротно члану 2. став 3.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем .
Контролисани индиректни  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није прокњижио на
коно предвиђено контном плану за буџетски систем, значи пословне књиге не води уредно  а то је
супротно члану 9. став 2. Уредбе о  буџетском рачуноводству.
Доказ-8: - Отпремница-Рачун број: 94190-00221-36714

- Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 426811- Хемијска
                   средства за чишћење

              6) Добављач  А.Д. “Сента-Промет“ ТП из Сенте  доставио је контролисаном индиректном  кориснику
средстава буџета Отпремницу-Рачун број: 94190-00046-284563 од 31.01.2011. године  (УР-31) за
испоручену робу између осталог део рачуна садржи робе које служе као Хемијска средства за чишћење:
           Назив робе                    Колич. и јед. мере          Вредност
1. Спужва мала 1 ком. 25,60
2. Теп. мер сан 750мл за тепихе    1 ком. 222,00
3.  Рукавице једнократне 20/1   1 ком. 306,00
4. Течни сапун дона 1/1 1 ком. 138,00
6. Рукавице гумиране 7/7,5 1 ком. 170,50

          Свега:           862,10
Укупан износ горе наведеног рачуна је 2.736,80 динара , а исти је  исплаћен довављачу дана 25.05. 2011.
године.
Пословне промене настале на основу Отпремницу-Рачуна  број: 94190- 00046-284563 од 31.01.2011. године
и исплате исте   прокњижени су на  контима:
- 131211- Обрачунати неплаћени расходи /  252111-005- Добављачи у земљи- А.Д. “Сента-Промет“ ТП
- 423711- Репрезентација /  131211- Обрачунати неплаћени расходи
              Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета део вредности робе (хемијска
средства за чишћење)  у износу од 862,10 динара прокњижио на конто : 423711 –Репрезентација уместо
конта: 426811- Хемијска средства за чишћење, тиме поступио је супротно члану 2. став 3. Правилника о
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем .
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Контролисани индиректни  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није прокњижио на
конто предвиђеног контном плану за буџетски систем, значи пословне књиге не води уредно  а то је
супротно члану 9. став 2. Уредбе о  буџетском рачуноводству.
Доказ-9: - Отпремница-Рачун број: 94190-00046-284563

- Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 423711 –Репрезентација

                 7) На основу  Бруто биланса за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године и Контног плана за
буџетски систем констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета  у пословне књиге
непокретну имовину ,тј. :
- Осталих стамбених простора води на погрешном конту: 011118 – Друге промене у обиму стамбених
   зграда и станова
- Складишта, гараже и слично води на погрешном  конту: 011126- Лизинг пословних зграда .
                     Буџетски  инспектор поставио је Лидији Гажо- Шефу рачуноводства зашто води Осталих
стамбених простора на конту 011118 – Друге промене у обиму стамбених  зграда и станова и  Складишта,
гараже и слично на конту: 011126- Лизинг пословних зграда .
На постављено питање Лидија Гажо дала је следећи одговор, цитирам:
„ Вероватно сам заборавила да изврши усклађивање назива конта са новим називима конта  које су
објављене у  Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007, 50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009,
37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 и 101/2010).“
.        Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета у пословним књигама  водио:
-  Осталих стамбених простора на конто: 011118 – Друге промене у обиму стамбених  зграда и станова
    уместо конта : 011115- Остале стамбене зграде а
- Складишта, гараже и слично на конто: 011126- Лизинг пословних зграда уместо конта:011125-Остале
   пословне зграде , тиме поступио је супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем .

           8) Грађанин из Сенте (у даљем тексту: корисник) овластио је Центар за социјални рад  да прода
односно  изда у закуп своју имовину (Уговор од 04.04.2007. године) и  од тако оствареног прихода измири
трошкове смештаја у установи социјалне заштите.

Корисник располагао је непокретном имовином у Сенти, исти је продата дана 16.05.2011. године уз
помоћ привременог старатеља, продајна цена те имовине је 701.041,00 динара. Наведени износ купац је
уплатио на рачун  Центра  за социјални рад у два дела , 30.000,00 динара на дан 06.05.2011. године и
671.041,00 динара на дан 12.05.2011. године.
Центар за социјални рад укупан износ од 701.041,00 динара пренео је на подрачун: 840-734761-73 -
Средства корисника.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета имао је  уговорену обавезу да из средстава
корисника покрије све трошкове везано за продату непокретну имовину и да измири обавезе према Дому за
старе и пензионере из Мола , ЈНА бр. 105 по испостављеним рачунима (овде је смештен корисник).
„Електровојводина“ Е.Д. из Суботице доставио је рачун за преостали дуг за утрошену електричну енергију
везано за продату непокретну имовину, износ рачуна је 20.684,50 динара. Контролисани индиректни
корисник средстава буџета дана 23.06.2011. године наведени рачун исплатио је „Електровојводини“ Е.Д. из
средстава корисника .
Горе наведене пословне промене прокњижени су на следећим контима:
291191- Разграничени остали  приходи и примања (приходи корисника)  / 121113- Прелазни рачун
међутим контролисани индиректни корисник средстава буџета није извршио следеће књижење:
421211-Услуге за електричну енергију / 745111-Остали приходи.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета у току 2011. године за покриће насталих
трошкова везано за кориснику исплатио је укупан износ од  150.712,00 динара из средстава корисника
(конто: 291191- Разграничени остали  приходи и примања) , међутим као остварени остали приход у 2011.
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години (конто: 745111-Остали приходи) прокњижио је само 130.027,50 динара , значи износ од 20.684,50
динара испустио је да прокњижи као остварени остали приход у 2011. години.
         Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није прокњижио пословне промене на
конто: 421211-Услуге за електричну енергију и на конто: 745111-Остали приходи тиме поступио је
супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем .
         Контролисани индиректни  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није
прокњижио сходно члану 2. став 3. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем , значи пословне књиге не води уредно  а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
Доказ-10: -  Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 291191- Разграничени
                     Приходи корисника

- Главна књига за период од 01.01.2011. до 31.12.2011. године  за конто : 745111-Остали приходи
- Извод бр.2 од 23.06.2011. године

9) Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 08.02.2012. године примио је од
добављача  „Мали напредак“ д.о.о. из Сенте Отпремницу -Рачун бр. 141/2012 од 03.02.2012. године (УР-78)
везано за испоручену робу (једна актовска торба), износ Отпремнице-Рачуна је  2.100,00 динара.
Пословне промене везане за поменути улазни рачун прокњижени су дана 13.02.2012. године на  контима:
- 131211- Обрачунати неплаћени расходи /  252111-140- Добављачи у земљи- „Мали напредак“ д.о.о.

Како контролисани индиректни корисник средстава буџета Отпремницу -Рачун бр. 141/2012 од
03.02.2012. године примљеног 08.02.2012. године није прокњижио истог дана , а најкасније наредног
дана од дана добијања рачуноводствене  исправе, тј. до 09.02.2012. године, тиме је поступио супротно
члану 16. став 11. Уредбе о буџетском рачуноводству .
Доказ-11 :- Отпремница -Рачун бр. 141/2012

- Картица пословног партнера- конто : 252111-140- Добављачи у земљи- „Мали напредак“ д.о.о.

VII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ ДОБАРА И РАДОВА

Набавка добара у 2011. години:
Контрола је вршена на основу следеће документације:
-   Бруто биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011.године
-   Картица главне књиге за конто: 426111- Канцеларијски материјал

По методу пребира и прескока изабрана је контрола спровођења поступка јавне  набавке добара у
2011. години везано за набавку канцеларијског материјала (конто: 426111- Канцеларијски материјал).

На основу контроле бруто биланса за период 01.01.2011.-31.12.2011. године констатује се да је на
конто: 426111- Канцеларијски материјал исказан износ од  263.906,45 динара. Значи, контролисани
индиректни корисник средстава буџета у току 2011. године извршио је набавку канцеларијског материјала у
укупном износу од 263.906,45 динара.

 Наручилац може да покрене поступак јавне набаваке :
- ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки  и
- ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету локалне самоуправе или у финансијском плану
наручиоца сходно члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.116/2008).

Управни одбор Центра за социјални рад дана 28.09.2010. године усвојио је :
- Захтев за текуће издатке у 2011. години и
- Захтев за основна средства у 2011. години
стим да од стране шефа рачуноводства наведени документи били су презентирани као Предлог
финансијског плана Центра за социјални рад за 2011. годину.

Констатује се да до дана контроле  контролисани индиректни корисник средстава буџета није донео:
- План набавки за 2011. годину и
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- Финансијски  план за 2011. годину.
           Како је набавка канцеларијског материјала у 2011. години није била предвиђена  у Плану набавки за
2011. годину (није донет)  а за ту набавку није била предвиђена средства у Финансијском  плану за 2011.
годину (није донет), значи услови за покретање поступка јавне набавке канцеларијског материјала у 2011.
години нису испуњени,тиме контролисани индиректни корисник средстава буџета поступио је супротно
члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама .
Доказ-12:
-Бруто биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011. године-  страна 16 (овај доказ се налази код Доказ-14)

Набавка радова у 2012. години:

По методу пребира и прескока изабрана је контрола спровођења поступка јавне  набавке радова у
2012. години везано за набавку зидарских радова (конто: 425111-Зидарски радови).

Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Бруто биланс за период 01.01.2011.-18.05.2012.године
- Главна књига за период од 01.01.2012.-18.05.2012. године за конто: 425111- Зидарски радови; за конто:
    131211- Обрачунати неплаћени расходи и Картица пословног партнера за конто: 252111-072- Добављачи

у земљи –„Елгас“
-   Уговор о спровођењу пројекта , број: 05-56/2012- IV од 20.02.2012. године
- Уговор закључен између Центра за социјални рад и Јавно предузеће“ ЕЛГАС „ из Сента, ул.Калмана

Миксата бр. 37, број:551-143/12-04 од 04.04.2012. године
- Понуда-Предрачун бр.34 од 04.04.2012. године издат од стране ЈП “ЕЛГАС“-а
- Авансна фактура бр. 0005-1 од 12.04.2012. године
- Спецификација извршених радова од 24.04.2012. године
- Авансна фактура бр. 0010-8 од 03.05.2012. године
- Извод банке бр. 9 од 12.04.2012. године и  бр.15. од 03.05.2012. године
           На основу контроле бруто биланса за период 01.01.2011.-18.05.2012. године и главне књиге за период
од 01.01.2012.-18.05.2012. године за конто: 425111- Зидарски радови констатује се да је на конто: 425111-
Зидарски радови исказан износ од  580.930,64 динара. Значи, контролисани индиректни корисник средстава
буџета у току 2012. године извршио је набавку зидарских радова у укупном износу од 580.930,64 динара.
           У току контроле законитости спровођења поступка јавне набавке зидарских радова у укупном износу
од 580.930,64 динара у 2012. години констатује се следеће:

1. Дана 20.02.2012. године Општина Сента закључио је Уговор о спровођењу пројекта, број: 05-
56/2012- IV са Центром за социјални рад из Сенте, ул. Змај Јове Јовановића бр.37. у циљу реализације
пројекта Општине Сента „Подршка и помоћ старим и оболелим лицима у општини Сента“, број: 56-2/ 2012-
IV-05 ( даљем тексту: Пројекат).
Саставни делови овог уговора су следећа документа:

- Документ 1- Образац предлога пројекта
- Документ 2 –Табеларни буџет пројекта и
- Документ 3 – Елаборат пројекта .

 Предвиђена средства за реализацију овог пројекта је 1.900.000,00 динара.
У Документу 2 –Табеларни буџет пројекта између осталог предвиђена је средства за извођења „занатских

 радова- адаптација простора за санитарни чвор за инвалиде са приступним рампама“, процењена вредност
поменутих радова је 774.574,18 динара.
             2. Дана 04.04.2012. године Центар за социјални рад ( у даљем тексту: Наручилац радова)закључио
је Уговор са Јавним предузећем “ ЕЛГАС „ из Сента, ул.Калмана  Миксата бр. 37 ( у даљем тексту : Извођач
радова) за извођење радова „занатске радове- адаптација простора за санитарни чвор за инвалиде са
приступним рампама“ према понуди- предрачуну бр.34 од 04.04.2012. године , вредност радова износи:
774.574,18 динара.
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            3. Дана 12.04.2012. године на основу Понуде- предрачуну бр.34 од 04.04.2012. године ЈП“Елагас“-у
извршена је уплата аванса у износу од 387.287,09 динара , а на основу наведене уплате ЈП“Елагас“
испоставио је Авансну фактуру бр.0005-1 од 12.04.2012. године на износ од 387.287,09 динара .
            4. Извођач радова дана 24.04.2012. године доставио је Наручиоцу радова Спецификацију извршених
радова до 24.04.2012.године , вредност извршених радова је : 525.743,80 динара.
            5. На основу Спецификације извршених радова од 24.04.2012.године Наручилац радова уплатио је
Извршиоцу радова разлику између износа наведено у Спецификацију извршених радова и већ уплаћеног
аванса , тј. износ од 193.643,55 динара (525.743,80 -387.287,09 ) . На основу поменуте уплате Извршилац
радова испоставио је Авансну фактуру бр.0010-8 од 03.05.2012. године на износ од 193.643,55 динара.
            На основу горе наведеног констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета
дана 24.04.2012. године извршио набавку зидарских радова (занатске радове- адаптација простора за
санитарни чвор за инвалиде са приступним рампама) у укупном износу од 525.743,80  динара стим да пре
набавке зидарских радова није покренуо поступак јавне набавке сходно члану 27. став 1. Закона о јавним
набавкама.
          Како контролисани индиректни корисник средстава буџета пре набавке горе наведене зидарске
радове није покренуо  поступак јавне набавке  за набавку зидарских радова, тиме је поступио супротно
члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама
         Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 04.04.2012. године започео је поступак
јавне набавке зидарских радова , међутим претходно није донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
зидарских радова у писаном облику и  акт о образовању комисије за јавну набавку, тиме је поступио
супротно члану 28. став 1. Закона о јавним набавкама .
Доказ-13: - Главна књига за период од 01.01.2012.-18.05.2012. године за конто: 425111- Зидарски радови; за
                    конто: 131211- Обрачунати неплаћени расходи и Картица пословног партнера за конто: 252111-
                    072- Добављачи у земљи –„Елгас“

- Уговор о спровођењу пројекта , број: 05-56/2012- IV од 20.02.2012. године
- Уговор, број:551-143/12-04 од 04.04.2012. године
- Понуда-Предрачун бр.34 од 04.04.2012. године издат од стране ЈП “ЕЛГАС“-а
- Спецификација извршених радова од 24.04.2012. године
- Извод банке бр. 9 од 12.04.2012. године и  бр.15. од 03.05.2012. године

VIII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ САСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Образац-5)

Контролисани индиректни корисник средстава буџета саставио је:
-  Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5- Центар  за

социјални рад Сента.
Горе наведени обрасац  предат је у законском року (28.02.2012. године) надлежном органу,тј.  за Управи

за трезор , филијала Суботица , експозитура Сента.
         Контролисани индиректни корисник средстава буџета за период 01.01.-31.12.2011. године у својим
пословним књигама прокњижио је износ од 9.649.000,00 динара као приход од општине Сента.

 У току контроле извршено је упоређење података исказане у Извештају о извршењу буџета у периоду
од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 са подацима исказани у Бруто билансу за период
01.01.2011.-31.12.2011. године и констатоване су  следећи неправилности:

- у 000 динара –

Приходи  из донације и из осталих извора
Подаци из Обрасца-5Ознака

ОП
Број

конта
Опис

Укупно Из
донације

Из
осталих
извора

Подаци из
Бруто биланса
за пер. 01.01.-
31.12.2011.

5088 744100 Текући добровољни трансфери од / / / 62
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физичких и правних лица
5091 745100 Мешовити и неодређени приходи 398 62 336 336

- у 000 динара –

Расходи и издаци на терет буџета и осталих
извора

Подаци из Обрасца-5Ознака
ОП

Број
конта

Опис
Укупно Републи

ке , АП
Војвод. и
Општине

осталих
извора

Подаци из
Бруто биланса
за пер. 01.01.-
31.12.2011.

5212 423300 Услуге образовања и усавршавања
запослених

30 30 / 34

5214 423500 Стручне услуге 8675 8272+91
+312

/ 8670

5232 426300 Материјал за образовање и
усавршавање запослених

38 38 / 32

5237 426800 Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство

96 76+14 6 102

           Након контроле исказаних података у финансијском извештају, тј. у Извештају о извршењу буџета у
периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 констатује се да је контролисани индиректни
корисник средстава буџета приликом  попуњавања наведеног образца није тачно исказао:

- висину оствареног прихода на контима : 744100 и 745100 и
-  висину расхода на контима: 423300; 423500; 426300 и  426800, а тиме је поступио супротно члану 3. Уредбе
о буџетском рачуноводству.
Значи, контролисани индиректни корисник средстава буџета код горе наведених конта није саставио
годишњи финансијски извештај (Образац 5) на основу евиденције о примљеним средствима и извршеним
плаћањима ( Бруто биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011. године) , тиме је поступио супротно члану 6.
став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Доказ-14: - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.- 31.12.2011.године - Образац 5- страна 1,

5,11,12 и 13
- Бруто биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011. године- страна 20, 14, 16 и 17 .

IX. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА ВЕЗАНО ЗА  ОСНОВНА  СРЕДСТАВА – НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ

На основу Извода из земљишне књиге ,Уложак бр.112, К.о. Сента од 04.10.1995. године и података
из Бруто биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011. године констатује се да контролисани индиректни
корисник средстава буџета располаже са непокретном имовином и исти води на контима:

- 011118- Остали стамбени простор
- 011121 – Пословне зграде и пословни простор и
- 011126 – Складишта, гараже и слично.
 Структура осталог стамбеног простора : - стан од 68 м2

- службени део зграде од 417 м2 (само за овај део објекта плаћено:
                                                                         струја, комуналне услуге и грејање)

- двориште.
Горе наведена непокретна имовина налази се на адреси: Сента, Змај Јове Јовановића бр. 37.
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Контролисани индиректни корисник средстава буџета само службени део зграде користи као пословни
простор  у којој обавља свој делатност.

Општина Сента из буџета општине Сента пренела је средства за покриће сталних трошкова
везано за горе наведени објекат који су наменски и законито утрошени по следећем:

Број конта Назив конта Пренета средства у
2011. години

Пренета средства у
периоду од 01.01.-
18.05.2012. године

421211 Услуге за електричну енергију 121.640,94 67.523,87
421225 Централно грејање 546.705,80 /
421311 Услуге водовода и канализације 76.000,00 65.417,63
425111 Зидарски радови 39.000,00 580.930,63

X. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Наменско коришћење буџетских и сопствених средстава:

         Након контроле рачуноводствених исправа (примљених, састављених итд. ) у периоду од 01.01.2011.-
18.05.2012. године констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета наменски
утрошио пренетих средстава из буџета Републике , Аутономне Покрајине Војводине, општине Сента и
сопствених средстава ( ту су усврстана и  средства из донације и средства из других извора) .

Законито коришћење буџетских и сопствених средстава у 2011. години:

Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Центар  за социјални рад
-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину, део који се односи на–

 Центар  за социјални рад
- Бруто биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011. године
- Захтев за текуће издатке у 2011. години.
           На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину, део који
се односи на–Центар  за социјални рад и Бруто биланса за период 01.01.2011.-31.12.2011. године сачињен
је Упоредни преглед планираних расхода и остварених расхода у 2011. години  ( Табела бр. 1) , исти је у
прилогу записника и чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета за осдређене намене више средстава  исплатио него што су предвиђене Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину, део који се односи на–Центар  за социјални
рад, те пословне промене су исказане на следећим контима:

- 421- Стални трошкови
- 423- Услуге по уговору
- 426- Материјал
- 472- Накнада за социјалну заштиту из буџета.
        У 2011. години извршене су исплате трошкова иако исте нису предвиђене Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину, део који се односи на–Центар  за социјални
рад, наведене исплате су исказане на следећим контима:
- 471- Права из социјалног осигурања
- 482- Порези,обавезне таксе и казне.

На основу горе наведеног констатује се да је одговорно лице контролисаног индиректног корисника
средстава буџета приликом доношења поједине одлуке о коришћењу средстава није донео одлуку  у складу
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са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину, део који се односи
на–Центар за социјални и Захтевом за текуће издатке у 2011. години, тиме је поступио супротно члану 28.
став 2. тачка 4. Статута Центра за социјални рад Сента од 12.05.1992.године и члана 23. став 1.  алинеја 6.
и 7. Статута Центра  за социјални рад Сента , број: 551-416/11-04 од 26.10.2011. године.

Законито коришћење буџетских и сопствених средстава у периоду од 01.01.-18.05.2012. године:

Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – Центар  за социјални рад
-  Бруто биланс за период 01.01.2012.-18.05.2012. године
-  Захтев за текуће издатке у 2012. години.
           На основу Одлуке о буџету општине Сента  за 2012. годину, део који се односи на–Центар  за
социјални рад и Бруто биланса за период 01.01.2012.-18.05.2012. године сачињен је Упоредни преглед
планираних расхода и остварених расхода у периоду од 01.01.-18.05.2012. године ( Табела бр. 2) , исти је у
прилогу записника и чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета за осдређену намену више средстава  исплатио него што је предвиђено Одлуком о буџету општине
Сента  за 2012. годину, део који се односи на–Центар  за социјални рад, те пословне промене су исказане
на следећим контима:

- 472- Накнада за социјалну заштиту из буџета.
        У периоду од 01.01.-18.05.2012. године извршене су исплате трошкова иако исте нису предвиђене
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину, део који се односи на–
Центар  за социјални рад, наведене исплате су исказане на следећим контима:
- 482- Порези,обавезне таксе и казне.

          На основу горе наведеног констатује се да је одговорно лице контролисаног индиректног корисника
средстава буџета приликом доношења поједине одлуке о коришћењу средстава није донео одлуку  у складу
са Одлуком о  буџету општине Сента  за 2012. годину, део који се односи на–Центар  за социјални и
Захтевом за текуће издатке у 2012. години, тиме је поступио супротно члану 23. став 1.  алинеја 6. и 7.
Статута Центра  за социјални рад Сента , број: 551-416/11-04 од 26.10.2011. године.

На онову исказаних података у Табели бр. 1.  и 2. констатује се да су средства законито су утрошена
осим  у случајевима наведеним у овом  записнику.

На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
индиректни корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од дана
пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску инспекцију
општине Сента задржава за своје потребе.

Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                                                        _____________________________

 Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 14
- Табела бр.1 и 2

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-7-2-Д /2012
Дана: 30.08.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) , члана 9. став 5. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и
раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и
6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

Д  О  Д  А   Т  А  К

З   А  П И   С  Н  И  К А

о  извршеној буџетској инспекцији код Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ –Helyi közösség из Сенте,
Карађорђева бр. 39, матични број : 08737207, ПИБ: 102101370 по предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава корисника буџетских средстава  и сопствених средстава за период од 01.01.2011. -18.07.2012.
године.
           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел-Шеф службе- буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , о чему је саставио записник број :
47-7-2/2012 од 13.08.2012. године, а исти је доставио Месној заједници “Tiszapart - Alvég“ дана 14.08.2012.
године.

 На горе наведени записник одговорно лице контролисаном индиректном кориснику средстава буџета у
року је уложио примедбе, дел.број: 245/2012 од 15.08.2012. године, а исти је примљен 21.08.2012. године.

           Примедба контролисаног индиректног корисника средстава буџета односи на то да :
- је следећа констатација буџетског инспектора неумесна, цитирам :
„ Статут Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ донет 22.12.2010. године и измењен и допуњен 20.12.2011.
године није усаглашен са одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007) на
који начин је поступљено супротно члану 33. Статута Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ „

Наведена примедба се усваја.

Након контроле одредбе Закона о локалној самоуправи врши се исправка у наведеном записнику :
 на страни 2. поглавље I. тачка 1) мења се и гласи :

„1) Статут Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ донет је од стране Савета Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“
дана 22.12.2010. године на основу  члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/2007), члана 56. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006-пречишћен текст,
20/2007 и 11/2008) и члана 4. став 2. и 3. Одлуке о образовању месних заједница на територији општине
Сента („Службени лист општине Сента“ бр.6/2001), а наведени надлежни орган дана 20.12.2011. године на
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основу 78. Статута Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ донео је Одлуку о  допуни Статута Месне заједнице
“Tiszapart - Alvég“ , број: 627/2011.
           Наведени Статут усаглашен је са одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/2007) , међутим није усаглашен са одредбама Статута општине Сента објављеног у „Службеном
листу општине Сента“ бр.5/2011 који је ступио на снагу 08.04.2011. године.

Како је Статут Месне заједнице“Tiszapart - Alvég“ није усаглашен са одредбама Статута општине
Сента објављеног у „Службеном  листу општине Сента“ бр.5/2011 одговорно лице контролисаног индиректног
корисника средстава буџета поступио је супротно члану 33. Статута Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ . „

а остали делови записника остају исти.

            Овај додатак записника је сачињена у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак
доставља контролисаном индиректном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску
инспекцију општине Сента задржава за своје потребе.

Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                     _____________________________

                                                                                                                            Илона Ленђел, дипл.ецц.

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-5-2-Д /2012
Дана: 10.07.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) , члана 9. став 5. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и
раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и
6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

Д  О  Д  А   Т  А  К

З   А  П И   С  Н  И  К А

о  извршеној буџетској инспекцији код Oсновне музичке школе „Стеван Мокрањац”- Alapfokú
zeneiskolanál из Сенте, Главна бр. 36, матични број : 08594457, ПИБ: 101104424 по предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава  за период 01.01.2011. – 08.06.2012.
године .

           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел-Шеф службе- буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , о чему је саставио записник број :
47-5-2/2012 од 27.06.2012. године, а исти је доставио Oсновној музичкој школи „Стеван Мокрањац”- Alapfokú
zeneiskolánаk „ дана 28.06.2012. године.

 На горе наведени записник одговорно лице контролисаном кориснику средстава буџета у року је
уложио примедбе, број: 10/13-2012 од 03.07.2012. године, а исти је примљен 05.07.2012. године.

Прва примедба контролисаног корисника средстава буџета односи на то да у делу III. Контрола
обрачунате и исплаћене накнаде трошкова запослених, под тачком 1. подтачком а) алинеја 5. поткрала се
грешка са стране Школе у износу разлике за исплату трошкова превоза на посао и са посла у периоду од
01.01. до 31.12.2011. године. Код сабирања рекапитулисаног износа за запослене два пута су урачунате
разлике за месец новембар 2010. године. Разлика за исплату за 2011. годину треба да стоји износ од
64.675,00 динара у нето износу уместо 71.356,00 динара.

  Наведена примедба се усваја.
Након контроле обрачуна износа разлике за исплату трошкова превоза на посао и са посла у периоду

од 01.01. 2011. године до 31.12.2011. године врши се исправка у наведеном записнику :
 на страни 5. у делу III. Контрола обрачунате и исплаћене накнаде трошкова запослених, под тачком

1. подтачком а) алинеја 5. мења се и гласи:
„ У току контроле контролисани корисник средстава буџета сходно члану 25. став 1. Посебног колективног
уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика извршио је обрачун још
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неисплаћеног дела накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима (10%) – разлика за исплату
у нето износу је :
- 64.675,00 динара – у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године и „

Друга примедба контролисаног корисника средстава буџета односи на то да у делу IV. Контрола
обрачуна и исплате плате запосленима у алинеји 4. погрешно је уписана датум исплате аконтације плате за
месец новембар 2011. године, уместо 29.12.2011. године треба да стоји 06.12.2011. године.

           Наведена примедба се усваја.
Након контроле Извода бр.51. од 06.12.2011. године за рачун :840-807860-93 врши се исправка у

наведеном записнику :
 на страни 8.  у делу IV. Контрола обрачуна и исплате плате запосленима , алинеја 4. мења се и

гласи:
„ Контролисани корисник средстава буџета извршио је обрачун плате запосленима са припадајућим
доприносима и порезом за месец новембар 2011. године у два дела:
-  дана 29.11.2011. године - први део, тј. аконтацију плате за 33 запосленог, укупан  износ  плате  је
   999.308,53  динара која је исплаћена 06.12.2011. године
-  дана 12.12.2011. године-  други део плате за 33 запосленог, укупан износ  плате је
   1.029.319,82 динара која је исплаћена  21.12.2011. године.“

Трећа примедба контролисаног корисника средстава буџета односи на то да у делу IV. Контрола
обрачуна и исплате плате запосленима у алинеји 5. погрешно је уписана презиме запослене Мелинде Мајор.

           Наведена примедба се усваја.
Након контроле презимена запослене Мелинде Мајор у Решењу о распоређивању и задуживању

наставника у оквиру 40 часовне радне недеље, број:5/36-2011 врши се исправка у наведеном записнику :
 на страни 8.  у делу IV. Контрола обрачуна и исплате плате запосленима , алинеја 5. мења се и

гласи:
„По методу пребира и прескока за контролу изабрана је обрачун и ипслата плате запосленој Мелинди Мајор
за месец новембар 2011. године.“

а остали делови записника остају исти.

            Овај додатак записника је сачињена у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак
доставља контролисаном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску инспекцију
општине Сента задржава за своје потребе.

Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                                                         _____________________________

                                                                                                                            Илона Ленђел, дипл.ецц.

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-3-2-Д /2012
Дана: 12.06.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) , члана 9. став 5. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и
раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и
6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

Д  О  Д  А   Т  А  К

З   А  П И   С  Н  И  К А

о  извршеној буџетској инспекцији код „ Сенћанске гимназије -Zentai Gimnáziumnál „ из Сенте, Главни
трг, број 12, матични број : 08204071, ПИБ: 101099825 по предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава корисника буџетских средстава  и сопствених средстава за период од 01.01.2011. -25.04.2012.
године.
           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел-Шеф службе- буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , о чему је саставио записник број :
47-3-2/2012 од 17.05.2012. године, а исти је доставио 18.05.2012. године „ Сенћанској гимназији -Zentai
Gimnáziumnаk „.

 На горе наведени записник одговорно лице контролисаном индиректном кориснику средстава буџета у
року је уложио примедбе, дел.број: 206/2012 од 28.05.2012. године, а исти је примљен 30.05.2012. године.

           Примедба контролисаног корисника средстава буџета односи на то да у делу II. А)  записника
недостаје констатација да погрешним опредељењем конта није испоштован само део који се односи на „
уредно“ вођење пословних књига, али испоштован је преостали део члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском
рачуноводству, јер се пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, хронолошки и ажурно.

            Наведена примедба се усвоји.
Након контроле поменутог члана Уредбе о буџетском рачуноводству врши се исправка у наведеном

записнику :
 на страни 5. став 2.  мења се и гласи:

„Контролисани  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није прокњижио на одговарајући
конто, значи погрешним опредељењем конта поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском
рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са структуром конта која је
прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.“

а остали делови записника остају исти.
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            Овај додатак записника је сачињена у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак
доставља контролисаном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску инспекцију
општине Сента задржава за своје потребе.

Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                                                         _____________________________

                                                                                                                            Илона Ленђел, дипл.ецц.

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-1-4-Д /2012
Дана: 26.03.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) , члана 9. став 5. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и
раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и
6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

Д  О  Д  А   Т  А  К

З   А  П И   С  Н  И  К А

о  извршеној буџетској инспекцији код „ Туристичке организације општине Сента – Zenta község
idegenforgalmi szervezeténél„ из Сенте, Главни трг, број 1, матични број : 08870322, ПИБ: 104889464 по
предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава корисника буџетских средстава  и сопствених средстава за период од 01.01.2011. -30.01.2012.
године.
           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел-Шеф службе- буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , о чему је саставио записник број :
47-1-4/2012 од 07.03.2012. године, а исти је доставио 08.03.2012. године „ Туристичкој организацији општине
Сента– Zenta község idegenforgalmi szervezeténеk„.

На горе наведени записник одговорно лице контролисаном индиректном кориснику средстава буџета у
року је уложио примедбе, дел.број:П-40/2012 од 16.03.2012. године.
           Примедба  односи на члан 6. став 3.  Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем, контролисани индиректни корисник средстава буџета указао је на то да  поменути
члан Правилника састоји се само од једног става, значи нема став 3.

            Наведена примедба се усвоји.
             Након контроле поменутог члана Правилника констатује се да је дошло до грешке приликом куцања
записника.

            Врши се исправка у наведеном записнику :
 на страни 4. став 3.  мења се и гласи:

            „ Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета поменуте ставке на рачуну прокњижио
на конто: 0111-40-000108 ТОРАЊ-ГАЛЕРИЈА и на конто: 512211 –Намештај уместо да би исти прокњижио
само на конто: 512211 –Намештај  , тиме је поступио супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007,
50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010,
40/2010, 53/2010 и 101/2010).“ и

 на страни 4. став 4.  мења се и гласи:
       „ Контролисани индиректни  корисник средстава буџета горе наведене пословне промене није
прокњижио у складу са чланом 2. став 3. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном
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плану за буџетски систем, значи пословне књиге не води уредно , а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству.“ ,
а остали делови записника остају исти.

            Овај додатак записника је сачињена у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак
доставља контролисаном индиректном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску
инспекцију општине Сента задржава за своје потребе.

Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                                                         _____________________________

                                                           Илона Ленђел, дипл.ецц.

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-6- 3 / 2012
Дана: 17.07.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке
о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-
испр., 2/2011 и 6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

           о  извршеној буџетској инспекцији код  Месне заједнице “Бачка“– „Бácska” Helyi közösség ” из
Богараша, Маршала Тита бр. 29, матични број : 08737185, ПИБ: 101105423 по предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава за период
01.01.2011. – 27.06.2012. године .
           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за контролу,
број: 47-6/2012 од 27.06.2012. године, налога за контролу,број: 47-6-1/2012 од 29.06.2012. године и
допунског налога за контролу, број:  47-6-2/2012 од 12.07.2012. године.

            Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета је непосредно пре почетка буџетске
инспекције уручен је:

-  налог за контролу број: 47-6/2012 од 27.06.2012. године дана 28.06.2012. године у 11,00 часова,
-  налог за контролу број: 47-6-1/2012 од 29.06.2012. године дана 29.06.2012. године у 9,00 часова и
- допунског налога за контролу, број:  47-6-2/2012 од 12.07.2012. године дана 12.07.2012. године у 9,00

 часова.
           Контрола је вршена у пословним просторијама контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета на адреси : Богараш, Маршала Тита бр.29.  у присуству:

           1.  ЂЕРЂ АГО – Председника Савета Месне заједнице „Бачка“
           2.  АГНЕШ РЕПЕЦКИ-Секретара Савета Месне заједнице „Бачка“
             Буџетска контрола од 29.06.2012. године вршена је у пословним просторијама Службе за буџетску
инспекцију општине Сента, Главни трг бр. 1.

           Контрола је вршена у периоду од 28.06. -  16.07. 2012. године.
           Месна заједница „Бачка“, Маршала Тита бр. 29. основана  је  :

 Статутом Месне заједнице „Бачка“ , деловодни број:6/05 од 12.09.2001. године а дана 08.10.2005.
године донета је Одлука о измени и допуни Статута Месне заједнице „Бачка“ , деловодни број:30-
01/2005 од 08.10.2005. године.

   Делатност  Месне заједнице „Бачка“ је :  делатност државних органа, шифра делатности: 08863.
Према члану 33. Статута Месне заједнице „Бачка“ одговорно лице контролисаног корисника

средстава буџета  по предмету конртоле је :
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- ЂЕРЂ АГО – Председник Савета Месне заједнице „Бачка“ , као одговорно лице у правном лицу.
По предмету контроле одговорно лице за вођење пословне књиге за Месну заједницу „Бачка“:
-  Жофија Рафаи на основу закљученог Уговора између Месне заједнице „Бачка „ и Биро „ENTRY“ из
Торњоша, V Рејон бр.54 , дана 11.01.2006. године, број:1/2006 коју заступа Жофија Рафаи- власник бироа .

  Контролисани индиректни корисник средстава буџета обавља платни промет код :
-  Министарства Финансије - Управе за трезор преко подрачуна  број :

 840-659645-90 - приходи из буџета Републике, АП Војводине,  општине
 840-3291745-75 – месни самодопринос

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Врши се контрола тачности примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава  за
период 01.01.2011. – 27.06.2012. године по следећим областима:

I. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И УРЕДБАМА

           1) Статут Месне заједнице „Бачка“ донет је од стране Савета Месне заједнице „Бачка“ дана
12.09.2001. године на основу члана 4. став 2. и 3. Одлуке о образовању месних заједница на територији
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.6/2001),а наведени надлежни орган дана 08.10.2005.
године донео је Одлуку о измени и допуни Статута Месне заједнице „Бачка“.

Наведени Статут није усаглашен са одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр.129/2007) и са одредбама Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006-
пречишћен текст, 20/2007 и 11/2008). Међутим поменути статут престао је да важи, уместо тог статута
донет је нов Статут општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.5/2011) који је ступио на снагу
08.04.2011. године.
Како је Статут Месне заједнице “Бачка“ није усаглашен са одредбама Закона о локалној самоуправи и
новим Статутом општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.5/2011) одговорно лице контролисаног
индиректног  корисника буџетских средстава поступио је супротно члану 33. Статута Месне заједнице
„Бачка“ .
           2) Савет Месне заједнице „Бачка“ као надлежни орган контролисаног индиректног корисника
средстава буџета дана 11.01.2006. године донео је Правилник о буџетском рачуноводству на основу
члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003), Уредбе и
Закона о буџетском систему („Службени гласник  РС“ бр. 9/2002, 87/2002  и  6/2005 ) и Правилника о
систематизацији радних задатака и послова запослених у Месној заједници „Бачка“.
               Наведени правилник није усклађен са:
- Уредбом о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству објављеном у „Службеном
  гласнику РС“ бр.12/2006) и
- одредбама Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и
  101/2011) .
Како контролисани индиректни корисник средстава буџета Правилник о буџетском рачуноводству није
ускладио са важећим одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о буџетском рачуноводству и
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одредбама Закона о буџетском систему, тиме поступио је супротно члану 39. став 1. алинеја 2. Статута
Месне заједнице „Бачка“.

3) Правилник о раду донет од стране председника савета Месне заједнице „Бачка“ дана
24.05.2006. године на основу члана 8. Закона о раду ( „Службени гласник РС“ бр.24/2005 и 61/2005).
             Наведени правилник није донет од стране надлежног органа ,тј. од стране Савета Месне заједнице
„Бачка“ и није усклађен са одредбама Закона о  допуни Закона о раду објављеног у  „Службеном гласнику
РС“ бр.54/2009.
             4) Правилник о организацији и систематизацији послова донет од стране председника Савета
Месне заједнице „Бачка“ дана 24.05.2006. године на основу члана 8. Закона о раду ( „Службени гласник РС“
бр.24/2005).
              Наведени правилник није усклађен са одредбама Закона о  допуни Закона о раду објављеног у
„Службеном гласнику РС“ бр.61/2005 и 54/2009.

II. КОНТРОЛА ПОПИСА  ИМОВИНЕ  И ОБАВЕЗА СА  СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

Дана 28.06.2012. године и дана 03.07.2012. године контролисани индиректни корисник средстава
буџета предао је буџетском инспектору следећу документацију на основу којих је вршена контрола пописа
имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2011. године :

-  Пописна листа основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства са
стањем на дан 31.12.2011. године

- Бруто биланс за период 01.01.2011. - 31.12.2011. године
- Записник са седнице Савета Месне заједнице „Бачка“ одржаној 14.12.2011. године - Одлука о

формирању Комисије за попис
          Савет Месне заједнице „Бачка „ дана 14.12.2011. године донео је Одлуку о формирању Комисије за

попис. Комисија за попис има само једног члана – Салаи Слађана . Задатак Комисије за попис да изврши
Попис имовине Месне заједнице „Бачка“ са стањем на дан 31.12.2011. године.

Комисија за попис извршила је попис основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине
основна средства са стањем на дан 31.12.2011. године а то су:
- конто:0151 - Водовод у изградњи
- конто (није уписано) : Стамбена зграда
- конто (није уписано) : Хидропак
- конто (није уписано) : Косачица
- конто (није уписано) : Опрема за културу
- конто (није уписано) : Канцеларијска опрема-намештај.
На Пописној листи основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства са
стањем на дан 31.12.2011. године није  наведено :
- број и назив конта
- јединица мере основних средстава (колона 6 )- осим код основног средства : водовод у изградњи
- цена основних средстава (колона 7)
- количина по попису (колона 10)
- садашња вредност основних средстава на дан 31.12.2011. године (колона 20).
Како Комисија за попис у Пописну листу основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине
основна средства са стањем на дан 31.12.2011. године није уписала количину основних средстава  то значи
да фактички није ни извршила попис основних средстава са стањем на дан 31.12.2011. године, наведену
пописну листу потписао је члан Комисије за попис.
Комисија за попис није извршила попис:
-  потраживања и обавезе са стањем на дан 31.12.2011.године и
-  новца са стањем на дан 31.12.2011.године.
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Комисија за попис након извршеног пописа није сачинила Извештај о извршеном попису, Пописну листу
основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства са стањем на дан
31.12.2011. године доставила је за даљу обраду предузетнику задуженог за вођење пословне књиге за
контролисаног индиректног корисника средстава буџета.
           Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није извршио попис основних средстава,
потраживања  и обавезе и финансијских средстава са стањем на дан 31.12.2011. године, а након тога није
извршио усклађивање стања потраживања  и обавезе и финансијских средстава у књигиводственој
евиденцији са стварним стањем по попису на дан 31.12.2011. години,  поступио је супротно члану 18.
Уредбе о  буџетском рачуноводству.

Након упоређења података из Пописне листе основних средстава, непокретних и покретних ствари
које чине основна средства са стањем на дан 31.12.2011. године са подацима из Бруто биланса за период
01.01.2011. - 31.12.2011. године везано за непокретну и покретну имовину (конто: 011118-Стамбена зграда;
011119-Исправка вредности стамбене зграде; 011141-Водовод-хидропак; 011211-Канцеларијска опрема-
намештај; 011229-Исправка вредности опреме; 011240-Опрема за о.жив. средине-косачица бензинска;
011263-Опрема за културу; конто:015100-Водовод у припреми) констатује се да је извршено:
- само вредносно усклађивање стања непокретне и покретне имовине у књиговодственој евиденцији са

стварним стањем  на дан 31.12.2011. године и
- књижење амортизацију за 2011. годину .
Контролисани индиректни корисник средстава буџета за покретну имовину:
- 011141-Водовод-хидропак;
- 011240-Опрема за о.жив. срединине-косачица бензинска;
- 011263-Опрема за културу;
није ивршио обрачун амортизације за 2011. годину, у  Бруто билансу за период 01.01.2011. - 31.12.2011.
године не постоји конто: 011159- Исправка вредности водоводне инфраструктуре, конто: 011249- Исправка
вредности опреме за заштиту животне околине и 011269—Исправка вредности опреме за образовање,
науку, куклтуру и спорт.

 На питање буџетског инспектора зашто није обрачуната амортизација за 2011. године за водовод-
хидропак; Опрему за о.жив. срединине-косачица бензинска и Опрему за културу Жофија Рафаи- одговорно
лице за вођење пословне књиге за Месну заједницу „Бачка“ дала је следећу изјаву, цитирам:

„Обрачуната је амортизација за 2011. годину, само у једном износу је прокњижена на конто:01122900-
Исправка вредности административне опреме“ .

            По методу пребира и прескока извршена је контрола тачности уписане количине и назива
канцеларијске опреме –намештаја у Пописну листу основних средстава, непокретних и покретних ствари
које чине основна средства са стањем на дан 31.12.2011. године (колона 8- стање по попису-количина) . У
Пописну листу основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства са стањем
на дан 31.12.2011. године унет је под називом : канцеларијска опрема –намештај (колона 5) , а код
количине унет је број: 1 (колона 8)

На основу изворне документације , тј. на основу Рачуна бр.9/2008 од 19.01.2008. године (U-141)
констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио набавку 50 комада
столице-велике ( 50 x 500,00 = 25.000,00 ),  укупан износ рачуна је 25.000,00 динара .
 Контролисани индиректни корисник средстава буџета у поменуту пописну листу уместо комада 50 унео је
број 1, а код назива уместо столице велике унео је канцеларијска опрема –намештај, то значи да
погрешним уносом назива и количине опреме поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о
буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са структуром
конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски
систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007, 50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009,
26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 и 101/2010) .

Доказ -1: - Пописна листа основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна
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                 средства са стањем на дан 31.12.2011. године
- Прва два страна Бруто биланса за период 01.01.2011. - 31.12.2011. године
- Допис од Књиговодственог сервиса Биро „ENTRY“ од 09.07.2012. године
- Рачун бр.9/2008 од 19.01.2008. године
- Картица основног средства –Инв.број 6

III.  КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ  ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА И ДРУГЕ ИСПЛАТЕ

       Контрола је вршена на основу:
-  Бруто биланса за период 01.01.2011. - 31.12.2011. године и
-  Финансијских картона за период 01.01.2012.-27.06.2012. године

Контролисани индиректни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.2011.- 27.06.2012. године
није вршио исплату запосленом :
- Отпремнину приликом одласка у пензију –конто:414311
- Социјалне помоћи – конто:414411
- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла -конто: 415112
- Јубиларне награде – конто:416111 .

Накнада трошкова превова на службено путовање у случају коришћење приватног аутомобила у
службене сврхе:
          По методу пребира и прескока извршена је контрола тачности и законитости обрачуна и исплате
накнаде трошкова превова на службено путовање у случају коришћење приватног аутомобила у службене
сврхе за запосленој Агнеша Репецки на основу Налога за службено путовање, бр.2/2011 ( без датума ).

Запослена Агнеш Репецки на основу Налога за службено путовање, бр.2/2011 ( без датума ) упућен
је на службени пут у Сенти  са задатком да изврши организационе техничке послове у периоду од 01.04.-
01.08.2011. године. У наведеном налогу наложено је запосленом да као превозно средство користи
сопствено возило а путни трошкови падају на терет Месне заједнице „Бачка„ .
Запослена доставила је путни рачун (без датума)  контролисаном индиректном кориснику средстава буџета
за износ од 4.560,00 динара са циљем да исти буде исплаћено због коришћења сопственог возила у
службене сврхе 4 пута на релацији Богараш-Сента-Богараш  (15км+15км x 4 ком.=120км ; 120км x38,00
динара= 4.560,00 динара) . У наведеном налогу нијe назначено тачан датум службеноg путовањa (којих 4
дана је извршено службено путовање ).

Дана 17.08.2011. године запосленој преко благајне исплаћен је износ од 4.560,00 динара, наведена
исплата је прокњижена на конто : 422194- Накнада за употребу сопственог возила .

          Запослени на основу Налога за службено путовање издат од стране директора  има право на накнаду
трoшкова за време проведено на службеном путу у земљи на основу члана 118. став 1. тачка 2. Закона о
раду  ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005  и  54/2009). Један од трошкова на службеном путу је и
трошкови превоза.

  Како одредбама Закона о раду  није прецизирано висина накнаде трошкова превоза запосленом упућено
на службено путовање  у случају употребе приватног аутомобила у службене сврхе, контролисани
индиректни корисник средстава буџета био је у обавези да пре издавања налога за коришћење приватног
аутомобила у службене сврхе  исти прецизно дефинише својим општим актом или уговором о раду.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета својим општим актом тј. у члану 16.
Правилника о раду између осталог није предвидео накнаду трошкова превоза запосленом упућено на
службено путовање  у случају употребе приватног аутомобила у службене сврхе.
Чланом 18. став 1. тачка 4.  Закона о порезу на доходак грађана ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2001,
80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006-испр.,31/2009, 44/2009 и 18/2010 ) предвиђено  да не
плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу накнаде превоза на службеном путовању,
према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону и другим
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прописима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене
сврхе- до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 5.066,00 динара месечно.

  Како контролисани корисник средстава буџета својим општим актом тј. Правилником о раду а ни Уговором
о раду бр. број: 29/2006 од  24.05.2006. године није предвидео да запослени има право за накнаду
трошкова превоза на службеном путовању у случају коришћења приватног аутомобила у службене сврхе,
дана 17.08.2011. године противзаконито (без правног основа) је исплатио запосленој износ од 4.560,00
динара на име накнаде трошкова превоза на релацији Богараш-Сента-Богараш због употребе
приватног аутомобила у службене сврхе а тиме поступио је супротно члану 16 . Правилника о раду.
Доказ-2 : - Налог за службено путовање, бр.2/2011

- Извод бр. 71 од 17.08.2011. године за рачун: 840-659645-90
- Правилник о раду - страна 1,3 и 5

IV. КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И  ИСПЛАТЕ  ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Код контролисаног индиректног корисника средстава буџета у периоду од 01.01.2011.- 27.06.2012.
године у радном односу je Агнеш Репецки  запослена на радном месту секретара Месне заједнице „Бачка „.

Агнеш Репецки на основу Уговора о раду, број: 29/2006 од  24.05.2006. године заснивала је радни
однос на неодређено време почев од 24.05.2006. године
У члану 34. поменутог Уговора о раду одређена је месечна основна зарада запосленог у бруто износу од
21.616,00 динара , а у члану 43. истог Уговора о раду регулисано је увећана зарада по основу времена
проведеног на раду  за сваку навршену годину рада у радном односу - 0,4% од основице (минули рад)
сходно члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду.

По методу пребира и прескока извршена је контрола законитости обрачуна и исплате зараде
запосленог за месец мај 2012. године.

 Контрола коначног обрачуна и исплате зараде запосленом за месец мај 2012. године  вршена је на
основу следеће документације:

- Уговора о раду, број: 29/2006
- Обрачун зараде за мај 2012. године од 04.06.2012. године - Образац ОЗ – за Агнеша Репецки
- Образац –ПП ОПЈ –Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец мај

        2012.  године
- Образац –ПП ОД –Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно

       социјално осигурање на зараде/накнаде  за месец мај 2012. године
- Преглед налога бр.:23

Дана 04.06.2012. године контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио је обрачун
зараде запосленом за месец мај 2012.године, износ бруто зараде је  34.446,00 динара. На основу Обрачуна
зараде за мај 2012. године од 04.06.2012. године - Образац ОЗ дана 05.06.2012. године  исплаћена је нето
зарада запосленом за месец мај 2012. године  у износу од 25.085,00 динара на коју су обрачунати и
уплаћени законом утврђени  порез и доприноси .
        Након упоређења обрачунате и исплаћене бруто зараде запосленог за месец мај 2012. године , тј.
34.446,00 динара и износа месечне зараде запосленог одређена Уговором о раду,број:29/2006 , тј износ од
21.616,00 динара констатује се да контролисани индиректни корисник средстава буџета приликом обрачуна
и исплате зараде запосленог за месец мај 2012. године није имао правног основа за обрачун и исплату
износа од 12.830,00 динара ( 34.446,00- 21.616,00 =12.830,00 ) , значи исти противзаконито је обрачунао и
исплатио запосленом.
 Обрачуната и исплаћена  зарада запосленог за месец мај 2012. године прокњижена је дана 31.05.2012.
године на основу Обрачуна зараде за мај 2012. године и налога бр.23 на следећа конта:

Број конта Назив конта Дугује Потражује
411111 Плате по основу цене рада 34.446,00 /
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231111 Обавезе за нето плате и додатке / 25.085,00
231211 Обавезе по основу пореза на плате и додатке / 3.195,00
231311 Обавезе по основу доприноса за пензијско и

инвалидно осигурање на плате и додатке
/ 3.790,00

231411 Обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање на плате и додатке

/ 2.118,00

231511 Обавезе по основу доприноса за
назапосленост на плате и додатке

/ 258,00

412111 Допринос за пензијско и инвалидно осигурање 3.790,00 /
412211 Допринос за здравствено осигурање 2.118,00 /
412311 Допринос за незапосленост 258,00 /
234111 Обавезе по основу доприноса за пензијско и

инвалидно осигурање на терет послодавца
/ 3.790,00

234211 Обавезе по основу доприноса за здравствено
осигурање на терет послодавца

/ 2.118,00

234311 Обавезе по основу доприноса за случај
незапослености на терет послодавца

/ 258,00

Све укупно 40.612,00 40.612,00

На основу горе наведеног констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета
прокњижио је :
- обрачунату плату запосленог за месец мај 2012. године 4 дана раније тј. дана 31.05.2012. године
  него што је обрачунао ( 04.06.2012. године ) а
- исплаћену плату 5 дана раније тј.  дана 31.05.2012. године него што је исплатио ( 05.06.2012.
  године ), то значи да пословне књиге не води уредно,  а то је супротно дела  члана 9. став 2.
  Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу

са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и
контом плану за буџетски систем („Службени гласникРС“ бр.103/11, 10/12 и  18/12).

          Чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству одређен је да је основ за вођење буџетског
рачуноводства јесте готовинска основа , трансакције и остали догађаји евидентирају се у тренутку када се
готовонска средства прима, односно исплате.
          Како контролисани индиректни корисник средстава буџета прокњижио је исплаћену плату 5 дана
раније него што је исплатио тиме поступио је супротно члану 5. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Доказ -3:- Уговор о раду, број: 29/2006
- Обрачун зараде за мај 2012. године од 04.06.2012. године
- Образац –ПП ОПЈ –Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец

               мај 2012.  године
- Образац –ПП ОД –Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно

               социјално осигурање на зараде/накнаде  за месец мај 2012. године
- Преглед налога бр.:23 .

          Контролисани индиректни корисник средстава буџета по истим принципом је обрачунао и исплатио
плату запосленом за месец децембар 2010. године, за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул,
август, септембар, октобар, новембар и децембер 2011. године и за месец јануар, фебруар, март и април
2012. године .

V. КОНТРОЛА   ИСПРАВНОСТИ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ИСПРАВА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ
КЊИЖЕЊЕ  ПОСЛОВНИХ  ПРОМЕНА

Излазни рачуни:
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     Контролисани индиректни корисник средстава буџета поред основне делатности врши и испуруку
воду грађанима Богараша.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.2011. године до 27.06.2012.
године није издао рачун купцима за утрошену воду, о томе само водио је евиденцију секретар Месне
заједнице „Бачка „.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета остварио је приход од испоручене воде
(Конто:74240003- Приходи од воде) у укупном износу од :
- 92.660,00 динара у периоду од 01.01.-31.12.2011.године
- 67.520,00 динара у периоду од 01.01.2012. године до 27.06.2012. године.

На основу члана 42. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004 –
испр., 61/2005 и 61/2007) обвезник је дужан да изда рачун за сваки промет добара и услуга другим
обвезницима.

Како контролисани индиректни корисник средстава буџета за испоручену воду није издао рачун
потрошачима воде поступио је супротно члану 42. Закона о порезу на додату вредност.

           Како контролисани индиректни корисник средстава буџета за испоручену воду није издао рачун
потрошачима воде (купцима) , зато нема рачуноводствених исправа на основу којих би водио потраживање
од купаца за утрошену воду, значи настале пословне промене није прокњижио у пословне књиге.

  На основу горе наведеног констатује се да контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне
књиге не води уредно, значи у својим пословним књигама не врши евиденцију протраживања од потрошача
воде , а тиме поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи
на уредно вођење пословних књига у складу са структуром конта која је прописана Правилником о
стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.

Доказ-4: - Аналитичка картица за Конто:74240003- Приходи од воде за период од 01.01.-31.12.2011.године
- Преглед конта за Конто:74240003- Приходи од воде за период од 01.01.2012. године до 27.06.2012.

године

Улазни рачуни:
Контролисани  индиректни корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe :

- у периоду од 01.01.-31.12.2011. године од редног броја 1 до редног броја 158 , исте уведени су у Књигу
  улазних фактура и
- у периоду од 01.01.-27.06.2012. године од редног броја 1 до редног броја  81 , исте уведени су у Књигу
  улазних фактура.

По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.U-103 из 2011. године.
Након контроле улазног рачуна U-103  испостављен од стране добављача  „Часар“ д.о.о. из Мале Пијаце,
Братства Јединства 35/а везано за испоручену робу: бела сланина, свињска ребра, димљене кости и
српске кобасице, број Рачуна-Отпремнице: 006043/11 од 02.09.2011. године, износ рачуна 16.280,19
динара, констатује се  да исти није потписана од стране  запосленог контролисаног индиректног корисника
средстава буџета .

На основу горе наведеног улазног рачуна извршено је следеће књижење на конта:
- 426821-Храна  /25213150- Добављачи у земљи - Часар Мале Пијаце.
          По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.U-70 из 2012. године.
Након контроле улазног рачуна U-70  испостављен од стране добављача  „Elco Star“ д.о.о. из Сенте,
Поштанска 19 везано за испоручену робу:термостат бојлера, изолир трака, број Рачуна:17/2012 од
08.06.2012. године (поред рачуна нема отпремница) , износ рачуна 1.483,26 динара, констатује се  да исти
није потписана од стране  запосленог контролисаног индиректног корисника средстава буџета .
         На основу горе наведеног улазног рачуна и налога бр.25 извршено је следеће књижење на конта:
- 425117-Електричне инсталације  / 25212815- Добављачи у земљи -„Elco Star“.
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         Рачун-Отпремница или рачун без отпремнице које нису потписане од стране купаца сматра се
непотпуним, неуредним рачуноводственом  исправом, пошто не преставља писмени доказ о насталој
пословној промени а то је супротно  члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .
Књижење пословне промене на расходима на основу непотпуне, неуредне рачуноводствене  исправе тј. на
основу рачуноводствених докумената које нису валидне  супротно је члану 16. став 3. Уредбе о
буџетском рачуноводству .
Доказ-5: - Рачун-Отпремница: 006043/11

- Аналитичка картица за Конто: 25213150- Добављачи у земљи – „Часар“ Мале Пијаце
- Рачун:17/2012

VI. КОНТРОЛА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне књиге  води по систему двојног
књиговодства.

       1) Контролисани индиректни корисник средстава буџета за покретну имовину:
- 011141-Водовод-хидропак;
- 011240-Опрема за о.жив. средине-косачица бензинска;
- 011263-Опрема за културу;
 ивршио је  обрачун амортизације за 2011. годину и исти је и прокњижио, међутим у Бруто  билансу за
период 01.01.2011. - 31.12.2011. године не постоји конто: 011159- Исправка вредности водоводне
инфраструктуре, конто: 011249- Исправка вредности опреме за заштиту животне околине и 011269—
Исправка вредности опреме за образовање, науку, културу и спорт.

 На основу  дописа од Књиговодственог сервиса Биро „ENTRY“ од 09.07.2012. године констатује се да је
извршен обрачун амортијације за 2011. годину за сваку опрему, тј. за  Водовод-хидропак, Опрему за о.жив.
средине-косачица бензинска , Опрему за културу, међутим исти су исказани у једном износу од 28.710,72
динара на конто: 011229- Исправка вредности административне опреме .

 Контролисани индиректни корисник средстава буџета прокњижио је обрачунату амортизацију за
2011. годину за  Водовод-хидропак, Опрему за о.жив. средине-косачица бензинска , Опрему за културу на
конто: 011229- Исправка вредности административне опреме уместо конта:
- 011159 - Исправка вредности водоводне инфраструктуре
- 011249 - Исправка вредности опреме за заштиту животне околине и
- 011269 - Исправка вредности опреме за образовање, науку, културу и спорт (није прокњижио на
одговарајући конто) , значи погрешним опредељењем конта поступио је супротно дела  члана 9. став 2.
Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са
структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану
за буџетски систем.
Доказ-6: - Допис од Књиговодственог сервиса Биро „ENTRY“ од 09.07.2012. године –налази се код Доказ-1.

            2) Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу Предрачуна-Понуде 178/2012 од
29.05.2012. године добављачу „Ромел“ д.о.о. из Сенте извршио је исплату износ од 2.208,50 динара.
Наведена пословна промена прокњижена је на конто:426919-Остали материјали за посебне намене.Након
добијања Отпремнице-Рачуна 496/2012 од 08.06.2012. године извршено је књижење износа од 2.208,50
динара на конто: 2521597- Добављачи у земљи- „Ромел“.
           На основу контроле књижења горе наведене пословне промене констатује се да контролисани
индиректни корисник средстава буџета дана 05.06.2012. године , тј. у моменту исплате Предрачуна-Понуде
178/2012 није прокњижио износ од 2.208,50 динара на конто:291211- Плаћени аванси за набавку
материјала.
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              Како контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 05.06.2012. године , тј. у моменту
исплате Предрачуна-Понуде 178/2012 износ од 2.208,50 динара  није прокњижио на конто:291211-
Плаћени аванси за набавку материјала тиме поступио је супротно члану 2. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем и дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском
рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига.
Доказ-7: - Предрачун-Понуда 178/2012

- Извод бр.55 од 05.06.2012. године
- Преглед конта: 25210-00597-Ромел
- Отпремница-Рачун 496/2012 од 08.06.2012. године

       3)  Добављач „Зенит“ СТР Магдолна Уташи ПР из Богараша, Маршала Тита 2 доставио је
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета Отпремницу-Рачун број:9/2011 од 08.10.2011.
годину (U-130) везано за испоруку добара са пдв-ом од 18% и добара са пдв-ом од 8% , износ рачуна је :
17.827,25 динара. Поред рачуна налази се фискални исечак на којој су наведен називе добара .
На основу горе наведеног улазног рачуна извршено је следеће књижење на конто:
426823-Намирница за припремање хране / 2521329 - Добављачи у земљи-„Зенит“ СТР.

На основу  Отпремнице-Рачуна број:9/2011 не може се одреди која добра је набављена и врста
трошкова (на који конто треба да се књижи трошак), значи наведени докуменат није валидна
рачуноводствена исправа пошто не садржи све податке за књижење у пословним књигама , а то је
супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Доказ-8: - Отпремница-Рачун број: 9/2011

    4) Добављач „КТЦ“д.о.о. из Суботице, Пачирски пут 61, доставио је контролисаном индиректном
кориснику средстава буџета Отпремницу-Рачун број:44-04344 од 02.09.2011. годину (U-110) везано за
испоруку добара разне врсте, износ рачуна је : 8.685,72 динара. На основу горе наведеног улазног рачуна
извршено је следеће књижење на конто:
426821- Храна / 25213941 - Добављачи у земљи-„КТЦ“д.о.о.
Након контроле горе наведене Отпремнице-рачуна констатује се да на истом поред хране наведено је :
кеса за ђубре класик 120, жица за чишћење, сунђер са абразивом, салвете, пластичне чаше 0,2 и
пластичне чаше 80 мл, укупан износ наведених артикала је 2.047,94 динара.

Како контролисани индиректни корисник средстава буџета износ од 2.047,94 динара прокњижио на
конто 426821- Храна умето конта :426829 - Остали материјал за угоститељство, тј. није прокњижио на
одговарајући конто, значи погрешним опредељењем конта поступио је супротно дела  члана 9. став 2.
Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са
структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану
за буџетски систем.
Доказ-9: - Отпремница-Рачун број:44-04344

           5) Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 14.06.2011. године извршио је набавку
радова –изградња отресишта од добављача „GO-MI“ д.о.о. из Пландишта, Карађорђева  34 , исти за
изведених радова издао је Окончану ситуацију од 14.06.2011. године и рачун бр.0015/2011-0 од 14.06.2011.
године (U-68), износ рачуна је 1.909.369,80 динара.
На основу књижног налога бр.31 и улазног рачуна:UF-9 и књижног налога бр.29 и улазног рачуна:UF-68
прокњижени су  износи од 1.150.000,00 динара + 759.369,80 динара ( 1.909.369,80 динара ) на следећа
конта:
511231- Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели / 25214891 -„GO-MI“ Пландиште .
        Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета прокњижио вредност извршених радова
у износу од 1.909.369,80 динара динара на непостојећи конто : 25214891-„GO-MI“ Пландиште уместо
конта:252111- Добављачи у земљи, тиме поступио је супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном
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класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007,
50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010,
40/2010, 53/2010 и 101/2010).

           6) Контролисани индиректни корисник средстава буџета на име самодоприноса имао је дана
17.01.2011. године ( Извод бр.7)  прилив од правних лица укупно 852,93 динара , од :
- Месна заједница „Бачка“  износ од 254,00 динара и
- ДОО“Елметал“ износ од 598,93 динара.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета прокњижио је само укупан износ од 852,93
динара на конто: 7111824- Разни обвезници МСД уместо да би прокњижио износ од  254,00 динара на
конто: 7111352 - Месна заједница „Бачка“ и износ од 598,93 динара на конто: 71111932- ДОО Елметал,
значи није извршио аналитичко књижење примљених средстава . Значи контролисани индиректни корисник
средстава буџета након горе наведеног начина књижења није имао тачну, прегледу евиденцију о
обвезницима плаћања самодоприноса.

              7) Контролисани индиректни корисник средстава буџета (у даљем тексту: наручилац посла) дана
01.05.2011. године (без деловодног броја) закључио је Уговор о делу са Золтаном Дудашом (у даљем
тексту: извршилац посла)  из Богараша, Петефи Шандора 39 за вршење комуналне послове-одржавање и
чишћење зелене површине (укупно сат 176 , сатница:95,00 динара) у периоду од 01.05.-31.05.2011. године ,
стим да за извршени посао биће исплаћена накнада у нето износу од 16.720,00 динара.

Послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су
ван делатности послодавца, а који имају предмет самосталну израду или оправку одређене ствари ,
самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла на основу члана 199. став 1.
Закона о радним односима („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005 и  54/2009).
             а) Како у наведеном Уговору о раду није одређено површина на којој треба да се врши комуналне
послове-одржавање и чишћење зелене површине и није наведено обим посла, него навдедено је само
дужина времена (од 01.05.-31.05.2011. године), зато у овом случају за поменуте послове уместо Уговора о
делу требало би закључити Уговор о раду са Золтаном Дудашом.

Дана 01.06.2011. године на основу горе наведеног Уговора о делу као обавеза прокњижена је износ
од 16.720,00 динара на конто: 2521878- Добављачи -разна физичка лица уместо конта: 237311-Обавезе по
основу нето исплата за услуге по уговору.
            Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета износ од 16.720,00 динара прокњижио
на конто : 2521878- Добављачи разна физичка лица уместо конта: 237311-Обавезе по основу нето исплата
за услуге по уговору тј. није прокњижио на одговарајући конто, значи погрешним опредељењем конта
поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно
вођење пословних књига у складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.

 б) Дана 01.06.2011. године на основу горе наведеног Уговора о делу контролисани индиректни
корисник средстава буџета подигао је са рачуна  840-659645-90 износ од 16.720,00 динара у циљу да исти
исплати извршиоцу посла. Преко Налога благајни бр.4 од 01.06.2011. године извршена је исплата
16.720,00 динара Золтану Дудаша, међутим наведену документацију извршилац посла није потписао,
значи нема писменог доказа да је Золтан Дудаш преузео од наручиоца посла износ од 16.720,00 динара.
Доказ-10: - Уговор о делу од 01.05.2011. године

- Аналитичка картица за конто: 2521878- Добављачи - разна физичка лица
- Налог благајни бр.4

VII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ РАДОВА

Набавка радова у 2011. години:
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              Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Бруто биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011. године
- Окончана ситуација од 14.06.2011. године и Рачун бр.0015/2011-0 од 14.06.2011. године
- Аналитичла картица за конто: 25214891-„GO-MI“ Пландиште
- Уговор о делу , бр.03/2011 од 05.01.2011. године закључен са Венделом Морицем.

 По методу пребира и прескока извршена је контрола спровођења поступка јавне набавке радова у
2011. години везано за изградњу отресишта на територији Месне заједнице „Бачка“.

На основу контроле Бруто биланса за период од 01.01.2011.-31.12.2011. године констатује се да је
на Конто:511231-Аутопутеви,путеви,мостови, надвожњаци и тунели - исказан износ од 1.999.999,80 динара.
Наведени износ чини вредност радова- изградња отресишта (1.909.369,80 динара) и вредност извршеног
надзора над изведеним  радовима (UF-69 издат од стране Вендела Морица – износ улазне фактуре  је
90.630,00 динара)

Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 14.06.2011. године извршио је набавку
радова–изградња отресишта од добављача „GO-MI“ д.о.о. из Пландишта, Карађорђева  34 , исти за
изведених радова издао је Окончану ситуацију од 14.06.2011. године и Рачун бр.0015/2011-0 од 14.06.2011.
године (U-68), износ рачуна је 1.909.369,80 динара.
На основу књижног налога бр.31 и улазног рачуна:UF-9 и књижног налога бр.29 и улазног рачуна:UF-68
прокњижени су  износи од 1.150.000,00 динара + 759.369,80 динара ( 1.909.369,80 динара ) на следећа
конта:
511231- Аутопутеви,путеви,мостови, надвожњаци и тунели /25214891 -„GO-MI“ Пландиште ,
међутим није извршено следеће књижење
011145- Остали саобраћајни објекти / 311111- Зграде и грађевински објекти .
На основу књижног налога бр.29 и улазне фактуре (UF-69) издат од стране Морица Вендела прокњижен је
износ од 90.630,00 динара на следећа конта:
511231- Аутопутеви,путеви,мостови, надвожњаци и тунели /2521878 –Добављач

/237511- Обавезе по основу доприноса за ПИО
 за услуге  по уговору

                                                                                                 /237411 - Обавезе по основу пореза на исплате за
                                                            услуге по уговору.

У вези горе наведене набавке радова констатује се да је Савет Месне заједнице „Бачка“ дана
28.12.2010. године донео  :
- Одлуку о усвајању програма изградње отресишта прилазних путева села Богараш, процењена вредност

 радова је 2.000.000,00 динара
-  Одлуку о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности везано за изградњу отресишта
- Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за извођење радова на уређењуатарских

 путева К.О. Сента, редни број :1 , процењена вредност јавне набавке  је 2.000.000,00 динара и
-  Одлуку о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности везано за изградњу отресишта.

Дана 30.12.2010. године Комисија за јавну набавку мале вредности записникчи је констатовала да
је пристигла три понуда, а изабрано је као најповољнија понуда од понуђача ДОО -„GO-MI“ из Пландиште,
вредност понуде је 1.909.369,80 динара.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета за извођење радова - изградње отресишта дана
31.12.2010. године закључио је Уговор са извођачем радова „GO-MI“ д.о.о. из Пландишта, Карађорђева  34,
уговорени износ са ПДВ-ом је 1.909.369,80 динара.

Дана 05.01.2011. године контролисани индиректни корисник средстава буџета за пројектовање и
вршење надзора над изградњом отресишта закључио је Уговор о делу са Венделом Морицем са
пребивалиштем у Јерменовцима, Маршала Тита 70, уговорена вредност надзора над радовима- изградње
отресишта је 90.630,20 динара.
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Набавка радова у 2012. години:
              Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Рачун бр.0012/2012-0 од 11.05.2012. године
- Аналитичка картица за конто:511231- Аутопутеви,путеви, мостови, надвожњаци и тунели

  По методу пребира и прескока извршена је контрола спровођења поступка јавне набавке радова у
2012. години везано за изградњу отресишта на територији Месне заједнице „Бачка“.

 На основу контроле Аналитичке картице за конто:511231- Аутопутеви,путеви, мостови,надвожњаци
и тунели констатује се да је на истим између осталог прокњижен је и износ од 1.911.500,01 динара.
             Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 11.05.2012. године извршио је набавку
радова–изградња отресишта од добављача „GO-MI“ д.о.о. из Пландишта, Карађорђева  34 , исти за
извршене радове издао је Рачун бр.0012/2012-0 од 11.05.2012. године (U-58), износ рачуна је 1.911.500,01
динара.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета за горе наведену набавку спровео је поступак јавне
набавке мале вредности.
          Наручилац може да покрене поступак јавне набаваке :
- ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки  и
- ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету локалне самоуправе или у финансијском плану
сходно члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.116/2008).
           Средства за набавку радова-изградња отресишта на територији Месне заједнице „Бачка“ није
предвиђено  у Финансијском плану за 2012. годину Месне заједнице „Бачка“ а наведена набавка није ни
предвиђена у Плану набавки за 2012. годину (није ни донет).
           Како ни један од два горе наведеног услова за покретање поступка јавне набавке радова-
изградња отресишта на територији Месне заједнице „Бачка“ није био испуњен, контролисани индиректан
корисник средстава буџета поступио је супротно  члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама .
Доказ-11: - Рачун бр.0012/2012-0

- Аналитичка картица за конто:511231- Аутопутеви,путеви, мостови, надвожњаци и тунели

VIII. КОНТРОЛА ИСПАРВНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Образац-5)

         Контролисани индиректни корисник средстава буџета саставио је:
-  Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5- Месне

 заједнице „Бачка“.
         Горе наведени обрасац у законском року (28.02.2012. године) је предат надлежном органу,тј.  за
Управу за трезор, филијала Суботица , експозитура Сента.

         Контролисани индиректни корисник средстава буџета за период 01.01.-31.12.2011. године у својим
пословним књигама прокњижио је износ од 1.187.000,00 динара као приход од општине Сента.

         У току контроле извршено је упоређење података исказане у Извештају о извршењу буџета у периоду
од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 са подацима исказани у Бруто билансу за период
01.01.2011.-31.12.2011. године, након упоређења података констатује се  да приликом попуњавања
Образца-5 неправилности и незаконитости нису утврђене.

IX. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И  ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА ВЕЗАНО ЗА  ОСНОВНА  СРЕДСТАВА – НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ

                  На основу контроле пословних књига констатује се да контролисани индиректни корисник
средстава буџета располаже са стамбеном зградом ( Богараш , Братство Јединство бр.3) , међутим  не
располаже са непокретном имовином као пословни простор  у којој обавља свој делатност.

                  Контролисани индиректни корисник средстава буџета обавља свој делатност на адреси :
Богараш, Маршала Тита бр.29.
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                  Контролисани индиректни корисник средстава буџета закључио је Уговор о закупу пословне
просторије са :
- А.Д“Пољопривреда“-ом из Сенте, Поштанска бр.25 , број:3 дана 03.01.2007. године и Анекс бр.4 Уговора о
закупу пословне просторије , број:1 од 18.01.2011. године
- “Пољопривреда“ Сента А.Д. у стечају“ из Сенте , Поштанска бр.25, број:01 од 10.01.2012. године.

 Висина месечне закупнине пословне просторије износи 12.980,00 динара са ПДВ-ом почев од
18.01.2011 године.

Општина Сента у 2011. години контролисаном индиректном кориснику средстава буџета за
покриће сталних трошкова за горе наведену пословну просторију пренела је буџетска средства  у износу
од:
-  250.000,00 динара – за утрошену електричну енергију и
- 126.000,00 динара – за закуп пословног простора.
                На основу контроле улазних рачуна издат од стране добављача „Електровојводина“ д.о.о. из
Новог Сада и извода банке  констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета на
основу улазних рачуна  извршио исплату сталних трошкова везано за :
- горе наведену зграду која се налази на адреси: Богараш, Маршала Тита бр.29
- хидрофор који се налази на адреси: Богараш, Маршала Тита бр.2
- хидрофор који се налази на адреси: Богараш, Габор село 0/ББ и
- хидрофор који се налази на адреси: Богараш, Маршала Тита бр.25.
              Контролисани индиректни корисник средстава буџета у 2011. години на име укупно утрошене
електричне енергије ислатио је добављачу „Електровојводина“ д.о.о.  износ од 318.561,59 динара (од тога
22.205,49 динара је пренти дуг из 2010. године) од тога 250.000,00 динара из буџетских средстава Општине
Сента а пеостали износ од 68.561,59 динара из сопствених средстава.
              Вредност укупно утрошене елетричне енергије (без пренетог дуга из 2010. године) по мерном
месту: Богараш, Маршала Тита бр.29 износи  39.014,06 динара , детаљан приказ исте налази се у следећој
табели:

Ред.бр. БРОЈ РАЧУНА ПЕРИОД ИЗНОС

1 903216395-048-10 01.12.2010.-03.01.2011. 7,395.86
2 903216395-049-18 04.01.2011.-31.01.2011. 9,217.38
3 903216395-050-19 01.02.2011.-28.02.2011. 9,552.51
4 903216395-051-16 01.03.2011.-31.03.2011. 4,370.61
5 903216395-052-13 01.04.2011.-03.05.2011. 1,063.83
6 903216395-053-10 04.05.2011.-31.05.2011. 820.58
7 903216395-054-18 01.06.2011.-30.06.2011. 1,048.30
8 903216395-055-15 01.07.2011.-31.07.2011. 960.32
9 903216395-056-12 01.08.2011.-31.08.2011. 820.58

10 903216395-057-10 01.09.2011.-30.09.2011. 1,255.32
11 903216395-058-17 01.10.2011.-31.10.2011. 1,141.46
12 камата 84.70
13 903216395-059-14 01.11.2011.-30.11.2011. 1,239.80
14 камата 19.31
15 трошкови опомене 23.50

УКУПНО: 39,014.06
Доказ-12  :Аналитичка картица за конто: 42121100-Електрична енергија
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На основу контроле улазних рачуна издат од стране добављача А.Д“Пољопривреда“ и
А.Д“Пољопривреда“- у стечају и извода банке констатује се да је контролисани индиректни корисник
средстава буџета на основу улазних рачуна  извршио исплату сталних трошкова, тј. закупнину за горе
наведену пословну просторију у укуном износу од 126.000,00 динара , значи наменско је користио
буџетска средства.

X. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Наменско коришћење буџетских и сопствених средстава (сопствени приход и донација):

          Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Бачка“
-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на–

 Месну заједницу „Бачка“
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Бачка“
-  Бруро биланс за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године
- Аналитике картице за сва конта за период 01.01.2012.- 08.06.2012. године.

Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-27.06.2012. године
констатује се да су средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине, општине Сента и сопствена
средства ( ту су усврстана средства из донације) наменски утрошена.

Законито коришћење буџетских и сопствених средстава (сопствени приход и донација):

     1)    Савет месне заједнице „Бачка“ као надлежни орган правног лица није усвојио :
-  Финансијски план за 2011. годину .

           Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-31.12.2011. године а на основу
Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Бачка“ ,
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на–
Месну заједницу „Бачка“ и Бруро биланса за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године сачињен је Упоредни
преглед планираних и остварених расхода у 2011. години  ( Табела бр. 1) , исти је у прилогу записника и
чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета  више средстава је исплатио него што је Одлуком о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део
који се односи на – Месну заједницу „Бачка“ и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине
Сента  за 2011. годину предвиђено, више утрошена средства су исказане на контима : 411111; 412111;
412211; 411311; 424331; 424631; 425115; 426111; 426131; 426411; 426621; 426811; 426821; 426822; 426823;
426829; 426911; 426912; 482211 и 511231.

        2) Савет месне заједнице „Бачка“ као надлежни орган правног лица  усвојио је :
-  Финансијски план за 2012. годину .
         Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2012.-27.06.2012. године а на основу
Финансијског плана за 2012. годину и Аналитике картице за период 01.01.2012.- 27.06.2012. године
сачињен је Упоредни преглед планираних и остварених расхода у 2012. години  ( Табела бр. 2) , исти је у
прилогу записника и чине њен саставни део.

             На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета извршио је исплату трошкова на следећим контима иако исте нису предвиђене Финансијским планом
за 2012. годину:423131; 424331; 425112; 425115; 425117; 426131; 426411; 426413; 426829; 426919; 494442 и
511231.
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На основу извршене буџетске контроле наведене у овом записнику и исказаних података у
Табели бр. 1 и 2. констатује се да су средства законито су утрошена осим  у случајевима наведеним
у овом  записнику.
           Контролисани индиректни корисник средстава буџета поред основне делатности врши и испоруку
воде грађанима Богараша.
На основу испоруке воде у 2011. години остварено је :
- ПРИХОД: - у укупном износу од 92.660,00 динара - конто:74240003-Приходи од воде и
- РАСХОД: - у укупном износу од 257.342,04 динара - конто: 421211 –Електрична енергија

- у укупном нето износу од 33.100,00 конто: 423911-Остале стручне услуге
- у укупном износу од  21.200,00 динара - конто:424331- Услуге анализе воде
- у укупном износу од  80.797,00 динара -конто:425115- Радови на водоводу итд.

            На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
индиректни  корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од дана
пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

            Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску
инспекцију општине Сента задржава за своје потребе.

                                                                                                                           Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                     _____________________________

                                                                                                                                Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 12
- Табела бр.1 и 2

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-2- 2 / 2012
Дана: 04.04.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и
раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и
6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

о  извршеној буџетској инспекцији код Месне заједнице „Centar-Tópart „ из Сенте, Радноти Миклоша,
број 15, матични број : 08737215, ПИБ: 101103448 по предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских средстава и сопствених средстава за период 01.01.2011.
– 13.03.2012. године .

Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за контролу
број: 47-2/2012 од 13.03.2012. године и налога за контролу  број: 47-2-1/2012 од 21.03.2012. године.

 Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета је непосредно пре почетка буџетске
инспекције уручен је:

- налог за контролу број: 47-2/2012 од 13.03.2012. године дана 14.03.2012. године у 10,00 часова и
- налог за контролу број: 47-2-1/2012 од 21.03.2012. године дана 21.03.2012. године у  10,00 часова .
           Контрола је вршена у пословним просторијама контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета на адреси : Сента, Радноти Миклоша, број 15 и у пословним просторијама правног лица „K&N-
GERE“ д.о.о.експорт-импорт, задуженог за вођење пословне књиге за Месну заједницу „Centar-Tópart „ на
адреси : Сента, Петефи Шандора бр.48  почев од  21.03.2012. године у присуству:
        1. András Kosiczky– Председник Савета Месне заједнице „Centar-Tópart „

           2. Мирослава Гедошевића – Секретар Савета Месне заједнице „Centar-Tópart „
           3. Георгине Маћаш – књиговођа у правном лицу „K&N-GERE“ д.о.о.експорт-импорт.
           Контрола је вршена у периоду од 14.03. 2012. -  29.03. 2012. године .

Месна заједница „Centar-Tópart „ из Сенте, Радноти Миклоша, број 15, основана је :
 Статутом Месне заједнице „Centar-Tópart „, број: 13/2001 од 04.09.2001. године а дана

03.02.2009. године донета је Одлука о измени и допуни Статута Месне заједнице „Centar-
Tópart „,број: 10/2009 .

          Делатност Месне заједнице „Centar-Tópart „ је : делатност државних органа, шифра делатности:
75110.

Према члану 33. Статута Месне заједнице „Centar-Tópart„ , број: 1/2001 од 03.10.2001. године
одговорно лице контролисаном индиректном кориснику средстава буџета  по предмету контоле је :
- András Kosiczky - председник Савета Месне заједнице „Centar-Tópart„ , као одговорно лице у правном лицу.
По предмету контроле одговорно лице за вођење пословне књиге за Месну заједницу „Centar-Tópart „  је :
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-  Нандор Гере на основу Уговора о вршењу књиговодствених услуга за период 01.01.-31.12.2011. године
закљученог дана 14.06.2011. године између Месне заједнице „Centar-Tópart „ и „K&N-GERE“ д.о.о.експорт-
импорт из Сенте, Петефи Шандор бр.48 коју заступа Нандор Гере ,директор правног лица и Уговора о
вршењу књиговодствених услуга за период од 01.01.-31.12.2012. године ,број:1/2012 од 05.01.2012. године.

       Контролисани  индиректни корисник средстава буџета обавља платни промет код :
- Министарства Финансије - Управе за трезор преко подрачуна  број :

 840-708645-45 - приходи из буџета , сопствени приходи  и донације
 840-3286745-40 -  самодопринос
 840-4131745-38 - средства од грађана за одржавање путне мреже

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Контрола тачности примене примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава  за
период 01.01.2011. – 13.03.2012. године :

I. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И УРЕДБАМА

1) Статут Месне заједнице „Centar-Tópart „ донет је од стране Савета Месне заједнице „Centar-Tópart „
дана 04.09.2001. године на основу члана 4. став 2 и 3. Одлуке о образовању месних заједница на територији
општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.6/2001),  а  наведени надлежни орган дана 03.02.2009.
године донео је Одлуку о измени и допуни Статута Месне заједнице „Centar-Tópart „, број: 10/2009 од
03.02.2009. године .
Наведени статут није усаглашен са одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) и са одредбама Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.1/2006- пречишћени
текст, 20/2007 и 11/2008).  Међутим поменути статут престао да важи, уместо тог статута донет је нов Статут
општине Сента („Службени лист општине сента“ бр.5/2011) који је ступио на снагу 08.04.2011. године.
Како је Статут Месне заједнице „Centar-Tópart „ није усаглашен са одредбама Закона о локалној самоуправи
и новим Статутом општине Сента („Службени лист општине сента“ бр.5/2011) одговорно лице
контролисаног индиректног корисника средстава буџета поступио је супротно члану 33. Статута Месне
заједнице „Centar-Tópart „ .
          2) Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу члана 16. став 9.  Уредбе о
буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) у обавези је да интерним општим
актом ( Правилник о организацији буџетског рачуноводства) дефинише: организацију рачуноводственог
система; интерне рачуноводствене контролне поступке; лица која су одговорна за законитост, исправност и
састављање исправа о пословној промени и другом догађају; кретање рачуноводствених исправа као и
рокове за њихово достављање.

Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета до дана контроле, тј. до 14.03.2012. године  није
донео Правилник о организацији  буџетског рачуноводства, тиме поступио је супротно члану 16. став 9.
Уредбе о буџетском рачуноводству .

3) Надлежни орган контролисаног индиректног корисника средстава буџета није донео Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места ни Правилник о раду.
Услове за пријем запосленог у радни однос  нису одређени ни у  једним општим актом.
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   4) Контролисани индиректни корисник средстава буџета до дана контроле није донео Правилник о
платама, накнадама  и другим примањима запослених, а међутим ни у другом општем акту није одредио
висину зараде запослених, накнадама  и другим примањима запослених .

II. КОНТРОЛА ПОПИСА  ИМОВИНЕ  И ОБАВЕЗА СА  СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

а) Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Попис новца о благајни са стањем на дан 31.12.2011. године
-  Инвентарска листа 2011. године за ствари које су везане за : кухињу, WC, канцеларију

 Опрема и алат
 Столови, столице, намештај

- Реверс  на имовину примљену на привремену употребу од МУП РС-Сектор за ванредне ситуације-
   Одељење за ВС Кикинда-Сента
- Пописна листа имовине Општине Сента
-  Предлог за отпис инвентара из 2011. године
-  Биланс – Период 01.01.2011. - 31.12.2011. године.

 Председник Савета Месне заједнице „Centar-Tópart „ донео је Одлуку о формирању Комосије за попис
имовине, потраживања и обавеза, бр.186/2011 од 27.12.2011. године.
Комисија за попис имовине, потраживања и обавеза извршила (у даљем тексту:Комисија) извршила је попис
новца у благајни са стањем на дан 31.12.2011. године, салдо у благајни износи : 0,00 динара.
Комисија извршила је попис ствари које су везане за : кухињу, WC, канцеларију и поред тога извршила је
попис опреме и алата, столови, столице, намештај.
Чланови пописне комисије Општинске управе, тј.  Едит Шарњаи Рожа, дипл. правник и Силвија Кеченовић,
дипл.ецц. извршиле су попис канцеларијских намештаја ,слике, гасни конвентер, монитор , компјутер
кућиште,тј. покретне ствари које су у власништву Општинске управе општине Сента.
Након извршеног пописа Комисија је дала  Предлог за отпис инвентара из 2011. године.
Комисија након извршеног пописа имовине дана 07.01.2012. године сачинила је записник бр.6/2012  а исти са
пописним листовима и Предлог за отпис инвентара из 2011. године није доставио за даљу обраду правном
лици задуженог за вођење пословне књиге за контролисаног индиректног корисника средстава буџета.
Након контроле аналитичке картице основних средстава и опреме буџетски инспектор констатовао је стање
на дан 31.12.2011. године ,то је следеће:

Број
конта

Назив конта Датум Опис Дугује Потражује Салдо

011 141 Аутопутеви,путеви,
мостови,андвожњаци

01.01.2011. Почетно стање
за 2011

499.986,80 499.986,80

011 211 Опрема за
саобраћај-телефон

01.01.2011. Почетно стање
за 2011

19.468,80 19.468,80

011 222 Рачунарска опрема-
принтер

01.01.2011. Почетно стање
за 2011

12.040,00 12.040,00

011 292 Исправка вредности
опреме-телефон

01.01.2011. Почетно стање
за 2011

16.601,60 -16.601,60

31.12.2011. Амортиз.12-
2011

2.867,20 -  2.867,20

011 152 Канализација 01.01.2011. Почетно стање
за 2011

50.760.323,47 50.760.323,47

31.12.2011. Пренос 16.567.550,87 16.567.550,87

015 213 Аванси за остала
осн.средства-путеви

01.01.2011. Почетно стање
за 2011

9.038.364,78 9.038.364,78
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015 214 Аванси за нефин.
имов.-водов.
инфрастрктура

31.12.2011. Пренос 16.567.550,87 16.567.550,87

На основу горе наведеног констатује се да контролисани индиректни корисник средстава буџета у својим
пословним књигама не води опрему тј. ствари које су везане за кухињу, WC, канцеларију, опреме и алата,
столови, столице, намештај.

На основу расположивих података књиговођа је извршила обрачун амортизације за 2011. годину само
за опрему (телефон, принтер).
            Комисија контролисаног индиректног корисника средстава буџета није извршио попис  :
- непокретне имовине,
- потраживања и обавезе са стањем на дан 31.12.2011.године .
Како  контролисани индиректни корисник средстава буџета није  извршио усклађивање стања непокретне
имовине, потраживања  и обавезе у књиговодственој евиденцији са стварним стањем  на дан 31.12.2011.
године , тиме је поступио супротно члану 18. Уредбе о  буџетском рачуноводству.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета за непокретну имовину:
- Путеви (конто:011 141)
- Канализација (конто:011 152)
 није ивршио обрачун амортизације за 2011. годину, у  Билансу – Период 01.01.2011. - 31.12.2011. године- не
постоји конто: 011149- Исправка вредности саобраћајних објеката и конто: 011159- Исправка вредности
водоводне инфраструктуре.

        Након контроле картона основних средстава констатовано је да је контролисани индиректни корисник
средстава буџета не располаже са непокретном имовином .

III.  КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ  ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА
 Запосленима у контролисаном периоду није вршена исплата на име Накнаде трошкова за запослене

(конто: 415000).
Запослени Мирослав Гедошевић на основу Налога за службено путовање ,бр.01/2011 од 23.09.2011.

године дана 23.09.2011. био је на службеном путу у Суботици са задатком да изврши посету у Аквапројект. У
наведеном налогу наложено је запосленом да као превозно средство користи сопствено возило а путни
трошкови   падају на терет Месне заједнице „Centar-Tópart „ .
Након повратка са службеног пута дана 23.09.2011. године запослени доставио је путни рачун (исти није
потписао) контролисаном индиректном кориснику средстава буџета за износ од 4.554,00 динара са циљем
да исти буде исплаћено због коришћења сопственог возила . На основу путног рачуна а сходно члану 12.
Алинеја 2. Уговора о раду закљученог дана 25.08.2009. године између Месне заједнице „Centar-Tópart „ и
Мирослава Гедошевића  запосленом је исплаћен преко благајне износ од 4.554,00 динара. Наведена
исплата је прокњижена на конто : 422194- Накнада за употребу сопственог возила .

IV. КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И  ИСПЛАТЕ  ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Код контролисаног индиректног корисника средстава буџета у периоду од 01.01.2011.-13.03.2012. године у
радном односу били су следећи запослени:
1) Мирослав Гедошевић - Секретар Месне заједнице „Centar-Tópart „ на основу Уговора о раду, број: 57/2009
од  25.08.2009 године, запослено заснивао је радни однос на неодређено време од 25.08.2009. године
У члану 6.  Уговора о раду зарада запослена је одређена  по следећем, цитирам:
„Запосленом се утврђује зарада за обављени рад и време проведено на раду која не може бити мања од
минималне зараде и то тако што ће се основица за плате запосленог израчунати у складу са средствима
која се добију из буџета општине Сента.“
Значи зарада запосненог није одређена ни коефицијентом ни у номиналном износу .
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Контролисани индиректни корисник  средстава буџета дана  25.08.2009 године закључио је  Уговора о раду
број: 57/2009 са запосленом Мирославом Гедошевићем , у наведеном уговору о раду није одредио новчани
износ основне зараде и елементе за утврђивања радног учинка , тиме поступио је супротно члану 33.
став 1 тачка 10. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009).
2) Борбала Киш Јовак – запослена на радно место спремачица-курир у Месној заједници на основу Уговора
о раду, број: 58/2009 од  25.08.2009 године, запослена заснивала је радни однос на неодређено време од
01.06.2002. године. Запосленој престао је радни однос дана 11.09.2011. године.
Контролисани индиректни корисник  средстава буџета дана  25.08.2009 године закључио је  Уговора о раду
број: 57/2009 са запосленом Борбалом Киш Јовак, у наведеном уговору о раду није одредио новчани износ
основне зараде и елементе за утврђивања радног учинка , тиме поступио је супротно члану 33. став 1 тачка
10. Закона о раду.
3) Миша Милановић-запослено на радно место: „радник на одржавању „ у месној заједници на основу
Уговора о раду:
број: 160/2011 од 12.09.2011. године примљен за 2 месеци почев од 12.09.2011. године
број: 174/2011 од 11.11.2011. године примљен за 2 месеци почев од 12.11.2011. године
број:     4/2012 од 12.01.2012. године примљен за 2 месеци почев од 12.01.2012. године
број:   40/2012 од 12.03.2012. године примљен за 2 месеци почев од 12.03.2012. године.
У тачци 6. по Уговорима о раду утврђена је зарада запосленог у  нето износу од 102,00  динара по час.
            По методу пребира и прескока за контролу изабрано је обрачун и исплата зарада запосленима за
месец октобар и новембар 2011. године.

Обрачун зараде запосленима за месец октобар 2011. године:
            Дана 26.10.2011. године контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио је обрачун
зараде запосленима за месец октобар 2011. године.
У периоду од 01.01.2011.-13.03.2012. године обрачун зараде запосленима вршено је без евиденције о
присутности запослених на радном месту (не води се та евиденција).
Наведена радња је превремена , пошто  26. октобра 2011. године обрачунски службеник не може да има
тачне податке о томе да ли ће сваки запослени бити на радном месту у периоду од 27. до 31. октобра 2011.
године и да ли запосленом следи зарада или накнада зараде .
Коначан обрачун зараде за месец октобар 2011. године врши  се у новембру 2011. године  или најраније
задњег дана у месецу тј. 31.10.2011. године .
Исплата зараде запосленима  за месец октобар 2011. године извршено је 31.10.2011. године
Доказ-1: Обрачун зараде и других примања за 10.2011/2 од 26.10.2011.
               Књижни налог бр.387 од 31.10.2011.

Обрачун и исплата зараде запосленима за месец новембар 2011. године:
Дана 14.11.2011. године контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио је обрачун

аконтацију зараде запосленима за месец новембар 2011. године.На Обрачуну зараде и других примања за
11.2011/2 од 14.11.2011. године број часова рада за поменути период наведено је као редован рад :176
сати, значи исти погрешно је исказано пошто у периоду од 1-14 новембра 2011. године број редовног рада је
: 80 сати.

Контрола коначног обрачуна и исплате зараде за месец новембар 2011. године  вршена је на основу
следеће документације:

- Обрачун зараде,пореза и доприноса за новембар 2011. године од 25.11.2011. године
- Образац –ПП ОПЈ –Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец новембар

        2011.  године
- Образац –ПП ОД –Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално

        осигурање на зараде/накнаде  за месец новембар 2011. године
- Образац ОЗ – Обрачун зараде и друга примања  за месец  новембар 2011. године за Мирославу

       Гедошевића и за Мишу Милановића
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- Књижни налог бр.445 од 30.11.2011.
 Коначан обрачун зараде за месец новембар 2011. године  извршено је 25.11.2011. године уместо
30.11.2011. године, тј. 5 дана раније него што је законом одређено , значи контролисани индиректни
корисник средстава буџета поново је превремено извршио обрачун зараде запосленима .
Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 30.11.2011. године извршио исплату зараде
запосленима за месец новембар 2011. године , износ бруто зараде је  65.166,19 динара  на коју су
обрачунати и уплаћени законом утврђени  порез и доприноси .
        На основу Обрачуна зараде и друга примања  за 11/ 2011/2 од 30.11.2011. године за Мирославу
Гедошевића констатује се да је приликом обрачуна зараде узета је :

-  вредност коефицијента: 40808,43 динара
-  основни коефифијент-  није исказано
-  радни стаж : 29 година, 3 месеци, 15 дана.
На основу радног стажа контролисани индиректни корисник средстава буџета није извршио обрачун и
исплату увећане зараде по основу времена проведеног на раду  за сваку навршену годину рада у радном
односу - 0,4% од основице (минули рад), тиме поступио је супротно члану 108. став 1. тачка 4. Закона о
раду.

 Контролисани индиректни корисник  средстава буџета закључио је Уговора о раду, број: 57/2009 са
запосленом у којој није навео да поред основне зараде запослени има право на увећану зараду по основу
времена проведеног на раду за сваку навршену годину рада у радном односу- 0,4%  од основице (минули
рад) сходно члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду.
          На основу Обрачуна зараде и друга примања  за 11/ 2011/2 од 30.11.2011. године за Мишу

Милановићу констатује се да је приликом обрачуна зараде узета је :
-  вредност коефицијента: 23.193,72 динара
-  основни коефифијент-  није исказано
-  радни стаж : 0 година, 2 месеци, 20 дана.
 На основу радног стажа контролисани индиректни корисник средстава буџета није извршио обрачун и
исплату увећане зараде по основу времена проведеног на раду  за сваку навршену годину рада у радном
односу - 0,4% од основице (минули рад), тиме поступио је супротно члану 108. став 1. тачка 4. Закона о
раду.
 Контролисани индиректни корисник  средстава буџета закључио је Уговоре о раду, број: 160/2011 и
174/2011 са запосленом у којима није навео да поред основне зараде запослени има право на увећану
зараду по основу времена проведеног на раду за сваку навршену годину рада у радном односу- 0,4%  од
основице (минули рад) сходно члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду.

 Код запосленог Мише Милановића приликом обрачуна и исплате зараде уместо цене рада по часу у нето
износу од 102,00 динара узета је вредност коефицијента, а то је супротно тачци 6. Уговоре о раду, 160/2011
и 174/2011.
Констатује се да контролисани индиректни корисник  средстава буџета приликом закључивања Уговора о
раду везано за одређивање зараде запосленима није користио исти принцип, тј. код једног запосленог
висину зараде одредио је по коефицијентима а код другог запосленог одредио је висину зараде у  нето
износу од 102,00  динара по час.

Контролисани индиректни корисник  средстава буџета није донео општи акт, тј. Правилник о
зарадама, накнадама  и другим примањима запослених  у којој би регулисао висину зараде, начин обрачуна
зараде запосленима итд.
Доказ - 2: - Обрачун зараде,пореза и доприноса за новембар 2011. године од 25.11.2011. године

- Образац ОЗ – Обрачун зараде и друга примања  за месец  новембар 2011. године за Мирославу
                     Гедошевића и за Мишу Милановића

- Књижни налог бр.445 од 30.11.2011.
- Уговор о раду, број: 57/2009
- Уговор о раду, број: 40/2012
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V. КОНТРОЛА   ИСПРАВНОСТИ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ИСПРАВА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ
КЊИЖЕЊЕ  ПОСЛОВНИХ  ПРОМЕНА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета у току 2011. године издао је у закуп пословну
просторију  који се налази на адреси: Сента, Радноти Миклоша бр. 15, закључио је 12  Уговора о закупу, и на
име закупнине имао је сопствени приход укупно : 42.000,00 динара.
У периоду од 01.01.-13.03.2012. године контролисани индиректни корисник средстава буџета издао је у
закуп пословну просторију ,закључио је 3 Уговора о закупу пословне просторије и на име закупнине имао је
сопствени приход укупно : 7.500,00 динара.
Следи табеларни приказ Уговора о закупу:

                                     УГОВОР О ЗАКУПУ  У 2011.ГОДИНУ                   табела број: 1

Број уговора датум уговора износ закључено са лицем

1/2011 20.01.2011. 4,200.00 физичко лице
1/2011 31.01.2011. 1,500.00 правно лице
2/2011 28.02.2011. 2,500.00 правно лице
3/2011 28.02.2011. 1,400.00 физичко лице
4/2011 29.03.2011. 4,900.00 физичко лице
5/2011 29.04.2011. 4,500.00 правно лице
6/2011 08.06.2011. 2,500.00 физичко лице
7/2011 13.06.2011. 1,500.00 физичко лице
8/2011 24.06.2011. 2,500.00 физичко лице
9/2011 28.06.2011. 4,000.00 правно лице

10/2011 30.08.2011. 4,500.00 правно лице
11/2011 28.10.2011. 4,000.00 правно лице
12/2011 27.12.2011. 4,000.00 правно лице

УКУПНО: 42,000.00

                                     УГОВОР О ЗАКУПУ  У 2012.ГОДИНУ

Број уговора датум уговора износ закључено са лицем

1/2012 13.02.2012 2,500.00 физичко лице
2/2012 27.02.2012. 2,500.00 физичко лице
3/2012 28.02.2012. 2,500.00 физичко лице

УКУПНО: 7,500.00

            На основу књиговодствених података констатовано је да контролисани индиректни корисник
средстава буџета  не располаже са непокретном имовином, пословна просторија у којој обавља своје
делатности (адреса: Сента, Раноти Миклоша 15) је имовина Републике Србије, а право коришћења над те
имовине има Општина Сента, Главни трг бр.1.
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Како горе наведена пословна просторија није у власништву контролисаног индиректног корисника средстава
буџета, односно нема права коришћења над тим објектом контролисани индиректан корисник средстава
буџета пословну просторију узео је у закуп од Општине Сента , али о томе нема закључени уговор о закупу.
Непокретност у државној својини не може да се да у подзакуп.
Непокретност који се налази на адреси Сента, Раноти Миклоша 15 је државна својина , а исту контролисани
индиректан корисник средстава буџета дао је у подзакуп физичким и правним лицима  у периоду од
20.01.2011.-30.08. 2011. години (Табела бр.1), о томе закључени уговори су супротне члану 5. став 4. Закона
о средствима у својини Републике Србије(“Службени гласник РС“ бр. 53/95, 3/96, 54/96, ) и зато су исте
сматарају ништавим ( Табела бр.1).
Доказ-3: Уговор о закупу , бр.12/2011
Улазни рачуни:

Контролисани  индиректни корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe :
- у периоду од 01.01.-31.12.2011. године од редног броја 1 до редног броја 210 , исте нису уведени у Књигу
  улазних рачуна и
- у периоду од 01.01.-13.03.2012. године од редног броја 1 до редног броја  36 , исте нису уведени у Књигу
  улазних рачуна .
         По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.U-197 из 2011. године.
Након контроле улазног рачуна U-197  испостављен од стране добављача  „Водоланд“ радња за цевне
инсталације из Сенте везано за вађење пумпе за канализацију и чишћење пумпе за канализацију, број
Рачуна: 6/2011 од 21.12.2011. године, износ рачуна 7.000,00 динара констатује се  да  Рачун: 6/2011  није
потписана од стране  запосленог контролисаног индиректног корисника средстава буџета .
         По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.U-23 из 2012. године.
Након контроле улазног рачуна U-23 испостављен од стране добављача  „Ацел „ д.о.о. из Сенте везано за
набавку: кваке,браве,цил.елзет,гиб.црево и турпије  Отпремница-Рачун: 59/1/2012 од 26.01.2012. године,
износ фактуре 7.746,00 динара констатује се  да наведена отпремница-рачун није потписана од стране
запосленог контролисаног индиректног корисника средстава буџета. Поред Отпремнице-Рачуна
број:59/1/2012 приложена је Отпреминца број:49-072 без датума, исти није потписан од стране запосленог
контролисаног индиректног корисника средстава буџета.

 Рачун-Отпремница или рачун без отпремнице које нису потписане од стране купаца сматра се
непотпуним, неуредним рачуноводственом  исправом пошто не преставља писмени доказ о насталој
пословној промени а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .
Књижење пословне промене на расходима на основу непотпуне, неуредне рачуноводствене  исправе тј. на
основу рачуноводствених докумената које нису валидне  супротно је члану 16. став 3. Уредбе о буџетском
рачуноводству .
Доказ-4: -  Рачун бр. 6/2011

- Отпремнице-рачун:59/1/2012

VI. КОНТРОЛА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне књиге  води по систему двојног
књиговодства.

А)  Добављач „Потиски водоводи“ из Хоргоша доставио је контролисаном индиректном кориснику
средстава буџета Рачун број:00773 од 31.05.2011. годину везано за поправку асфалтног коловоза, износ
рачуна је : 299.071,00 динара. Контролисани индиректни корисник буџетских средстава наведени рачун
није прокњижио до дана извршене контроле тј. 13.03.2012. године, значи поменути рачун није прокњижио
истог дана, а најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене  исправе, а то је супротно члану
16. став 11. Уредбе о буџетском рачуноводству . Поред рачуна нема отпремница , а ни рачун није
потписан од од стране  запосленог контролисаног индиректног корисника средстава буџета, то значи да
нема писмени доказ о томе да је  и извршена поправка асфалтног коловоза.
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Дана 23.11.2010.године контролисани индиректни корисник средстава буџета авансно је уплатио
добављачу износ од 299.071,00 динара.
Доказ-5 :- Рачун број:00773

-Аналитичка картица за конто 123231-Аванси за обављене услуге за период 01.01.2010.-13.03.2012.

Б) Добављач СТР за промет робе на мало и комисион “МАЈА“ из Аде,  доставио је контролисаном
индиректном  кориснику средстава буџета Предрачун број: 130-2011/П-3 од 09.12.2011. године за 18,45 м
дамаста,износ предрачуна је 12.546,00 динара. Наведени предрачун исплаћен је довављачу дана 08.12.
2011. године.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета није прокњижио у пословним књигама Предрачун
број: 130-2011/П-3  од 09.12.2011. године , значи пословне књиге није водио уредно  а то је супротно члану
9. став 2. Уредбе о  буџетском рачуноводству.
Дана 22.03.2012. године контролисани индиректни корисник средстава буџета  доставио је књиговођи Рачун
бр.141-2011/3 од 09.12.2011. године испостављен од стране добављача СТР за промет робе на мало и
комисион “МАЈА“, износ рачуна :12.546,00 динара , а итси је прокњижен у пословним књигама дана
22.03.2012. године на конто: 252111-Добављачи у земљи – „Маја“ СТР.
Доказ-6 :- Предрачун број: 130-2011/П-3

- Рачун бр.141-2011/3
- Аналитичка картица за конто: 252111-Добављачи у земљи – „Маја“ СТР.

              Ц) Дана 27.03.2012. године у канцеларији „ K&N-GERE“ д.о.о.експорт-импорт буџетски инспектор је
констатовао да је контролисани индиректни корисник средстава буџета за рачун : 840-3286745-40 извод
банке: бр.54 од 21.03.2012.године и бр.55 од 22.03.2012.године доставио  књиговођи на књижење дана
27.03.2012. године , значи рачуноводствена исправа није достављена на књижење наредног дана , а
најкасније у року од два дана од дана настанка пословне помене и другог догађаја.
Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није доставио извод банке: бр.54 од
21.03.2012.године на књижење наредног дана (22.03.2012.године), а најкасније у року од два дана од дана
настанка пословне помене (23.03.2012.године),тиме је поступио супротно члану 16. став 7. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
Доказ-7 :- Извод банке: бр.54

- Извод банке: бр.55

  Д) На основу уговора бр.375-0025/130/2011 од 15.08.2011.године и Анекса бр1 од 28.11.2011. године
добављач „ Потиски водоводи“ из Хоргоша за извршене радове везано за изградњу градске канализационе
мреже на територији Месне заједнице „Centar-Tópart „  доставио је контролисаном индиректном кориснику
средстава буџета:

I. Привремену ситуацију број :01862 од 08.10.2011. године за износ од  4.160.343,57 динара
II. Привремену ситуацију број :02195 од 15.12.2011. године за  износ од 5.955.010,51 динара

III. Привремену ситуацију број :02342 од 12.01.2012. године за износ од 3.286.387,97 динара.
Горе наведене привремене ситуације нису прокњижене у пословним књигама контролисаног индиректног
корисника средстава буџета (конто:252111- Добавачи у земљи) , значи контролисани индиректни корисник
средстава буџета пословне књиге није водио уредно  а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о  буџетском
рачуноводству и члану 2. став 3. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007, 50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008,
3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 и 101/2010).
Исплате које су вршене у 2011. години на основу горе наведене Привремене ситуације прокњижени су на
конто:123231- Аванси за обављене услуге за период 01.01.2011.-31.12.2011.
У току године 2011. године нису вођене пословне промене везане за изградњу градске канализационе
мреже на територији Месне заједнице „Centar-Tópart„ (као инвестиција у току)  на конто: 015214- Аванси за
водоводну инфраструктуру . На крају године тј. 31.12.2011. године у једном износу извршено је сторнирање
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износ од 16.567.550,87 динара на конто:123231 - Аванси за обављене услуге за период 01.01.2011.-
31.12.2011, а исти износ је прокњижен на :
-конто: 015214- Аванси за водоводну инфраструктуру
-конто: 511242- Канализација
-конто: 011152- Канализација .
Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу I. Привремене ситуације број :01862  дана
09.12.2011. године извршио је  исплату добављачу износ од 5.955.010, 51 динара , а ову пословну промену
није прокњижио истог дана на конта :015214- Аванси за водоводну инфраструктуру, 311151-Нефинансијска
имовина у припреми, 252111-Добављачи у земљи, 511242- Канализација , 131212- Обрачунати неплаћени
издаци, значи контролисани индиректни корисник средстава буџета  пословне књиге није водио уредно а
тиме је поступио супротно члану члану 9. став 2. Уредбе о  буџетском рачуноводству и члану 2. став 3.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем .
Доказ- 8:- I. Привремену ситуацију број :01862

II. Привремену ситуацију број :02195
III. Привремену ситуацију број :02342

                   Аналитичка картица за конто: 123231 - Аванси за обављене услуге за период 01.01.2011.-
                   31.12.2011
                   Књижни налог бр.517

        Аналитичка картица за конто: 511242- Канализација
             Аналитичка картица за конто: 011152-  Канализација

VII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ

Контрола је вршена на основу следеће документације:
-   Одлука о буџету општине Сента за 2011. годину („Службени лист општине Сента“бр.25/2010)
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину („Службени лист општине

 Сента“бр.10/2011)
- Биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011.године

Извршена  је  контрола спровођења поступка јавне  набавке добара и услуга у 2011. години везано за
изградњу градске канализационе мреже на територији Месне заједнице „Centar-Tópart „
          На основу контроле Биланса за период 01.01.2011.-31.12.2011. године констатује се да је на Конто:
 511242- Канализација– исказан износ од  16.567.550,87 динара.
          Наручилац може да покрене поступак јавне набаваке :
- ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки  и
- ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету локалне самоуправе или у финансијском плану  сходно
члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.116/2008).

Контролисани индиректни  корисник средстава буџета у 2011. години за набавку радова везано за
изградњу градске канализационе мреже на територији Месне заједнице „Centar-Tópart „  предвидео је
средства у буџету  општине Сента за 2011. годину износ од 15.000.000,00 динара , Раздео: 1, Глава: 1.5,
Функција: 160, Позиција: 40, Економска класификлација: 511-Зграде и грађевински објекти.

Контролисани индиректни  корисник средстава буџета није донео :
-  Финансијски план за 2011. годину ни
-  Плана набавки за 2011. годину.
Средства за набавку радова везано за изградњу градске канализационе мреже на територији Месне
заједнице „Centar-Tópart „ предвиђена је у буџету  општине Сента за 2011. годину, међутим наведена
набавка није предвиђена у Плану набавки за 2011. годину .
           Како један од два горе наведеног услова за покретање поступка јавне набавке радова везано за
изградњу градске канализационе мреже на територији Месне заједнице „Centar-Tópart „ није испуњен,
контролисани индиректни корисник средстава буџета поступио је супротно  члану 27. став 1. Закона о
јавним набавкама .
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         Савет Месне заједнице „Centar-Tópart „ :
А)  донео  је Одлуку о расписивању јавног позива за изградњу градске канализационе мреже на територији
Месне заједнице, дана 04.05.2011. године број: 60/2011
Б) истог дана тј. 04.05.2011. године именована је комисија за спровођење јавног позива 1-А/2011 у следећем
саставу:

1) Бајић Мирослав, дипл.правник,адвокат из Сенте - председник комисије
2) Варга Пертич Марта, дипл.инг.градње из Сенте - члан комисије
3) Гере Јожеф, дипл. ецц из Сенте – члан комисије
4) Берењи Ласло, економиста из Сенте – члан комисије
5) Гедошевић Мирослав, правник из Сенте – члан комисије

С) донео је Одлуку да се објави Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку
радова за изградњу градске канализационе мреже на територији Месне заједнице „Centar – Тópart“ под
бројем: 1-А/2011. године.
Д)  Предмет јавне набавке: изградња градске канализационе мреже на територији Месне заједнице „Centar –
Тópart“ у улицама:

1)  Преградски Венац (део од улице Кишкез до улице Миксат Калмана грана Р/12 и Р/13;
2)  Секфи Ђерђ деоница 28/3
3)  Петефи Шандора (део од улице Радноти Миклоша до краја улице) деоница 30(1 и 30/1“ 30/2;
4) Арпадова (део од улице Костолањи Деже до краја улице), деоница 28/2,28/4,28/6 и 28/6“.

Е)  Процењена вредност јавне набавке није одређена.

I. Јавни позив објављен је у „Службеном гласнику РС“број :36 од  27.05.2011.године под називом: Јавни
     позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова за изградњу градске
     канализационе мреже на територији Месне заједнице „Centar – Тópart“ под бројем: 1-А/2011. године.
II. Записник о отварању понуда, сачињен је дана 30.06.2011. године број:62/2011 у којој су наведени назив

понуђача и остале податке:
1)ДОО „Потиски водовод“ Хоргош из Хоргоша , Жељезничка бр. 22, вредност понуде  без ПДВ-а

                      је 20.513.324,06 динара, са ПДВ-ом  је 24.205.722,39 динара;
                  2) „Јаворник“ Грађевинско трговинско производно и услужно предузеће доо Суботица из

                       Суботице, Пролетерских бригада 123, вредност понуде  без ПДВ-а  је 21.353.297,90 динара,
                       са ПДВ-ом  је 25.196.891,52 динара.
III. Дана 04.07.2011. године Савет Месне заједнице „Centar-Tópart „  донео је Одлуку о избору за

најповољнију понуду по расписаном јавном позиву 1-А/2011, то јест ДОО Потиски Водоводи  из
Хоргоша, ул.Жељезничка 22.
 На овом састанку је одређена Процењена вредност јавне набавке у износу од  23.000.000,00
динара.

IV. Председник Савета Месне заједнице „Centar-Tópart „ дана 15.08.2011. године донео је Решење о
именовању надзорног органа код извођења инвестиционих радова  на   изградњи градске
канализације у улици Сегфу Ђерђ деоница 28/3, у ул. Петефи Шандора (део од ул.Радноти Миклоша
до краја улице),деоница 30/1 и 30/2, у ул.Арпадова (део од улице Костолањи Деже до краја улице)
деоница28/2,28/4,28/6 и 28/6“, у улици Преградски венац (део од улице Кишкез до улице Миксат
Калмана) деоница П/12 и П/13.

V. Дана 15.08.2011. године закључен је Уговор о изградњи канализационе мреже на територији Месне
заједнице „Centar – Tópart” са ДОО“ ПОТИСКИ ВОДОВОДИ „из Хоргоша под бројем:375-0025 односно
130/2011 од 15.08.2011. године , вредност уговора је  20.513.324,06 динара без ПДВ-а.

VI. Дана 15.08.2011. године закључен Уговор о вршењу стручног надзора са А.Д.Простор Ада под
бројем:131/2011 односно 14/1/ПР од 15.08.2011.године.

VII. Дана 28.11.2011. године закључен је Анеx број l  Уговора  број: 375-0054 односно 175/2011 од
28.11.2011.године,  вредност Анекса уговора је 1.413.213,55 динара са ПДВ-ом.
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На основу закљученог Уговора број:130/2011 од 15.08.2011. године извођач радова,тј. ДОО “ ПОТИСКИ
ВОДОВОДИ „ извршио је део уговорених радова а за исте издао је :

 I Привремену ситуацију: - број 01862 од 08.10.2011. године, износ од =4.160.343,57 динара
II Привремену ситуацију: - број 02195 од 15.12.2011. године, износ од  =5.955.010,51 динара

  III Привремену ситуацију: - број 02342 од 12.01.2012. године, износ од =3.286.387,97 динара.
Наведене привремене ситуације су приложене уз овај записник под : Доказ-7.

VIII. КОНТРОЛА ИСПАРВНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Образац-5)

Контролисани индиректни корисник средстава буџета саставио је:
-  Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5- Месне

 заједнице „Centar – Tópart.
Горе наведени обрасац  предат је у законском року (27.02.2012. године) надлежном органу,тј.  за Управи

за јавна плаћања у филијали у Сенти.
         Контролисани индиректни корисник средстава буџета за период 01.01.-31.12.2011. године у својим
пословним књигама прокњижио је износ од 1.161.000,00 динара као приход од општине Сента.

 У току контроле извршено је упоређење података исказане у Извештају о извршењу буџета у периоду
од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 са подацима исказани у Билансу за период 01.01.2011.-
31.12.2011. године и констатоване су  следећи неправилности:

- у 000 динара –
Расходи и издаци на терет буџета и осталих

извора
Подаци из Обрасца-5Ознака

ОП
Број конта Опис

Укупно Општине Из
осталих
извора

Подаци из
Биланса за
период 01.01.-
31.12.2011.

5176 412100 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

81 79 2 84

5177 412200 Допринос за здравствено осигурање 50 50 / 47

           Након контроле законитости исказаних података у Извештају о извршењу буџета у периоду од
01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 констатује се да је контролисани индиректни корисник
средстава буџета приликом  попуњавања наведеног образца нетачно је исказао висину расхода на контима:
412100 и  412200, а тиме је поступио супротно члану 3. Уредбе о буџетском рачуноводству.

Доказ-9:
- Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.- 31.12.2010.године - Образац 5- страна 1 и 10
- Биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011. године – страна 1, 5 и 6

IX. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА ВЕЗАНО ЗА  ОСНОВНА  СРЕДСТАВА – НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ

На основу контроле пословних књига констатује се да контролисани индиректни корисник
средстава буџета  не располаже са непокретном имовином као пословни простор  у којој обавља свој
делатност.

                  Контролисани индиректни корисник средстава буџета са Општином Сента није закључио  Уговор
о закупу пословну проторију који се налази на адреси: Сента , Радноти Миклоша бр. 15.

Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета за покриће сталних трошкова за горе
наведену пословну просторију Општина Сента у 2011. години пренела је буџетска средства  у износу од
86.6000,00 динара.
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На основу контроле улазних рачуна, извода банке констатује се да је контролисани индиректни
корисник средстава буџета на основу улазних рачуна извршио исплату сталних трошкова везано за горе
наведену зграду, значи наменско је користио буџетска средства , међутим није имао закључен Уговора о
закупу тј. није имао правног основа за исплату трошкова везано за поменуту зграду, значи противзаконито
је користио буџетских средстава у 2011. години .
              Функционер, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава је одговоран за
закониту употребу буџетских средстава сходно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему.
             Контролисани индиректни корисник средстава буџета  у 2011. години без правног основа је
извршио исплате улазних рачуна везано за сталне трошкове које су настале  коришћењем пословне
просторије (рачуне за утрошену електринчу енергију, комуналне услуге итд.), значи противзаконито је
користио пренета буџетска средства , а то је супротно члану члана 71. став 2. Закона о буџетском
систему.

X. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Centar –

Tópart“
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на–

 Месну заједницу „Centar – Tópart“
- Одлука о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Centar –

Tópart“
А) Контролисани индиректни корисник  средстава буџета примио је од добављача „Електровојводина“

доо из Новог Сада :
-Рачун за електричну енергију бр.915207960-053-10 од 08.06. 2011. године, износ рачуна: 1.968,56 динара
-Рачун за електричну енергију бр.915236952-039-18 од 08.06. 2011. године, износ рачуна: 3.957,09 динара
за утрошену електричну енергију у периоду од 04.05.2011.-31.05.2011. године.
На Рачуну за електричну енергију бр.915207960-053-10 није исказана обавеза за уплату за утрошену
електричну енергију у периоду од 04.05.2011.-31.05.2011. године, наспрам тога наведено  је да
контролисани индиректни корисник средстава буџета има  ПРЕПЛАТУ од 1.194,23 динара. Наведени рачу
садржи стање дуга за сва мерна места платиоца (садржи и задужење на основу Рачуна за електричну
енергију бр.915236952-039-18).

На основу наведених рачуна контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 28.06.2011. године
уплатио је добављачу износ од :
- 1.968,56 динара ( са рачуна : 840-708645-45 - средства из буџета) и
-  3.957,09 динара ( са рачуна : 840-3286745-40) иако је имао преплату код добављача.

            На основу горе наведеног констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета
без правног основа је доставио Опшини Сента Захтев за трансфер средстава  за електричну енергију за
износ од 1.968,56 динара. На основу поменутог захтева Опшин Сента пренела је тражена  средства
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета , добијени износ уплаћено је добављачу, значи
без правног основа је извршена исплата буџетских средстава (није имао ни предрачун ни рачун на основу
којих је извршио уплату средстава добављачу).
Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 28.06.2011. године без правног основа је
уплатио добављачу износ од од 1.968,56 динара, значи противзаконито је користио пренета буџетска
средства , а то је супротно члану члана 71. став 2. Закона о буџетском систему.

Доказ-10: - Рачун за електричну енергију бр.915207960-053-10
- Рачун за електричну енергију бр.915236952-039-18
- Извод банке бр.71 од 28.06.2011.
- Извод банке бр.120 од 28.06.2011.
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- Аналитичка катрица за конто: 252111- Добављачи у земљи – Електровојводина

            Б) У току контроле наменског коришћења  средстава буџета општине Сента  по методу пребира и
прескока изабрана је контрола улазног рачуна испостављене од стране добављача “Металоманија“ д.о.о.из
Кањиже ,Отпремница –Рачун бр. 1680/2011 од 27.05.2011. године, износ рачуна:28.971,35 динара .Наведена
Отпремница –Рачун није потписано од стране запосленог контролисаног индиректног корисника средстава
буџета, занчи нема доказа о томе да је настала пословна промена .
На Отпремници –Рачуну бр. 1680/2011наведени су следећа роба:СЦ 6/4x3, бет г фи 8x6000, фир
12x12x3000, фир 10x10x3000, тв фл30x3x3000, ПРЦ 30x50x3, БЕТ Г фи 6x6000, поц.лим 2 класа и трошкови
превоза.
Вреност горе поменутог рачуна је прокњижено на конто:426911-Потрошни материјал.

Након извршене контоле а на основу горе наведене документација и на основу података из Табел бр.2
констатује се да није наменски утрошио износ од 28.971,35 динара –сопствених средстава пошто наведени
расход није био предвиђен планом  (извод из  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине
Сента  за 2011. годину , део који се односи на–Месну заједницу „Centar – Tópart“ ).

Доказ-11:  Отпремница –Рачун бр. 1680/2011
                  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се
                  односи на– Месну заједницу „Centar – Tópart“
             Ц)  Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на–

 Месну заједницу „Centar – Tópart“
- Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5- Месне

заједнице „Centar – Tópart.
             У току контроле на основу горе наведене документације  извршено је упоређење утрошка буџетских и
споствених средтсва са планираним  средствима из буџета општине и споствених средтсва које податке су
приказани у Табели  2 . Наведена табела је у прилогу записника и чине њен сатавни део .
На онову исказаних података у табели 2. констатује се да су средства добијена из буџета намеснки и
законито су утрошена осим у случајевима наведеним у овом  записнику.

            Коришћење сопствених средстава:
            Конторлисани корисник средстава буџета законито је користио сопствена средства  у 2011. години и у
2012. години, осим  у случајевима наведеним у овом  записнику.

На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
индиректни корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од дана
пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску инспекцију
општине Сента задржава за своје потребе.

Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                           _____________________________

 Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 11
- Табела бр.2

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-7- 2 / 2012
Дана: 13.08.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1.
Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010,
19/2010-испр., 2/2011 и 6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента
саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

           о  извршеној буџетској инспекцији код Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ –Helyi közösség из
Сенте, Карађорђева бр. 39, матични број : 08737207, ПИБ: 102101370 по предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава за период
01.01.2011. – 18.07.2012. године .
           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за контролу
број: 47-7/2012 од 18.07.2012. године .

Непосредно пре почетка буџетске инспекције Бели Речкоа – Председнику Савета месне заједнице
“Tiszapart - Alvég“ уручен је :

-  налог за контролу број: 47-7/2012 од 18.07.2012. године дана 19.07.2012. године у 08,03 часова .
           Контрола је вршена:
- у пословним просторијама књиговође „K&N-GERE“ д.о.о.експорт-импорт из Сенте, Петефи Шандор
бр.48 у присуству:

           1.  ЖУЖАНЕ ВАТАИ - Секретара Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“
           2.  ГЕОРГИНЕ МАЋАШ – књиговође у правном лицу „K&N-GERE“ д.о.о.експорт.
- а дана 23.07.2012. године у пословним просторијама контролисаног индиректног корисника средстава
буџета на адреси : Сента, Карађорђева бр.39  у присуству ЖУЖАНЕ ВАТАИ - Секретара Савета Месне
заједнице “Tiszapart - Alvég“.

 Контрола је вршена у периоду од 19.07. - 31.07. 2012. године.
Месна заједница “Tiszapart - Alvég“, Карађорђева 39. основана  је  :

 Статутом Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ од 22.12.2010. године, деловодни број:393/2010 а
дана 20.12.2011. године донета је Одлука о измени и допуни Статута Месне заједнице „“Tiszapart
- Alvég“ са деловодним бројем број:627/2011

   Делатност Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ је : делатност државних органа ( по статистичкој
евиденцији), шифра делатности: 75110.

Према члану 33. Статута Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ одговорно лице контролисаног
индиректног корисника средстава буџета је по предмету контроле :
- БЕЛА РЕЧКО- Pредседник Савета месне заједнице “Tiszapart - Alvég“, као одговорно лице у правном

лицу.
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По предмету контроле за вођење пословне књиге за Месну заједницу “Tiszapart - Alvég“
одговорно лице је :
- Нандор Гере на основу:

 Уговора о вршењу књиговодствених услуга за период 01.01.-31.12.2011. године закљученог дана
14.06.2011. године, број:64/2011 између Месне заједнице „Centar-Tópart „ и „K&N-GERE“
д.о.о.експорт-импорт из Сенте, Петефи Шандор бр.48 коју заступа Нандор Гере , директор
правног лица и

 Уговора о вршењу књиговодствених услуга за период од 01.01.-31.12.2012. године од 31.12.2011.
године, број:162/2011. закљученог између Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ и K&N-GERE“
д.о.о.експорт-импорт из Сенте, Петефи Шандор бр.48 коју заступа Нандор Гере , директор
правног лица .

  Контролисани индиректни корисник средстава буџета обавља платни промет код :
-  Министарства Финансије - Управе за трезор преко подрачуна  број :

 840-608645-24 - приходи из буџета Републике, АП Војводине,  општине, сопствени
приход и приходи од донације

 840-3288745-54 – месни самодопринос.

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Врши се контрола тачности примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава
за период 01.01.2011. – 18.07.2012. године по следећим областима:

I. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И УРЕДБАМА

           1) Статут Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ донет је од стране Савета Месне заједнице
“Tiszapart - Alvég“ дана 22.12.2010. године на основу члана 4. став 2 и 3 Одлуке о образовању месних
заједница на територији општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.6/2001),а наведени
надлежни орган дана 20.12.2011. године донео је Одлуку о измени и допуни Статута Месне заједнице
“Tiszapart - Alvég“ , број: 627/2011.

Наведени Статут није усаглашен са одредбама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр.129/2007) и са одредбама Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006-
пречишћен текст, 20/2007 и 11/2008). Међутим поменути статут престао је  да важи, уместо тог статута
донет је нов Статут општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.5/2011) који је ступио на снагу
08.04.2011. године.

Како је Статут Месне заједнице“Tiszapart - Alvég“ није усаглашен са одредбама Закона о
локалној самоуправи и новим Статутом општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.5/2011)
одговорно лице контролисаног индиректног корисника буџетских средстава поступио је супротно члану
33. Статута Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ .
           2) Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу члана 16. став 9. Уредбе о
буџетском рачуноводству („Службени галсник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) у обавези је да интерним
општим актом ( Правилник о организацији буџетског рачуноводства ) дефинише:организацију
рачуноводственог система; интерне рачуноводствене контрлолне поступке;лица која су одговорна за
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законитост,исправност и састављање исправа о пословној промени и другом догађају; кретање
рачуноводствених исправа као и рокове за њихово достављање.
          Савет Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ дана 24.01.2012. године на основу члана 16. став 9.
Уредбе о буџетском рачуноводству донео је Правилник о буџетском рачуноводству и рачуновоственим
политикама , број: 33/2012.
          Како контролисани индиректни корисник средстава буџета до 23.01.2012. године није донео
Правилник о буџетском рачуноводству и рачуновоственим политикама , тиме поступио је супротно
члану 16.став 9. Уредбе о буџетском рачуновоству.
             3) Правилник о организацији и систематизацији радних места донет је од стране
председника савета Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ од 25.09.2002. године, број:106/2002. исти није у
складу са одредбама Закона о раду („Службени  гласник РС“ 24/05, 61/2005 и 54/2009 ).
            4) Контролисани индиректни корисник средстава буџета донео је Одлуку о коефицијентима за
обрачун и исплату плата и о накнадама , додацима на плату  и другим примањима запослених у
Месној заједници “Tiszapart - Alvég“ од 24.01.2012. године , број:34/2012.
           Савет Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ донео је наведену одлуку на основу одредбама Закона
о платама у државним органим и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/2001, 62/2006-
др.закон, 63/2006 –испр.др.закона, 116/2008-др.закони и 92/2011), одредбама Уредбе о коефицијентима
за обрачун и исплату плате именованих и постављених лица и запослених у државним органима
(„Службени гласник РС“ бр. 44/2008 –пречишћен текст) и на основу члана 34. Статута Месне заједнице
“Tiszapart - Alvég“.

Положај и улога месне заједнице као облик месне самоуправе , регулисана је одредбама члана
72. – 76. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) .
Месна заједница је факултативни облик учешћа грађана у остваривању локалне самоуправе, тј.
специфична интересна заједница и облик задовољавања непосредних, а истовремено заједничких, за
све грађане истих интереса на том подручју, што значи да није елеменат територијалне организације
Републике Србије. Сходно наведеном, не може бити речи о месној заједници као државном органу.
Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није државни орган  приликом одређивања
зараде запосленима не може да се примењује одредбе Закона о платама у државним органим и јавним
службама и одредбе Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плате именованих и постављених
лица и запослених у државним органима.
На основу горе наведеног Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата и о накнадама ,
додацима на плату  и другим примањима запослених није донета на основу важећих законских
прописа.
             5) Контролисани индиректни корисник средстава буџета  до дана контроле није донео
Правилник о раду .

II. КОНТРОЛА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

 Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Одлука о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2011.године
- Одлука о формирању комисије за попис имовине, потраживања и обавеза
- Решење о именовању комисије за попис имовине Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ са стањем на

дан 31.12.2011.године
- Пописна листа основних средстава и ситног инвентара од 30.12.2011. године (исказана само количина)
- Пре- Пописна листа са стањем на дан 31.12.2011.године
- Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2011.године
- Преглед амортизације за 2011. годину
- Извештај о извршеном попису у Месној заједници “Tiszapart - Alvég“ са стањем на дан
 31.12.2011. године од 31.12.2011. године
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- Одлука о усвајању извештаја о попису имовине, потраживања и обавеза са стањем на дан
  31.12.2011. године донет од стране Председника Савета Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“.

 Председник Савета Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ :
- дана 22.12.2011. године донео је Одлуку о попису имовине и обавеза са стањем на дан
31.12.2011.године
- дана 31.12.2011. године донео је Одлуку формирању комисије за попис имовине,потраживања и
обавеза и
-  дана 30.12.2011. године донео је Решење о именовању комисије за попис имовине Месне заједнице
“Tiszapart - Alvég“ са стањем на дан 31.12.2011. године.

Комисија за попис имовине Месне заједнице “Tiszapart - Alvég“ (у даљем тексту:Комисија)
извршила је попис са стањем на дан 31.12.2011.године :
-  основних средстава и ситног инвентара.

У Пописној листи основних средстава  на дан 31.12.2011. године наведена су следећа основна
средства: калоример, рачунар, штампач, хладњак, штедњак, канцеларијски намештај, столови,
столице, клима „VOX ASW“, конференцијска столица, клима „ACP VIVAX“, електрични казан и полигон.
Укупна набавна вредност наведених основних средстава је 836.008,18 динара, садашња вредност
износи 664.879,12 динара, а износ обрачунате амортизације за 2011. годину 56.474,40 динара.

У Прегледу за период 01.01.2011.-31.12.2011. године у вези канцеларијске опреме наведено је
укупна набавна вредност у износу од 624.571,86 динара.

  У Прегледу за период 01.01.2011.-31.12.2011. године наведено је  на потражној страни конта:
011292- Исправка вредности канцеларијске опреме износ од 23.839,73 динара, констатује се да је
наведени износ прокњижен на непостојећи конто, у Контном Плану постоји конто: 011292- Моторна
опрема а уопште не постоји конто за Исправку вредности канцеларијске опреме.

Чланови пописне комисије Општинске управе извршили су попис имовине Општинске управе
која се налазе код контролисаног индиректног корисника средстава буџета.
Чланови Комисије контролисаног индиректног корисника средстава буџета потписали су  Пре- Пописну
листу са стањем на дан 31.12.2011.године за основна средства , међутим нису потписали Пописну листу
основних средстава са стањем  на дан 31.12.2011. године.
             У Прегледу за период 01.01.2011.-31.12.2011. године у вези основних средстава исказани су
следећи књиговодствени подаци:

С  А   Л  Д  О
Број конта Назив конта Дугује Потражује
011130 пословни простор и други објекти 749.565,85
011133 складишта, гараже и слично 471.605,00
011141 аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци 4.801.729,14
011141 аутопутеви, путеви- пут за пешаче 2.404.943,30
011151 водовод 1.024.792,38
011152 канализација 11.529.406,44
011190 остали објекти- димњак 112.200,00
011190 остали објекти-дечја игралишта 1.834.154,77
011221 канцеларијска опрема 624.571,86
011311 остале некретнине и опрема 211.436,32
015110 нефинансијска имовина 82.706.078,00

Након упоређења књиговодствених података исказаним у Прегледу за период 01.01.2011.-
31.12.2011. године везано за основна средства са стварним стањем исказаним у Пописној листи
основних средстава  на дан 31.12.2011. године са  стањем  на дан 31.12.2011. године констатује се да
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контролисани индиректни корисник средстава буџета није извршио усклађивање исте за следећа
основна средства (непокретна и покретна имовина):
- пословни простор и други објекти
- складишта, гараже и слично
- аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци
- аутопутеви, путеви- пут за пешаче
- водовод
- канализација
- остали објекти- димњак
- остали објекти-дечја игралишта
- остале некретнине и опрема
- нефинансијска имовина .

        Комисија није извршила попис новчаних средстава , потраживања  и обавезе са стањем   на
дан 31.12.2011. године.

У Прегледу за период 01.01.2011.-31.12.2011. године у вези новчаних средстава, потраживања  и
обавезе са стањем   на дан 31.12.2011. године исказани су следећи књиговодствени подаци:

С  А   Л  Д  О
Број конта Назив конта Дугује Потражује

НОВЧАНА СРЕДСТВА
121111 Жиро рачун : 840-608645-24 622.228,90
121112 Жиро рачун : 840-3288745-54 8.046.614,15

ПОТРАЖИВАЊЕ
122111 Купац-„“GOLD CAR“ 12.763,30

ОБАВЕЗЕ
252111 Сента-Промет А.Д  ТП Сента 10.757,00
252111 Телеком Србија АД Суботица 3.669,05
252111 Јавно комунално стамбено предузеће 223.393,23
252111 ТЕ-ТО АД Фабрика шећера 1.111,97
252111 Елгас ЈП Сента 32.270,90

Како  контролисани индиректни корисник средстава буџета није  извршио усклађивање стања
горе наведених основних средстава, потраживања  и обавезе и новчаних средстава у књиговодственој
евиденцији са стварним стањем  на дан 31.12.2011. године , тиме је поступио супротно члану 18.
Уредбе о  буџетском рачуноводству.
                 Извршен је попис ситног инвентара са стањем  на дан 31.12.2011. године, садашња вредност
истих износи : 0,00 динара.

Дана 31.12.2011. године Комисија дала је Извештај о извршеном попису у Месној заједници
“Tiszapart - Alvég“ са стањем на дан 31.12.2011.године од 31.12.2011.године у којој је предложила за
расход оштећених ситног инвентара (само количински).

Након контроле постојеће књиговодствене документације констатовано је да контролисани
индиректни корисник средстава буџета не располаже са непокретном имовином у којој обавља свој
делатност, исти узео је у закуп од Општине Сента.

                 Контролисани индиректни корисник средстава буџета не води картон основних средстава  за
следећа основна средства:
- пословни простор и други објекти
- складишта, гараже и слично
- аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци
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- аутопутеви, путеви- пут за пешаче
- водовод
- канализација
- остали објекти- димњак
- остали објекти-дечја игралишта
- канцеларијска опрема
- остале некретнине и опрема
- нефинансијска имовина.
              Како контролисани индиректни корисник средстава буџета за горе наведена основна средства
не води картоне основних средстава (помоћну књигу основних средстава) тиме поступио је
супротно члану 10. став 1. и члану 14. став 1. тачка 3. Уредбе о  буџетском рачуноводству.
Доказ-1: - Преглед за период 01.01.2011.-31.12.2011. године- 1. и 2. страна

-  Аналитичка картица за Конто:015110-Нефинансијска имовина
-  Изјава књиговође Георгине Маћаш од 31.07.2012. године

III.  КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ  ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

 Запосленима у контролисаном периоду није вршена исплата на име :
- Трошкови дневница на службеном путу – Конто :422111
- Отпремнина приликом одласка у пензију- Конто: 414311.

Помоћ за образовање деце запослених:

Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Обрачун  зараде и друга примања за месец децембар 2011.године (Образац ОЗ) од 13.12.2011. године
 за Шалго Илдику и Ватаи Жужану

- Образац ПП ОДЈ- Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец децембар
  2011. године са бар кодом: 665636605 од 14.12.2011.године
- Образац ПП ОД - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално
  осигурање  на зараде/накнаде за месец децембар 2011. године са бар кодом: 665636613 од 14.12.2011.
  године
- Извод бр.166 од 14.12.2011. године
- Аналитичка картица за конто: 414211-Расходи за образовање деце запослених.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 13.12.2011. године извршио је обрачун
за исплату помоћи за образовање деце запослених укупан износ од 20.617,56 динара, од тога:
- 10.309,28- за Жужану Ватаи и
- 10.309,28 динара – за Илдику Шалго.
Горе наведени износ, тј . 20.617,56 динара исплаћено је запосленима дана 14.12.2011. године, а исти
прокњижено је на конто: 414211-Расходи за образовање деце запослених.
Наведени обрачун и исплата извршено је без икакве документације, тј.без правног основа.
Помоћи за образовање деце Ватаи Жужани  износ од 10.309,28 динара и за  Шалго Илдики износ од
10.309,28 динара дана 13.12.2011.године обрачуната је као друга аконтација зараде за месец  децембар
2011.године  а иста исплаћена дана  14.11.2011.године , а упчаћени су припадајући доприноси и порез.
           Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 14.12.2011. године извршио
исплату помоћи за образовање деце запослених укупан износ од 20.617,56 динара без правног основа,
значи наведена исплата је противзаконито.
Доказ-2: - Обрачун  зараде и друга примања за месец децембар 2011.године (Образац ОЗ) од
               13.12.2011. године за Шалго Илдику и Ватаи Жужану

- Образац ПП ОДЈ- Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец
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                 децембар 2011. године са бар кодом: 665636605 од 14.12.2011.године
- Образац ПП ОД - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно

                 социјално осигурање  на зараде/накнаде за месец децембар 2011. године са бар кодом:
                 665636613 од 14.12.2011.године

- Извод бр.166 од 14.12.2011. године
- Аналитичка картица за конто: 414211-Расходи за образовање деце запослених.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла:

        По методу пребира и прескока за контролу изабрано је обрачун и исплата накнаде трошкова за
долазак и одлазак са рада запосленима за месец новембар 2011. године и за месец март 2012. године.

Контрола је вршена на основу следеће документације :
1) за месец новембар 2011. године:
- Образац ПП ОПЈ-1 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде на примања из чл.
 18 и 19. закона) за месец новембар 2011. године са бар кодом:667284308 од 30.11.2011.године

- Списак радника обрачунатог путног трошка за 11.2011. број 1
- Извод бр.158 од 30.11.2011. године
- Књижни налог од 30.11.2011.године (84015824-518/0)
- Аналитички картон за  конто: 415112- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.
2) за месец март 2012. године:
- Образац ПП ОПЈ-1 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде на примања из чл.
  18 и 19. закона) за месец март 2012. године са бар кодом:697352971 од  30.03.2012.године
- Списак радника обрачунатог путног трошка за 03.2012. број 1
- Извод број 43 од 30.03.2012.године
- Књижни налог од 30.03.2012.године (84004324-129/0),
- Аналитички картон конта 415112- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.
- Евиденција о присутности радника на радном месту за месец март 2012.године, дел.број:104/2012 од
  03.04.2012. године

1) Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 30.11.2011. године на основу списка
обрачунатог путног трошка из осталих извора изршио је исплату запосленима  Илдики Шалго и Жужани
Ватаи накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за месец новембар 2011. године у износу од :
- 7.674,92 динара за Илдику Шалго и
- 7.674,92 динара за Ватаи Жужану и
уплатио је припадајући порез на зараде и друга примања запослених у износу од 1.304,00 динара.
Исплаћена накнада трошкова за превоз на посао и са посла  прокњижена је на конто 415112- Накнаде
трошкова за превоз на посао и са посла.
           Послодавац је у обавези да запосленима надокнади трошкове превоза за долазак и одлазак са
рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају сходно члану 118. став 1. тачка 1. Закона о раду
( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009). Станична услуга не представља део цене
превозне карте у јавном саобраћају.

Запослена Илдико Шалго има пребивалиште у Ади, ул. Карађорђева бр.28.
           Контролисани индиректни корисник средстава буџета како би за наведену запослену обрачунао и
исплатио накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада за месец новембар 2011. године
требало би да обезбеди:
-   већ исплаћене превозне карте у јавном саобраћају или
-  потврду од правног лица који врши превоз путника у јавном саобраћају и Обрачун накнаде трошкова
превоза за долазак и одлазак са рада за месец новембар 2011. године састављен и потписан од стране
запосленог, који ће пре исплте бити котролисан и потписан од стране послодавца.
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Како контролисани индиректни корисник средстава буџета ни један од горе наведених
докумената није обезбедио  Илдико Шалго исплату од 7.674,92 динара извршио је
противзаконито.
          Запослена Жужана Ватаи има пребивалиште у Сенти, Станоје Главаша 2.
Како запослена Жужана Ватаи има пребивалиште у Сенти послодавац  нема законску обавезу  да врши
иплату надокнаде трошкова за превоз на посао и са посла за месец новембар 2011. године.
           Контролисани индиректни корисник средстава буџета запосленом Жужани Ватаи без правног
основа, тј, противзаконито је исплатио дана 30.11.2011. године износ од 7.674,92 динара на име
накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада за месец новембар 2011. године.

2) Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 30.03.2012. године на основу списка
обрачунатог путног трошка  изршио је исплату запосленом  Илдики Шалго накнаде трошкова за превоз
на посао и са посла за месец март 2012. године у износу од 7.560,00 динара и уплатио је припадајући
порез на зараде и друга примања запослених у износу од 628,00 динара.
Исплаћена накнада трошкова за превоз на посао и са посла  прокњижена је на конто 415112- Накнаде
трошкова за превоз на посао и са посла.
Како контролисани индиректни корисник средстава буџета пре обрачуна и исплате накнаде трошкова за
превоз на посао и са посла за месец март 2012. године није обезбедио:
-  ни  већ исплаћене превозне карте у јавном саобраћају или
- ни потврду од правног лица који врши превоз путника у јавном саобраћају и Обрачун накнаде трошкова
превоза за долазак и одлазак са рада за месец март 2012. године састављен и потписан од стране
запосленог противзаконито је исплатио дана 30.03.2012. године Илдики Шалго накнаде трошкова
за превоз на посао и са посла за месец март 2012. године у износу од 7.560,00 динара.
Доказ-3: - Образац ПП ОПЈ-1 - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде на
                 примања из чл.  18 и 19. закона) за месец новембар 2011. године са бар кодом:667284308 о
                 30.11.2011.године

- Списак радника обрачунатог путног трошка за 11.2011. број 1
- Извод бр.158 од 30.11.2011. године
- Књижни налог од 30.11.2011.године (84015824-518/0)
- Аналитички картон за  конто: 415112- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Накнада трошкова превова на службено путовање у случају коришћење приватног аутомобила у
службене сврхе:
          По методу пребира и прескока извршена је контрола тачности и законитости обрачуна и исплате
накнаде трошкова превова на службено путовање у случају коришћење приватног аутомобила у
службене сврхе за запосленој Жужане Ватаи на основу Налога за службено путовање, бр.01/2012 од
09.03.2012. године .

 Запослена Жужане Ватаи на основу Налога за службено путовање, бр.01/2011 од 09.03.2012.
године упућен је на службени пут у Суботицу дана 09.03.2012. године са задатком да учествује на
главном претресу на Основном суду у Суботици због крађе поклопца шахта.
У наведеном налогу наложено је запосленом да као превозно средство користи сопствено возило а
путни трошкови  падају на терет Месне заједнице „Tiszapart - Alvég „ .
Запослена дана 09.03.2012 . године доставила је путни рачун   контролисаном индиректном кориснику
средстава буџета за износ од 4.613,40 динара са циљем да исти буде исплаћено због коришћења
сопственог возила у службене сврхе на релацији Сента-Суботица-Сента  (55км+55км=110км ; 110км
x41,94 динара= 4.613,40 динара) .
         Дана 14.03.2012. године запосленој исплаћен је износ од 4.613,00 динара. Наведена исплата није
прокњижена на конто : 422194- Накнада за употребу сопственог возила .



9

          Запослени на основу Налога за службено путовање издат од стране председника месне заједнице
има право на накнаду трoшкова за време проведено на службеном путу у земљи на основу члана 118.
став 1. тачка 2. Закона о раду  ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005  и  54/2009). Један од
трошкова на службеном путу је и трошкови превоза.

  Како одредбама Закона о раду  није прецизирано висина накнаде трошкова превоза запосленом
упућено на службено путовање  у случају употребе приватног аутомобила у службене сврхе,
контролисани индиректни корисник средстава буџета био је у обавези да пре издавања налога за
коришћење приватног аутомобила у службене сврхе  исти прецизно дефинише својим општим актом или
уговором о раду.

           Контролисани индиректни корисник средстава буџета својим општим актом није предвидео
накнаду трошкова превоза запосленом упућено на службено путовање  у случају употребе приватног
аутомобила у службене сврхе.

  Чланом 18. став 1. тачка 4.  Закона о порезу на доходак грађана ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2001,
80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006-испр.,31/2009, 44/2009 и 18/2010 ) предвиђено  да
не плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу накнаде превоза на службеном
путовању, према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону и
другим прописима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге
службене сврхе- до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 5.066,00 динара
месечно.

  Како контролисани индиректни корисник средстава буџета својим општим актом тј. Правилником о раду
а ни Решењем о распоређивању запослене и о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате
запослене у Месној заједници „Tiszapart - Alvég „ ,број:40/2012 од  24.01.2012. године није предвидео да
запослени има право за накнаду трошкова превоза на службеном путовању у случају коришћења
приватног аутомобила у службене сврхе,  дана 14.03.2012. године противзаконито, без правног
основа је исплатио запосленој износ од 4.613,00 динара на име накнаде трошкова превоза на
релацији Сента-Суботица-Сента  због употребе приватног аутомобила у службене сврхе.
Доказ-4 : - Налог за службено путовање, бр.1/2014

- Налог за исплату од 14.03.2012. године.

IV.КОНТРОЛА ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ РАДНИЦИМА

По методу пребира и прескока извршена је контрола тачности и законитости обрачуна и исплате
зараде запосленима за месец новембар 2011. године и за месец јануар 2012. године.
          Код контролисаног индиректног корисника средстава буџета у периоду од 01.01.2011. –
18.07.2012. године у радном односу су били следећи запослени:
1) Ватаи Жужана –Секретар Месне заједнице “Tiszapart – Alvég“ на основу:
-  Решења о заснивању радног односа број 163/9 од 20.10.2009. године,
- Решења о утврђивању зараде секретара Месне заједнице “Tiszapart – Alvég“ од 22.12.2009.године и
- Решења о распоређивању запослене и о утврђивању коефицијената за обрачу и исплату плате

запослене у Месној заједници “Tiszapart – Alvég“, број:40/2012 од 24.01.2012. године.
2) Шалго Илдико-спремачица-курир на основу :
- Споразума о преузимању запослене између Општинске управе Сента и Месне заједнице “Tiszapart –
  Alvég“ под бројем:112-11/2002-I-02 од 22.05.2002. године и
- Решењa о распоређивању запослене и о утврђивању коефицијената за обрачу и исплату плате

запослене у Месној заједници “Tiszapart – Alvég“ , број:40/2012 од 24.01.2012. године.
Kако контролисаног индиректног корисника средстава буџета није државни орган,  зато при

запошљавању радника не може да се примењује одредбе Закона о радним односима у државним
органима.
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             На основу горе наведеног констатује се да контролисаног индиректног корисника средстава
буџета треба да закључи уговор о раду са запосленима сходно члану 30. став 1. и 2. и члану 33. Закона
о раду.

 Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Обрачун зараде и других примања за 11.2011 /2 од 29.11.2011. године за Жужану Ватаи и Илдики

Шалго
- Образац ПП ОПЈ -Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за  месец новембар
  2011. године са бар кодом:667284324 од 30.11.2011.године
- Образац ПП ОД -Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално
  осигурање  на зараде/накнаде месец новембар 2011. године са бар кодом: 667284316 од
  30.11.2011.године
- Књижни налог , број: ПЛАТА (501/0) од 29.11.2011. године

Обрачун и исплата зараде запосленима за месец новембар 2011.године:
Зарада запослене Ватаи Жужане Секретарa Месне заједнице “Tiszapart – Alvég“  одређена је  у

номиналном износу од 40.000,00 динара без пореза и доприноса почев од  01.01.2010. године на основу
Решења о утврђивању зараде секретара Месне заједнице “Tiszapart – Alvég“ од 22.12.2009. године.

Зарада запослене Шалго Илдико-спремачица-курир до 24.01.2012. године није одређена ни
решењем ни Уговором о раду. Значи за Шалго Илдики зарада обрачуната и исплаћена без правног
основа, тј. противзаконито до 24.01.2012. године .
        Први део зараде запосленима за месец новембар 2011. године исплаћена је дана 14.11.2011.
године.
        Други  део зараде запосленима за месец новембар 2011. године обрачунато је 29.11.2011. године.
Укупно обрачуната нето зарада запосленима за месец новембар 2011. године  износи :
- 41.237,12 динара за Жужану Ватаи а
- 19.640,00 динара за Шалго Илдики.
        Након контроле Обрачуна зараде и других примања за  11.2011 /2 од 29.11.2011. године и исплате
истих за Жужану Ватаи и Илдики  Шалго констатовано је да контролисани индиректни корисник
средстава буџета запосленима није обрачунао и исплатио  увећану зараду по основу времена
проведеног на раду  за сваку навршену годину рада у радном односу - 0,4% од основице (минули рад),
тиме поступио је супротно члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду.
         Решењем о утврђивању зараде секретара Месне заједнице “Tiszapart – Alvég“ од 22.12.2009.
године одређена је нето зарада запосленом Жужани Ватаи за месец новембар 2011. године у износу од
40.000,00 динара , међутим контролисани индиректни корисник средстава буџета наведеном
запосленом обрачунао је и дана 30.11.2011. године исплатио 41.237,12 динара. Значи , контролисани
индиректни корисник средстава буџета 1.237,12 динара више средстава је исплатио на име нето
зараде него што је решењем било одређено .
        Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није имао правног основа за обрачун и
исплату 1.237,12 динара на име нето зараде запосленом Жужани Ватаи за месец новембар 2011.
године, исти је противзаконито обрачунао и исплатио.

Нето зарада запосленом Шалго Илдики за месец новембар 2011. године обрачуната је и исплаћена
дана 30.11.2011. године у износу од 19.640,00 динара без документације ,без правног основа .

Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није имао правног основа за обрачун и
исплату 19.640,00 динара на име нето зараде запосленом Шалго Илдики за месец новембар 2011.
године, исти је противзаконито обрачунао и исплатио.
Доказ-5 : -  Решење о утврђивању зараде секретара Месне заједнице “Tiszapart – Alvég“ од
                   22.12.2009.године

- Обрачун зараде и других примања за  11.2011 /2  од 29.11.2011. године за Жужану Ватаи и
                   Илкики Шалго
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- Образац ПП ОПЈ - месец новембар 2011. године од 30.11.2011.године
- Образац ПП ОД - месец новембар 2011. године од 30.11.2011.године
- Књижни налог , број: ПЛАТА (501/0) од 29.11.2011. године

Обрачун зараде запосленима за месец  јануар 2012.године:

Контролисани индиректни корисник средстава буџета висину зараде запослених одредио је у
коефицијентима сходно Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата и о накнадама ,
додацима на плату  и другим примањима запослених донетог дана 24.01.2012. године.

На основу наведене одлуке  контролисани индиректни корисник средстава буџета донео је
- Решење о распоређивању запослене и о утврђивању коефицијената за обрачу и исплату плате
   запослене у Месној заједници “Tiszapart – Alvég“, број:40/2012 од 24.01.2012. године- за Ватаи Жужану
и
- Решење о распоређивању запослене и о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату плате

запослене у Месној заједници “Tiszapart – Alvég“ , број:40/2012 од 24.01.2012. године- за Шалго Илдики.
 На основу наведених решења дана 31.01.2012. године обрачуната је зарада запосленим за месец

јануар 2012. године .
Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 31.01.2012. године извршио је обрачун

зараде запосленима за месец јануар 2012. године, износ бруто зараде је 101.485,94 динара, исти је
исплатио дана 01.02.2012. године и уплатио је законом утврђених пореза и доприносе .
           Приликом обрачуна зараде запосленима за месец јануар 2012. године контролисани индиректни
корисник средстава буџета запосленима обрачунао је и исплатио  увећану зараду по основу времена
проведеног на раду  за сваку навршену годину рада у радном односу - 0,4% од основице (минули рад).

           Нето зарада запосленима за месец јануар 2012. године је следеће:
Име и презиме запосленог I. део нето зараде II. део нето зараде Укупно нето зарада
Ватаи Жужана 20.618,56 30.901,72 51.520,28
Шалго Илдико 10.170,00 11.328,65 21.498,65

    Горе поменута нето зарада  , порез на зараде  и доприноси прокњижени су на основу књижног
налога :плата (34/0) од 31.01.2012. године.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета приликом обрачуна и исплате зараде
запосленима незаконито је поступио , пошто су решења донета дана 24.01.2012. године, а исте
немају повратног дејства, што значи да контролисани индиректни корисник средстава буџета на
основу поменутих  решења није имао законског основа за обрачун зараде запосленима за период од
01.01.-23.01.2012. године, а на основу тог обрачуна да изврши исплату зараде запосленима .
Доказ - 6: - Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата и о накнадама , додацима на плату  и

 другим примањима запослених
- Решење о распоређивању запослене- за Ватаи Жужану
- Решење о распоређивању запослене- за Шалго Илдики
- Обрачун зараде и других примања за 01.2012 /2  од 31.01.2012. године за Жужану Ватаи и

                     Илкики Шалго
- Књижни налог , број: ПЛАТА (34/0) од 31.01.2012. године
- Извод бр.15 од 01.02.2012. године

V. КОНТРОЛА   ИСПРАВНОСТИ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ИСПРАВА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ
КЊИЖЕЊЕ  ПОСЛОВНИХ  ПРОМЕНА
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1) Контролисани индиректни корисник средстава буџета тј. закуподавац издао је у закуп покретну
имовину тј, 100 комада столице за одржавање свадбе дана 20.08.2011. године, у вези издавање исте
дана 16.08.2011. године  закључио је Споразум са закупопримцем тј.Калмар Урбан Евом из Сенте,
број:395/2011 од 16.08.2011. године.
У наведеном споразуму контролисани индиректни корисник средстава буџета није навео износ закупа
покретне имовине. На основу горе наведеног споразума закуподавац испоставио ја рачун бр.9 од
01.09.2011. године, износ рачуна је 4.000,00 динара.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета приликом издавања у закуп покретне
имовине уместо закључивања споразума треба да закључи Уговор о закупу покретне имовине
сходно одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије ( „Службени гласник РС“ бр. 53/95,
36/96-испр., 54/96, 32/97 и 101/2005-др.закон), а почев од 06.10.2011. године сходно члану 34. Закона о
јавној својини ( „Службени гласник РС“ бр. 72/2011 ),  у  уговору између осталог треба да наведе и износ
закупа покретне имовине.

2) Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 11.05.2011. године издао је у закуп
дела пословне просторије  тј. велику салу који се налази на адреси: Сента, Карађорђева бр. 39,
закључио је  Уговора о закупу а на име закупнине остварио је сопствени приход од 4.000,00 динара.
            На основу књиговодствених података констатовано је да контролисани индиректни корисник
средстава буџета  не располаже са непокретном имовином, пословна просторија у којој обавља своје
делатности (адреса: Сента,Карађорђева 39) је имовина Републике Србије (непокретност је у државној
својини), а право коришћења над те имовине има Општина Сента, Главни трг бр.1.

           Контролисани индиректни корисник средстава буџета  са Општином  Сента, тј. са носиоцем права
коришћења пословне зграде  дана 25.11.2010. године закључио је Уговор о закупу пословне зграде, број:
46-42/2010-IV који се налази на адреси: Сента , Карађорђева бр. 39.

Непокретност у државној својини не може да се да у подзакуп.
Непокретност који се налази на адреси Сента, Карађорђева 39 је државна својина , а исту
контролисани индиректан корисник средстава буџета дао је у подзакуп физичким и правним лицима  у
периоду од 01.01.2011.-18.07.2012. години, о томе закључени уговори су супротне члану 5. став 4.
Закона о средствима у својини Републике Србије и зато су исте сматарају ништавим.
              3) Контролисани индиректни корисник средстава буџета  у периоду од 01.01.2011.-18.07.2012.
године продао је разним купцима 15.435 комада старе фластер цигле . За продате фластер цигле
контролисани индиректни корисник средстава буџета  издао је рачуне (наведене у Табеларном прегледу
издатих излазних рачуна), међутим исте нису прокњижени (није предао књиговођи за књижење).
Следи Табеларни преглед издатих али непрокњижених излазних рачуна:

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗДАТИХ АЛИ НЕПРОКЊИЖЕНИХ ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА У ПЕРИОДУ ОД
01.01.2011. – 18.07.2012. ГОДИНЕ

Ред.
бр.

Број рачуна Датум рачуна Опис услуге-робе Укупан
износ

рачуна
           За период  од 01.01.2011. – 31.12.2011.

1 01/2011/cigle 10.11.2011. Старе фластер цигле-3000 комада 21.000,00
2 02/2011/cigle 29.11.2011. Старе фластер цигле-1000 комада 7.000,00
3 03/2011/cigle 02.12.2011. Старе фластер цигле-2000 комада 14.000,00
4 04/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-2000 комада 14.000,00
5 05/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-300 комада 2.100,00
6 06/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-150 комада 1.050,00
7 07/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-300 комада 2.100,00
8 08/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-250 комада 1.750,00
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9 09/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-200 комада 1.400,00
10 10/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-200 комада 1.400,00
11 11/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-200 комада 1.400,00
12 12/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-1285 комада 9.000,00
13 13/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-500 комада 3.500,00
14 14/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-500 комада 3.500,00
15 15/2011/cigle 08.12.2011. Старе фластер цигле-350 комада 2.450,00
16 16/2011/cigle 13.12.2011. Старе фластер цигле-1000 комада 7.000,00

УКУПНО ЗА 2011.ГОДИНУ 92.650,00
            За период  од 01.01.2012. – 18.07.2012.

1 01/2012/cigle 02.04.2012. Старе фластер цигле-500 комада 3.500,00
2 02/2012/cigle 18.06.2012. Старе фластер цигле-1700 комада 11.900,00

УКУПНО ЗА 2012.ГОДИНУ 15.400,00

СВЕГА
УКУПНО:

Старе фластер цигле-15435 комада 108.050,00

Излазни Рачун бр.01/2011/цигле од 10.11.2011. године  издат је купцу „Баупартнер „д.о.о. из
Суботице Костолањи Деже 16, износ рачуна је 21.000,00 динара.

Како контролисани  индиректни корисник средстава буџета до дана контроле, тј. до 18.07.2012.
године горе наведене излазне рачуне није прокњижио тј. пословне књиге не води уредно, значи
непрокњижењем излазних рачуна поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском
рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са структуром конта која
је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.
Доказ - 7: - Рачун бр.01/2011/цигле од 10.11.2011. године

- Преглед за период 01.01.2011.-31.12.2011. године- страна 1. (налази се код Доказ-1)
             Контролисани  индиректни корисник средстава буџета продао је 15.435 комада старе фластер
цигле, међутим исте прво није укњижио као залихе робе за даљу продају на конто: 311251- Залихе
робе за даљу продају, а само после може да  прода старе фластер цигле купцима.

Како контролисани  индиректни корисник средстава буџета до дана контроле, тј. до 18.07.2012.
године 15.435 комада старе фластер цигле није прокњижио на конто: 311251- Залихе робе за даљу
продају, значи непрокњижењем цигле на поменути конто поступио је супротно дела  члана 9. став 2.
Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са
структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану
за буџетски систем.
Доказ - 8: - Преглед за период 01.01.2011.-31.12.2011. године- страна 4

Улазни рачуни:
         Контролисани  индиректни корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe :
- у периоду од 01.01.-31.12.2011. године од редног броја 1 до редног броја 210 , исте  уведени су у Књигу
  улазних рачуна и
- у периоду од 01.01.-18.07.2012. године од редног броја 1 до редног броја  94 , исте уведени су у Књигу
  улазних рачуна .

1) По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.U-98 из 2011. године.
Након контроле улазног рачуна U-98  испостављен од стране добављача  „Алфа-м“  Пројектовање,
извођење и надзор електирчне инсталације, Чаба Аго из Сенте везано за електроинсталатерске радове-
контларница и спољна расвета, материјал и монтажа, број Рачуна: 079/11 од 12.07.2011. године, износ
рачуна 42.362,00 динара констатује се  да Рачун: 079/11 није потписан од стране  запосленог
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контролисаног индиректног корисника средстава буџета . Износ од 42.362,00 динара наведеног рачуна
прокњижен је на основу Књижног налога уфа -352/0 од 10.08.2011. године на следећа конта:
423911- Остале опште услуге  / 252111- Добављачи у земљи .
Рачуни без отпремнице које нису потписане од стране купаца сматра се непотпуним, неуредним
рачуноводственом  исправом пошто не преставља писмени доказ о насталој пословној промени а то
је супротно  члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“
бр.125/2003 и 12/2006) .
Књижење пословне промене на расходима на основу непотпуне, неуредне рачуноводствене  исправе тј.
на основу рачуноводствених докумената које нису валидне  супротно је члану 16. став 3. Уредбе о
буџетском рачуноводству .
Доказ - 9:- Рачун: 079/11 од 12.07.2011. године

- Књижни налог уфа -352/0 од 10.08.2011. године

VI. КОНТРОЛА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне књиге  води по систему двојног
књиговодства.

  А) По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.U-65 из 2011. године.
 Добављач „ВИСА-ПРОМ“ из Кањиже доставио је контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета Рачун-отпремницу:1689семп-2011 од 27.06.2011. годину везано за набавку метал земље за
цвеће уни.10 лит. , 5 комада и метал украсну кору -70 литара 2 конмада, износ рачуна је : 2.130,00
динара.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу књижног налога број: 265/0 прокњижио
је вредност набављене робе тј, износ рачуна од 2.130,00 на следећа конта:
426111- Канцеларијски материјал / 252111 Добавњачи у земљи.
         Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета прокњижио вредност набављене робе
–износ од 2.130,00 динара на конто: 426111- Канцеларијски материјал уместо конта: 426911-
Потрошни материјал, тиме поступио је супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007,
37/2007, 50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009,
11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 и 101/2010).
         Контролисани индиректни корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није
прокњижио на одговарајући конто, значи погрешним опредељењем конта поступио је супротно дела
члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних
књига у складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом
оквиру и контом плану за буџетски систем.
              Б) По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.U-68 из 2012. године.
 Добављач „Меркатор-с“ из Новог Сада доставио је контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета Рачун-отпремницу број:2012/01-2105-0019 од 21.05.2012. годину везано за набавку косилице ел.
за траву ЕМ-1Е – 1 комад, сијаслице, мрежа за прозор бела, носач за рибокотлић од 18 л мет., котлић ,
укупан износ рачуна је : 10.323,05 динара.
Контролисани корисник средстава буџета на основу књижног налога број: 211/0 прокњижио је вредност
набављене робе тј, цео износ рачуна од 10.323,05 динара на следећа конта:
426911- Потрошни материјал / 252111 Добавњачи у земљи.

 Контролисани индиректни корисник средстава буџета није прокњижио косилицу ел. за траву ЕМ-
1Е, 1 комад ( вредност косилице је 5.799,90 динара са ПДВ-ом) ни као основно средство, ни као ситан
инвентар.
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Како контролисани индиректни корисник средстава буџета косилицу није прокњижио у помоћне
књиге косилицу ел. за траву ЕМ-1Е ни као као основно средство, ни као ситан инвентар, тиме
поступио је супротно члану 14. став 1. тачка 3. и 4. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Доказ-10: - Рачун-отпремницу:1689семп-2011 од 27.06.2011. годину

- Књижни налог број:265/0
- Аналитичка картица за конто:252111-Добављачи у земљи-„ВИСА-ПРОМ“

- Рачун-отпремницу број:2012/01-2105-0019 од 21.05.2012. годину
- Књижни налог број:211/0
- Аналитичка картица за конто:426911- Потрошни материјал
- Аналитичка картица за конто:252111-Добављачи у земљи-„Меркатор-с“

VII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ ДОБАРА , УСЛУГЕ И РАДОВА

Набавка радова у 2011. години:
          По методу пребира и прескока изабрано је за контролу спровођење поступка набавке радова ,тј.
„Реконструкција застареле водоводне мреже на   територији Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента за
2011.годину“

Контрола је вршена на основу следеће документације :
- Одлука о буџету општине Сента за 2011. годину („Службени лист општине Сента“бр.25/2010)
-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину („Службени лист

општине Сента“бр.10/2011)
-  Коначан финансијски план – програм за 2011. годину
-  Коначан план јавне набавке – прогам за 2011. годину
-  Преглед за период 01.01.2011.-31.12.2011.године (бруто биланс)
- Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности за Реконструкцију застареле водоводне

мреже на   територији Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента 2011.године, број:279/2011 од
28.06.2011.године ,

- Решење о именовању председника и чланова Комисије за јавне набавке, број :279/2011/1 од
28.06.2011.године,

- Решење о именовању надзорног органа, број:279/2011/2 од 28.06.2011. године,
- Записник 29/2011/КЈН о отварању понуда, број:383/2011 од 11.08.2011. године,
- Одлука о избору најповољније понуде ЈНМВ 5/2011-реконструкција водоводне мреже под

бројем:385/2011 од 12.08.2011.године,
- Уговор о извођењу радова, број:397/2011 од 17.08.2011.године,
- Обавештење о закљученом уговору, број:402/2011 од 18.08.2011.године,
- Окончана ситуација за изградњу водовода у улици Пупинова и део ЈНА , број:06-1166-05/2011 од
19.10.2011.године,

- Рачун –Számla :05176/11 од 25.10.2011. године
- Извештај комисије за јавне набавке о реализацији поступка јавне набавке ЈНМВ 5/2011 под

бројем:558/2011 од 24.10.2011.године,
- Изјва  надзорног органа од 30.12.2011. године.

На основу контроле Прегледа за период 01.01.2011.-31.12.2011. године констатује се да је на
Конто:511241- Водовод– исказан износ од  1.024.792,38 динара.
          Наручилац може да покрене поступак јавне набаваке :
- ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки  и
- ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету локалне самоуправе или у финансијском плану
сходно члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.116/2008).
           Контролисани индиректни  корисник средстава буџета у 2011. години  Коначаном планом јавне
набавке – прогамом за 2011. годину предвидео је набавку радова везано за реконструкцију застареле
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водоводне мреже на   територији Месне заједнице „Tiszapart-Alvég”, а потребна средства за извођење
поменутих радова предвидео је Коначаним финансијским планом – програмом за 2011. годину у износу
од 2.000.000,00 динара.
         Савет Месне заједнице „Tiszapart-Alvég” дана 28.06.2011. године донео  је Одлуку о покретању
поступка јавне набавке мале вредности за Реконструкцију застареле водоводне мреже на
територији Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента 2011.године, број:279/2011.
Наведеном одлуком одређена је Процењена вредност јавне набавке “  Реконструкције застареле
водоводне мреже на   територији Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента 2011.године
(без ПДВ-а ) у износи од 1.640.000,00 динара.
            Дана 28.06.2011. године Председник Савета Месне заједнице „Tiszapart-Alvég“ донео је Решење
о именовању председника и чланова Комисије за јавне набавке, број :279/2011/1 за спровођење
поступка јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ 5/2011 „Реконструкција застареле водоводне мреже
на   територији Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента за 2011.годину“. Чланови наведене комисије су:
1) Речко Бела, машински техничар- Председник комисије
2) Туза Влерија, лиценцирани дипл.грађ.инжењер- члан комисије
3) Ватаи Жужана, дипл.инг.хортикултуре- члан комисије
4) Пастор Марије, дипл.правник - члан комисије.
         Комисија за јавне набавке мале вредности треба да има председика и два члана сходно члану 5.
став 2. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ( „Службени гласник РС“ бр.50/2009).

Како поменута Комисија за јавне набавке мале вредности  има 4 члана ,тиме контролисани
индиректни  корисник средстава буџета поступио је супротно члану члану 5. став 2. Правилника о
поступку јавне набавке мале вредности.
         Дана 28.06.2011. године Председник Савета Месне заједнице „Tiszapart-Alvég“ донео је Решење о
именовању надзорног органа, број:279/2011/2 од 28.06.2011. године. На основу наведеног решења за
извршење стручног надзора у вези извођења радова: „Реконструкције застареле водоводне мреже на
територији Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента за 2011.годину“ именована је Туза Влерија-
лиценцирани дипл.грађ.инжењер запослена у Општинској управи у Сенти на радном месту начелника
Одељења за урбанизам и комуналне послове („ Службени лист општине Сента“ бр. 9/2010).
На основу наведеног решења дана 23.01.2012. године Месна заједница „Тисапарт-Алвег“ закључила је
Уговор о делу са Туза Валеријом из Сенте, ул. Хајслер Ференц 2. Предмет наведеног уговора је да се
исплати нето износ од 87.057,25 динара за извршени стручни надзор и за стручни рад у Комисији за
јавне набавке (износ од 8.684,68 динара је део наведеног износа који ће се исплатити за стручни надзор
код извођења радова  „Реконструкције застареле водоводне мреже на   територији Месне заједнице
„Тисапарт-Алвег“ Сента за 2011.годину“).
На основу наведеног Уговора о делу контролисани индиректни  корисник средстава буџета дана
31.01.2012. године извршио је исплату Туза Валерији нето износ од 87.057,00 динара , исти износ је
прокњижио дана 31.01.2012. године на конто: 237310- Обавезе по основу нето исплате за услугу по
уговору.

У вршењу стручног назора не може да учествује лице који ради на посовима издавања грађевинске
дозволе у органима надлежном за издавање грађевинске дозволе сходно члану 153. став 4. Закона о
изградњи („ Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр.; 64/201-одлука УС и 24/2011).
        Како је контролисани индиректни  корисник средстава буџета дана 23.01.2012. године закључио
Уговор о делу са Туза Валеријом из Сенте, ул. Хајслер Ференц 2 - запосленом у Општинској управи
у Сенти на радном месту начелника Одељења за урбанизам и комуналне послове  за вршење
стручног надзора у вези извођења радова: „Реконструкције застареле водоводне мреже на   територији
Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента за 2011.годину“, тиме поступио је супротно члану 153. став
4. Закона о изградњи.
I. Након прикупљања понуда од понуђача радова Комисија за јавне набавке дана 11.08.2011. године

сачинила је Записник  29/2011/КЈН о отварању понуда,број:383 /2011 у којој су наведени назив понуђача
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и остале податке:
                   1) „ЈКСП“ Сента из Сенте , вредност понуде без ПДВ-а 966.997,00 динара
                    2) „Потиски водоводи “ из Хоргоша, вредност понуде  без ПДВ-а  је 1.026.607,00 динара.
II.  Дана 12.08.2011. године Савет Месне заједнице „Centar-Tópart „  донео је Одлуку о избору

најповољније понуде ЈНМВ 5/2011 - реконструкција водоводне мреже, као најповољнија понуда
понуђача изабрана је понуда од „ЈКСП“ Сента, дел.број:370/2011 од 09.08.2011. године.

III. Дана 17.08.2011. године закључен је Уговор о извођењу радова за „Реконструкцију застареле
 водоводне мреже на   територији Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента за 2011.годину“са „ЈКСП“

     Сента из Сенте ,број:397/2011,  вредност уговорених радова износи 966.997,00 динара без ПДВ-а.
IV. Дана 18.08.2011. године  Председник Савета Месне заједнице „Centar-Tópart донео је Обавештење о

закљученом уговору, број:402/2011.
На основу закљученог Уговора број:397/2011 од 17.08.2011. године извођач радова,тј. „ЈКСП“ Сента

извршио је уговорених радова а за исте издао је :
- Рачун –Számla :05176/11 од 25.10.2011. године, износ рачуна са ПДВ-ом је  1.024.792,38 динара. У
наведеном рачуну као опис извршених радова гласи:
- Изградња водовода у улуци Пупинова и део ЈНА по Окончаној ситуацији бр.06-1166-05/2011 од 19.10.2011.
        Јавна набавка мале вредности је исписано за „Реконструкцију застареле водоводне мреже на
територији  Месне заједнице „Тисапарт-Алвег“ Сента за 2011.годину“, међутим на рачуну наведено је
„Изградња водовода у улуци Пупинова и део ЈНА“.

Дана 30.12.2011. године надзорни орган (Туза Валерија ) издао је „Изјавунадзорног органа „ да су
извршени радови у вези „Реконструкције застареле водоводне мреже на територији  Месне заједнице
„Тисапарт-Алвег“ Сента за 2011.годину“,вредност изведених радова је 966.997,00 динара без ПДВ-а.
Доказ-11: - Решење о именовању председника и чланова Комисије за јавне набавке, број :279/2011/1

- Уговор о делу заљученог дана 23.01.2012. године са Туза Валеријом
- Аналитичка картица за конто: 237310- Обавезе по основу нето исплате за услугу по уговору.

- Окончана ситуација за изградњу водовода у улици Пупинова и део ЈНА , број:06-1166-
05/2011 од 19.10.2011.године,

- Рачун –Számla :05176/11 од 25.10.2011. године .

VIII. КОНТРОЛА ИСПАРВНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Образац-5)

         Контролисани индиректни корисник средстава буџета саставио је:
-  Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5- Месне

заједнице „Tiszapart-Alvég”.
         Горе наведени обрасац у законском року (28.02.2012. године) је предат  надлежном органу,тј.  за
Управу за трезор, филијала Суботица , експозитура Сента.

         Контролисани индиректни корисник средстава буџета за период 01.01.-31.12.2011. године у својим
пословним књигама прокњижио је износ од 1.058.000,00 динара као приход од општине Сента.

         У току контроле извршено је упоређење података исказане у Извештају о извршењу буџета у
периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 са подацима исказани у Прегледу за период
од 01.01.2011.-31.12.2011. (бруто биланс), након упоређења података констатује се  да приликом
попуњавања Образца-5 неправилности и незаконитости нису утврђене.

IX. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И  ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА ВЕЗАНО ЗА  ОСНОВНА  СРЕДСТАВА – НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ

                  На основу контроле Извода из земљишне књиге, уложак бр.181 од 15.12.2009. године везано
за зграду која се налази на адреси Сента, Карађорђева 39 и картона основних средстава за наведену
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зграду (нема) констатује се да контролисани индиректни корисник средстава буџета  не располаже са
непокретном имовином као пословним простором  у којој обавља свој делатност.

Дана 25.11.2010. године контролисани индиректни корисник средстава буџета  са Општином
Сента, тј. са носиоцем права коришћења пословне зграде  закључио је Уговор о закупу пословне зграде,
број: 46-42/2010-IV који се налази на адреси: Сента , Карађорђева бр. 39.

Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета за покриће сталних трошкова за горе
наведену пословну просторију Општина Сента у 2011. години пренела је буџетска средства  у износу од
115.000,00 динара.

На основу контроле улазних рачуна и извода банке констатује се да је контролисани
индиректни корисник средстава буџета на основу улазних рачуна  извршио исплату сталних трошкова
везане за горе наведену зграду, значи наменско је користио пренета буџетска средства .

У поступку контроле наменског и законитог коришћења буџетских средстава Општине Сента
везано за покриће сталних трошкова  пословне просторије у 2011. години констатује се  да
неправилности и незаконитости нису утврђене.

X. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Наменско коришћење буџетских и сопствених средстава (сопствени приход и донација):

          Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице „Tiszapart-Alvég”, број:350-4/2002-I-01
донетог 16.03.2002. године („Службени лист општине Сента“ бр.4/2002)

- Уговор о донаторству закљученог дана 15.08.2011. године са организатором турнира у уличном баскету
„Златни песак“

- Уговор о донаторству закљученог дана 22.11.2011. године са „Уметничке колоније АРТ 90 СЕНТА“
- Уговор о донаторству закљученог дана 22.11.2011. године са Центром за социјални рад
- Уговор о донаторству закљученог дана 23.04.2012. године са Речко Белом , ул. Мадач Имре 28/а као
уметником.

а) Контролисани индиректни корисник средстава буџета  у периоду од 01.01.2011.-18.07.2012.
године закључио је Уговор о донаторству са следћим лицима:
Дан
закључења
Уговора

Број
уговора

Корисник донације Намена утрошка
средстава

Износ донације у
динарима

15.08.2011. /  Турнир у уличном баскету
 „Златни песак“

За организовање и
реализација турнира

10.000,00

22.11.2011. /  Уметничке колоније АРТ 90
СЕНТА

За набавку лајсне за
рамове слика

10.400,00

22.11.2011. / Центар за социјални рад За новогодишње пакете
за најсиромашнију децу
у Сенти

15.000,00

23.04.2012. 139/2012 Речко Бела, ул. Мадач Имре
28/а

За израду (штампање)
каталога уметничких
делова

35.000,00

УКУПНО: 70.400,00

          Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу горе наведених Уговора о
донатортству и на основу истих испостављених рачуноводствених исправа прокњижио је као трошак
пословања на конто :
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462191- Остале текуће донације међународним организацијама :
- износ од 10.000,00 динара по књижном налогу бр.350 - дана 15.08.2011. године
- износ од 10.400,00 динара по књижном налогу бр.567 - дана 14.10.2011. године
- износ од 15.000,00 динара по књижном налогу бр.507 - дана 25.11.2011. године и на конто:

423911- Остале опште услуге:
- износ од 35.000,00 динара по књижном налогу бр.178/0 - дана 23.04.2012. године.

Након контроле горе наведене рачуноводствене документације констатује се да је контролисани
индиректни корисник средстава буџета исплатио из средстава самодоприноса на име донаторства
укупно 70.400,00 динара, значи ненаменски је користио средства самодоприноса, а тиме поступио
је супротно члану 4. Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице „Tiszapart-Alvég”,
број:350-4/2002-I-01 донетог 16.03.2002. године.

б) Дана 23.04.2012. године Месна заједница „Tiszapart-Alvég” из Сенте, улица Карађорђева 39.
кога је заступио Ватаи Жужана- секретар Месне заједнице „Tiszapart-Alvég” закључио је Уговор о
донаторству, број:139/2012 са Речко Белом , ул. Мадач Имре 28/а као уметником.

Сходно члану 33. став 1. алинеја 1. Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице „Tiszapart-Alvég”, број:350-4/2002-I-01 Месну заједницу „Tiszapart-Alvég” у правним пословима
законски предтсавља Председник Месне заједнице „Tiszapart-Alvég” , а на основу члана 31. Одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице „Tiszapart-Alvég” и замненик Председника Месне
заједнице „Tiszapart-Alvég” .

Како секретар Месне заједнице „Tiszapart-Alvég” није законски представник Месне заједнице
„Tiszapart-Alvég”  у правним пословима  сходно томе горе наведени Уговор о донацији сматра се
ништавим.

Доказ- 12:- Уговор о донаторству закљученог дана 15.08.2011. године
- Уговор о донаторству закљученог дана 22.11.2011. године са „Уметничке колоније АРТ 90
  СЕНТА“
- Рачун-Отпремница број: 000035 од 14.10.2011. године
- Књижни налог број:567/0
- Аналитичка картица за конто:462191-Ост.тек.донације за период 01.01.2011.-31.12.2011.год.
- Уговор о донаторству закљученог дана 22.11.2011. године са Центром за социјални рад
- Уговор о донаторству, број:139/2012
- Рачун-Отпремница бр.022/2012
- Налог за пренос од 23.04.2012. године
- Књижни налог број:178/0
- Аналитичка картица за конто:423911- Остале опште услуге за период 01.01.2012.-

                  31.12.2012.год.
- Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице „Tiszapart-Alvég”- страна 1 и 2

Законито коришћење буџетских и сопствених средстава (сопствени приход и донација):

          Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину, део који се односи на - Месну заједницу „Tiszapart-

Alvég”
-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи

 на– Месну заједницу „Tiszapart-Alvég”
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на –Месну заједницу „Tiszapart-

Alvég”
-  Коначан финансијски план – програм за 2011. годину, број:151/2011 од 12.05.2011. године
-  Коначан финансијски план – програм за 2012. годину, број: 32/2012 од 24.01.2012. године
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-  Преглед за период од 01.01.2011.-31.12.2011. (бруто биланс)
-  Преглед за период од 01.01.2012.-18.07.2012. (бруто биланс).

     1)    Савет Месне заједнице „Tiszapart-Alvég” као надлежни орган правног лица дана 05.05.2011.
године донео је Одлуку бр.1/4/2011 о усвајању :
- Коначног финансијског плана-програма за 2011. годину ,број,151/2011 од 12.05.2011. годину.

           Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-31.12.2011. године а на
основу Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну
заједницу„Tiszapart-Alvég” , Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011.
годину , део који се односи на– Месну заједницу„Tiszapart-Alvég” и Прегледа за период од 01.01.2011.-
31.12.2011. (Бруро биланса) сачињен је Упоредни преглед планираних и остварених расхода у 2011.
години  ( Табела бр. 1) , исти је у прилогу записника и чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета  више средстава је исплатио него што је Одлуком о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део
који се односи на – Месну заједницу„Tiszapart-Alvég” , Одлуком о изменама и допунама Одлуке о  буџету
општине Сента  за 2011. годину и Коначним финансијским планом – програмом за 2011. годину
предвиђено.
Више утрошена средства су исказане на контима :
421- Стални трошкови

 423- Услуге по уговору
 482- Порези, обавезне таксе.
           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета извршио исплату трошкова на следећим контима иако исте нису предвиђене Коначним
финансијским планом – програмом за 2011. годину:

 414- Социјална давања запосленима
 431- Амортизација некретнине и опреме.
Доказ- 13:- Биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011.- страна 7,8,9 и 10

- Коначан финансијски план – програм за 2011. годину
        2) Савет Месне заједнице „Tiszapart-Alvég” као надлежни орган правног лица дана 24.01.2012.
године донео је Одлуку бр.1/1/2012 о усвајању :
- Коначног финансијског плана – програма за 2012. годину, број: 32/2012 од 24.01.2012. године .

           Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2012.-18.07.2012. године а на
основу Коначног финансијског плана – програма за 2012. годину и Биланса за период 01.01.2012.-
18.07.2012. године сачињен је Упоредни преглед планираних и остварених расхода у 2012. години  (
Табела бр. 2) , исти је у прилогу записника и чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета  више средстава  исплатио него што је Одлуком о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део
који се односи на – Месну заједницу„Tiszapart-Alvég” и Коначним финансијским планом – програмом за
2012. годину предвиђено.
Више утрошена средства су исказане на контима :

 414- Социјална давања запосленима
 423- Услуге по уговору
 426- Материјал.

             На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета извршио исплату трошкова на следећем конту иако исти није предвиђен Коначном
финансијском планом – програмом за 2012. годину:

433- Употреба драгоцености.
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На основу извршене буџетске контроле наведене у овом записнику и исказаних података у
Табели бр. 1 и 2. констатује се да су средства законито утрошена осим  у случајевима наведеним
у овом  записнику.

             На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
индиректни  корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од
дана пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

            Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску
инспекцију општине Сента задржава за своје потребе.

  Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                                              _____________________________

            Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 13
- Табела бр.1 и 2

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-7- 1-ВК / 2012
Дана: 06.09.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке
о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-
испр., 2/2011 и 6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

           о  извршеној буџетској инспекцији код Месне заједнице “Торњош“ –„Тornyos” Helyi közösségnél из
Торњоша, Светог Стевана бр. 7., матични број : 08737223, ПИБ: 101103384 по предмету  контроле:

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава за период
01.01.2011. – 14.08.2012. године .
           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за ванредну
контролу  број: 47-7-ВК/2012 од 14.08.2012. године .

            Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета је непосредно пре почетка буџетске
инспекције уручен је:

-  налог за ванредну контролу број: 47-7-ВК/2012 од 14.08.2012. године дана 15.08.2012. године у 9,00
часова .
           Контрола је вршена у пословним просторијама контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета на адреси : Торњош, Светог Стевана бр.7., у присуству:

           1. ЕРЖЕБЕТА БАКОШ – Председника Савета Месне заједнице “Торњош“
           2. АРАНКЕ КРЕЖО - Секретара Савета Месне заједнице “Торњош“ ,
           3. а путем телефона ЖОФИЈЕ РАФАИ - власника књиговодственог сервиса БИРО „ЕНТРY“ из
Торњоша.

 Контрола је вршена у периоду од 15.08. - 27.08. 2012. године и дана 29.08.2012. године.
Месна заједница “Торњош“ основана  је Статутом Месне заједнице “Торњош“ , деловодни

број:1/2001 од 07.10.2001.године.
              Савет Месне заједнице “Торњош“ донео је :
- Одлуку о измени и допуни Статута Месне заједнице “Торњош“, деловодни број:30-09/2005 од  29.08.2005.
године и

- Одлуку о измени и допуни Статута Месне заједнице „“Торњош“, деловодни број:62-14/2009 и 63-14/2009 од
03.12.2009. године.

 Делатност Месне заједнице “Торњош“ је : делатност државних органа а шифра делатности је :
8411  (стари број: 75110) .

Према члану 33. Статута Месне заједнице “Торњош“ одговорно лице контролисаног индиректног
корисника средстава буџета  по предмету контроле је :
- ЕРЖЕБЕТ БАКОШ – Председник Савета Месне заједнице “Торњош“, као одговорно лице у правном

лицу.
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По предмету контроле за вођење пословне књиге за Месну заједницу “Торњош“ одговорно лице је:
- ЖОФИЈА РАФАИ - на основу Уговора закљученог дана 08.03.2010. године, број: 21/2010 између Месне
заједнице “Торњош“ и књигиводственог сервиса БИРО „ЕНТРY“ из Торњоша, Петефи Шандора бр. 4 коју
заступа власник Жофија Рафаи.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета обавља платни промет код :
-  Министарства Финансије - Управе за трезор преко подрачуна  број :

 840-757645-97 - приходи из буџета Републике, АП Војводине,  општине и донације
 840-3289745-61 - месни самодопринос .

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Врши се контрола тачности примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава  за
период 01.01.2011. – 14.08.2012. године по следећим областима:

I. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И УРЕДБАМА

           1) На основу члана 4. став 2. и 3. Одлуке о образовању месних заједница на територији општине
Сента („Службени лист општине Сента“ бр.6/2001) Савет Месне заједнице “Торњош“ као надлежни орган
дана 07.10.2001. године донео је Статут Месне заједнице “Торњош“, број:1/2001.
            Савет Месне заједнице “Торњош“  донео је :

- Одлуку о измени и допуни Статута Месне заједнице “Торњош“ , деловодни број:30-09/2005 од  29.08.2005.
године и

- Одлуку о измени и допуни Статута Месне заједнице „“Торњош“, деловодни број:62-14/2009 и 63-14/2009 од
03.12.2009. године.

Наведени Статут није усаглашен са одредбама :
- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007)
- Статута општине Сента објављеног у  „Службеном листу општине Сента“ бр.5/2011 који је ступио
 на снагу 08.04.2011. године.

          Контролисани индиректни корисник средстава буџета  на основу члана 74. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007) има законску обавезу да свој статут ,тј, Статут Месне
заједнице “Торњош“ усклади са Статутом општине Сента  објављеног у Службеном листу општине Сента“
бр.5/2011.
            Како контролисани индиректни корисник средстава буџета  није извршио усаглашавање Статута
Месне заједнице“Торњош“ са одредбама Закона о локалној самоуправи  тиме поступио је супротно
члану 74. Закона о локалној самоуправи.
            Како Статут Месне заједнице“Торњош“  није усаглашен са одредбама Статута општине Сента
објављеног у „Службеном листу општине Сента“ бр.5/2011  тиме одговорно лице контролисаног индиректни
корисник средстава буџета , тј. Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ поступио је супротно
члану 33. став 1. алинеја 5. Статута Месне заједнице “Торњош“.

 2) На основу члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени галсник РС“
бр.125/2003 и 12/2006), одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010 и
101/2010 ) и Правилника о систематизацији радних задатка и послова запсолених у Месној заједници
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“Торњош“ Савет Месне заједнице “Торњош“ дана 29.12.2010. године донео је Правилник о организацији
буџетског рачуновоства.
           У поступку буџетске контроле усклађености Правилника о организацији буџетског рачуновоства са
важећим законима, уредбама и правилницима утврђене су између осталог следеће неправилности:
-  у члану 1.  правилника наведено је Месна заједница “Бачка“ за који се уређује вођење буџетског
рачуноводства уместо Месна заједница “Торњош“)
- у члану 3. правилника наведено је да послове буџетског књиговодства  обавља служба за финансијско-
материјалне послове (таква служба не постоји у оквиру Месне заједнице “Торњош“)
- у члану 7. правилника наведено је да пословне књиге се воде по систему двојног књиговодства,
хронолошки, уредно и ажурно у складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном
класификационом оквиру и контном плану  за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр. 92/2002  и
64/2003) – наведени правилник престао је да важи дана 27.02.2007. године итд.

Како Правилник о организацији буџетског рачуновоства није усклађен са :
- одредбама Закона о буџетском систему објављног у „Службеном гласнику РС“ бр. 101/2011
- са одређеним члановима Правилника о систематизацији радних задатка и послова запсолених у
  Месној заједници “Торњош“
- одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану  за буџетски
  систем  објављеног у „Службеном гласнику РС“ бр. 103/2011, 10/2012 и 18/2012 и
- одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
  стања са стварним стањем („Службени гласник РС“ бр. 106/2006)
тиме одговорно лице контролисаног индиректни корисник средстава буџета , тј. Председник Савета Месне
заједнице “Торњош“ поступио је супротно члану 33. став 1. алинеја 5. Статута Месне
заједнице “Торњош“.

3) На основу члана 8. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 и 61/05) Председник
Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 14.03.2010. године донео је Правилник о раду .
            Наведени правилник није усклађен са одредбама Закона о раду објављеног  у „Службеном
гласнику РС“ бр. 54/2009.

4) а) На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005) Председник Савета
Месне заједнице “Торњош“ дана 14.03.2010. године донео је Правилник о систематизацији послова .
Наведени правилник није донет од стране надлежног одгана Месне заједнице “Торњош“, тј. од стране
Савета Месне заједнице “Торњош“.
            Како Правилник о систематизацији послова није донет од стране надлежног органа Месне заједнице
“Торњош“, тиме одговорно лице контролисаног индиректни корисник средстава буџета , тј. Председник
Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 14.03.2010. године поступио је супротно члану 33. став 1. алинеја
5. Статута Месне заједнице “Торњош“.

                б) На основу :
- члана 21. став 1. Одлуке о образовању месних заједница на територији општине Сента („Службени лист
општине Сента“ бр.6/2001) и

- члана 34. став 1. Статута  Месне заједнице “Торњош“ од 07.10.2001. године са изменама и допунама од
29.08.2005. године – Одлука Савета  Месне заједнице “Торњош“ , број:30-09/2005 и од 03.12.2009. године -
Одлука Савета Месне заједнице “Торњош“, број:62-14/2009
Савет Месне заједнице “Торњош“ дана 19.04.2012. године донео је Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Месној заједници “Торњош“ под бројем:19/2012.

              5) Контролисани индиректни корисник средстава буџета није донео Правилник о обрачуну и
исплате зараде запосленима Месне заједнице “Торњош“  , исти је одредио посебно сваком запосленим
Уговором о раду.
Доказ-1: - Статут Месне заједнице „“Торњош“ –прва и задња страна, измене и допуне Сатута Месне
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 заједнице “Торњош“ од  29.08.2005. године и 03.12.2009. године
- Правилник о организацији буџетског рачуновоства

II. КОНТРОЛА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011.ГОДИНЕ

 Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Одлука о попису имовине са стањем на дан 31.12.2011.године
- Пописне листе основних средстава непокретних и покретних ствари које чине основна средства са
 стањем на дан 31.12.2011.године,

- Пописна листа новчаних средстава, вредносне хартије, потраживања и обавеза,
- Извештај Комисије за попис и
- Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине, потраживања и обавеза са стањем на дана

31.12.2011. године.
            1) Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 15.12.2011. године донео је Одлуку о попису
имовине са стањем на дан 31.12.2011. године, број: 37/2012.
            2) Поменутом одлуком формирана је  Комисија за попис свих облика имовине: основна средства,
алат и инвентар, материјал, гориво и мазиво и друге залихе материјала, новчана средства, потраживања и
обавеза.

3) а) Комисија за попис на Пописној листи основних средстава, непокретних и покретних ствари
које чине основна средства са стањем на дан 31.12.2011.године исказао је:
-број и назив конта (колона 3 и 5),
-стање по књигама (колона 8 и 9),
-отпис до краја 2010.године (колона 17)
-исправку вредности за 2011. годину (колона 18) и
-укупно исправке вредности (колона 19).

Комисија за попис на Пописној листи основних средстава, непокретних и покретних ствари које
чине основна средства на дан 31.12.2011.године није исказала податке о стању нефинансијске имовине по
попису : количински (колона 10), вредносно (колона 11),  ни разлику: вишак ( колона 12 и 13) или мањак
(колона 14 и 15), тј. није извршио попис основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине
основна средства са стањем  на дан 31.12.2011.године.

Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није извршио попис основних средстава,
непокретних и покретних ствари које чине основна средства са стањем  на дан 31.12.2011. године, није ни
извршио усклађивање стања нефинансијске имовине у књиговодственој евиденцији са стварним стањем по
попису на дан 31.12.2011.године, тиме је поступио супротно члану 18. став 2. Уредбе о буџетском
рачуноводству и члану 28. став 1. Правилника о буџетском рачуноводству.
Доказ-2: Пописна листа основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства
на дан 31.12.2011.године
         б) Комисија за попис на Пописној листи новчаних средстава, вредносне хартије, потраживања и
обавеза исказала је стање са 31.12.2011. године на рачунима број: 840-757645-90 и 840-3289745-75 ,
међутим наведени рачуни нису њихови рачуни.

Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није извршио попис новчаних средстава
на рачунима број:840-757645-97 и 840-3289745-61 а није ни извршио усклађивање стања новчаних
средстава у књиговодственој евиденцији са стварним стањем по попису на дан 31.12.2011.године, тиме је
поступио супротно члану 18. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 28. став 1.
Правилника о буџетском рачуноводству.
Доказ-3: Пописна листа новчаних средстава, вредносне хартије, потраживања и обавеза

ц) Контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио је попис обавезе према
добављачима са стањем на дан 31.12.2011.године који укупно износи 1.843,19 динара.
            Контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио је усклађивање стања обавезе према
добављачима у књиговодственој евиденцији са стварним стањем по попису на дан 31.12.2011.године, тиме
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је поступио сходно  члану 18. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 28. став 1. Правилника о
буџетском рачуноводству.
          д) Контролисани индиректни корисник буџетских средстава извршио је попис потраживања са
стањем на дан 31.12.2011.године који укупно износи 13.180,00 динара.
              Контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио је усклађивање стања потраживања
у књиговодственој евиденцији са стварним стањем по попису на дан 31.12.2011. године, тиме је поступио
сходно  члану 18. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 28. став 1. Правилника о буџетском
рачуноводству.

4) Комисија  за попис саставила је Извештај о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2011.
године а исти је доставила Председнику Савета Месне заједнице „Торњош“ .
           5) Председник Савета Месне заједнице „Торњош“ након разматрања Извештаја о извршеном попису
са стањем на дан 31.12.2011. године дана  27.01.2012.године донео је Одлуку о прихватању Извештаја
пописне комисије (без примедби) .
               Како Извештај о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2011. године није усвојен од стране
надлежног органа контролисаног индиректног корисника средстава буџета, тј. од стране Савета Месне
заједнице „Торњош“, тиме :
- контролисани индиректни корисник средстава буџета поступио је супротно члану 14. став 1. и 2.

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
  стварним стањем („Службени гласник РС“ бр. 106/2006), а
- одговорно лице контролисаног индиректни корисник средстава буџета , тј. Председник Савета

Месне заједнице “Торњош“ поступио је супротно члану 33. став 1. алинеја 5. Статута Месне
заједнице “Торњош“.

             6) ИЗГРАДЊА БУНАРА:
а)   Контролисани индиректни корисник средстава буџета у својим пословним књигама са стањем

на дан 31.12.2011. године као основно средство води само Водовод у припреми (Конто:015114) , вредност
исте је 46.610,00 динара, међутим у контролисаном периоду вршио је испоруку воде грађанима Месне
заједнице „Торњош“ (по тој основи остварио је укупно 1.007.021,00 динара).Значи контролисани индиректни
корисник средстава буџета  има водовода  у функцији само  није прокњижио све пословне промене везано
за исти и није извршио техничку предају .
              б) Извођење радова из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу

Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Уговор о извођењу радова-из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу број:404-
06/07-LXVII-9 од 23.10.2008.године , вредност уговора : 17.518.677,31 динара,
- I Анекс уговора за извођење радова – из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу
број:404-06/07-LXVII-9 од 23.10.2008. године закључен дана 10.11.2011. године,
- I привремена ситуација број: 020/10 од 10.12.2010. године,  износ од =6.962.944,00 динара,
- II привремена ситуација број: 006/11 од 14.11.2011. године, износ од =3.415.746,00 динара,
- III привремена ситуација број:001/12 од 16.01.2012. године, износ од =924.468,29 динара,
- IV привремена ситуација број:005/12 од 03.05.2012.године, износ од =2.670.137,04 динара,
- V окончана ситуација број:006/12 од 03.05.2012. године , износ од =3.545.097,60 динара,
- Грађевински дневник од 11.05.2012. године,
- Протокол о реализацији финансирања капиталних пројеката закључен дана 30.11.2011. године,
- Уговор о финансирањеу број:401-38/2012-3774 на износ од =924.468,28 динара,
- Уговор о финансирањеу број:401-38/2012-3752 на износ од =3.415.746,00 динара,
- Обавештење о извршеним уплатама по уговору број:401-38/2012-3774 и 401-38/2012-3752,
- Извод  Фонда за капитална улагања број 17 од 26.04.2012. године,
- Уговор  број:022/III-XII-13-10/H.G.N. од 13.12.2010.године за пројектантски инвеститоров надзор
хидрогеолошких истражних радова, опремања и повезивања бунара,
- Авансна Фактура број:22/IX-2011 од 21.09.2011.године у износу од =44.250,00 динара,
- Фактура број:22/X-2011 од 24.10.2011.године у износу од =132.750,00 динара,



6

- Протокол о реализацији финансирања пројекта број:4-13/2012-II од 21.02.2012. године,
- Извод од Општина Сента-рачун за извр.буџета-Сента број 44 од 03.07.2012. године,
- Картон за конто: 2521111-5023 –Добављачи у земљи –„Сремаква“д.о.о.
                Фонда за капитална улагања из Новог Сада у 2008. години спровео је поступак јавне набавке
велике вредности за извођење радова-из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу.
              Дана 23.10.2008. године закључен је Уговор о извођењу радова-из области водопривреде бунарски
водозахват Б1-4/06 у Торњошу,  број:404-06/07-LXVII-9 између:
1. Месне заједнице „Торњош“ из Торњоша, Светог Стевана 7- ИНВЕСТИТОР
2. Фонда за капитална улагања из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 16 – ФИНАНСИЈЕР
3. „Панаква“ д.о.о. из Новог Сада, Јована Суботића 23 –ИЗВОЂАЧ.
Вредност горе наведеног уговора је 17.518.677,31 динара.
          У члану 3. Уговора о извођењу радова-из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у
Торњошу наведено је да ће финансијер финансирати стварно изведене радове по понуди извођача
број:14289/08 од 19.09.2008. године (понуда је саставни део овог уговора) али само до висине
опредељених средстава Одлуком Управног одбора Фонда.

   Управни одбор Фонда донео је Одлуку о додели средстава број:06-318/08-15/2-1 од 04.04.2008.
године којом је одобрена средства за финансирање инвестиције Изградња бунарског водозахвата Б1-4/06 у
Торњошу износ од 7.010.591,12 динара.
            Дана 23.10.2008. године, тј. у моменту закљичивања Уговора о извођењу радова-из области
водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу од стране Месне заједнице „Торњош“ као
инвеститора није била обезбеђена недостајући део средстава у износу од 10.508.086,19 динара
(17.518.677,31 - 7.010.591,12 =10.508.086,19 ) ни у Финансијском плану за 2008.; 2009; 2011 и 2012. годину
Месне заједнице „Торњош“ ни у Буџету Општине Сенте за 2008.; 2009 . и 2011. годину.
             Како у моменту закљичивања Уговора о извођењу радова-из области водопривреде бунарски
водозахват Б1-4/06 у Торњошу, тј. дана 23.10.2008. године није била обезбеђена средства у износу од
10.508.086,19 динара ни у Финансијском плану за 2008. годину Месне заједнице „Торњош“ ни у Буџету
Општине Сенте за 2008. годину:
- тиме контролисани индиректни корисник средстава буџета поступио је супротно  члану 27. став 1.
 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.116/2008) и

- одговорно лице контролисаног индиректног корисника средстава буџета поступио је супротно  члану 57.
  Закона о буџетском систему.
           На основу горе наведеног уговора Извођач извео је  радове из области водопривреде бунарски
водозахват Б1-4/06 у Торњошу, о извршеним радовима доставио је контролисаном индиректном кориснику
средстава буџета следећу документацију:
- I привремена ситуација број: 020/10 од 10.12.2010. године,  износ од =6.962.944,00 динара,
- II привремена ситуација број: 006/11 од 14.11.2011. године, износ од =3.415.746,00 динара,
- III привремена ситуација број:001/12 од 16.01.2012. године, износ од =924.468,29 динара,
- IV привремена ситуација број:005/12 од 03.05.2012.године на износ од =2.670.137,04 динара,
- V окончана ситуација број:006/12 од 03.05.2012. године на износ од =3.545.097,60 динара.
Укупан вредност изведених радова са ПДВ-ом : 17.518.392,93 динара.
            Извршене су следеће исплате Извођачу од стране :
-  Општине Сента  : дана 05.01.2012. године на основу I привремене ситуације број: 020/10 од 10.12.2010.
                                  године,  износ од =6.962.944,00 динара,
-  Фонда за капитална улагања: дана 26.04.2012. године на основу II. привремене ситуације број: 006/11 од
                                                     14.11.2011. године, износ од =3.415.746,00 динара и - III привремена
                                                      ситуација број:001/12 од 16.01.2012. године, износ од =924.468,29 динара.
До дана контроле извођачу исплаћено је укупан износ од  11.303.158,28 динара.
            Након контроле књижења горе наведене  рачуноводствене исправе констатовано је да исте није
прокњижио контролисани индиректни корисник средстава буџета , тиме поступио је супротно дела  члана
9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у
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складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и
контом плану за буџетски систем.
           Дана 21.08.2012. године Жофија Рафаи –одговорно лице књиговодственог сервиса БИРО „ЕНТРY“
дала је писмену изјави да нису прокњижена следећа документација:
- II привремена ситуација број: 006/11 од 14.11.2011. године, износ од =3.415.746,00 динара,
- III привремена ситуација број:001/12 од 16.01.2012. године, износ од =924.468,29 динара,
- Фотокопија Фактура број:22/X-2011 од 24.10.2011.године у износу од =132.750,00 динара.
         У току контроле, тј. дана 29.08.2012. године књиговодствени сервис БИРО „ЕНТРY“ прокњижио је горе
наведене рачуноводствене исправе везане за извођење извођењу радова из области водопривреде
бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу.
         Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 26.08.2011. године закључио је Уговор
број:022/III-XII-13-10/H.G.N. од 13.12.2010.године за пројектантски инвеститоров надзор хидрогеолошких
истражних радова, опремања и повезивања бунара са „Сремаква“ д.о.о.из Руме, Орловићева 100, вредност
уговора је 342.200,00 динара са ПДВ-ом.
Сходно горе наведеном уговору  „Сремаква“ д.о.о. доставио је контролисаном индиректном кориснику
средстава буџета :
- Авансну Фактуру број:22/IX-2011 од 21.09.2011.године у износу од =44.250,00 динара,исти је исплаћен
дана 10.10.2011. године од стране Месне заједнице „Торњош“
- Фактура број:22/X-2011 од 24.10.2011.године у износу од =132.750,00 динара, исти је исплаћен дана
07.03.2012. године од стране Општине Сента.
Доказ- 4 :
- Уговор о извођењу радова-из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу
- I Анекс уговора за извођење радова – из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу
- Уговор о финансирањеу број:401-38/2012-3752 на износ од =3.415.746,00 динара,
- V окончана ситуација број:006/12 од 03.05.2012. године
- Изјава Жофије Рафаи од 21.08.2012. године
- Преглед налога бр.53
- Преглед конта:252111-05049:“Панаква“ доо за период 01.01.2012.-29.08.2012. године
- Уговор број:022/III-XII-13-10/H.G.N. од 13.12.2010.године
- Авансна Фактура број:22/IX-2011
- Фактура број:22/X-2011
- Картон за конто: 2521111-5023 –Добављачи у земљи –„Сремаква“д.о.о.
- Протокол о реализацији финансирања пројекта број:4-13/2012-II од 21.02.2012. године,
- Извод од Општина Сента-рачун за извр.буџета-Сента број 44 од 03.07.2012. године,

III.КОНТРОЛА ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

1) Отпремнина
    а) Запосленима у контролисаном периоду није вршена исплата на име :
- Отпремнина приликом одласка у пензију- Конто: 414311.
    б) На основу одлуке Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 15.02.2010. године Председник Савета
Месне заједнице “Торњош“ донео је решење , број:30/2010 о престанку радног односа Ерики Гајдош-
секретару Месне заједнице “Торњош“ због престанка мандатног периода од 4 године Секретара Месне
заједнице “Торњош“.

На поменуто решење запослени уложио је жалбу, коју је одбијала као неоснована Основни суд у
Суботици ,Судска јединиса у Сенти са пресудом од 04.02.2011. године, пословни број:IV. 17 П1 681/10.
На пресуду од 04.02.2011. године, пословни број:IV. 17 П1 681/10 запослени уложио је жалбу коју је
Апелациони суд у Новом Саду усвојио , тј. преиначио је пресуду Основног суда у Суботици ,Судска
јединиса у Сенти и донео је пресуду дана 25.01.2012. године, пословни број: Гж1 785/11 са којим је
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обавезао Месну заједницу “Торњош“ да Ерику Гајдош врати на рад и распореди на радно место које
одговара њеној стручној спреми и радним способностима у року од 8 дана правоснажности пресуде.

Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 18.04.2012. године донео је решење ,
број:22/2012 да је Ерика Гајдош враћа се на рад у  Месну заједницу “Торњош“ и распоређује се на радно
место Секретара Месне заједнице “Торњош“ са 18.04.2012. године.
        Дана 19.04.2012. године Ерика Гајдош дала је писмену изјаву ,број:18/2012 да се слаже са том да
престаје радни однос у месној заједници као технолошки вишак стим да у складу са законом месна
заједница  исплати отпремнину.
        Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 19.04.2012. године донео је решење,
број:23/2012 са којим је утврђено да је запослена Ерика Гајдош- Секретар Месне заједнице “Торњош“
остала нераспоређена почев од 20.04.2012. године и да се запосленој исплаћује отпремнина у нето износу
од 237.277,00 динара.
         Правилником о организацији и систематизацији послова од 14.03.2010. године било је
систематизовано 4 радна места , а то су:
1. Секретар Месне заједнице “Торњош“ , број извршилаца :1
2. Радник одржавање чистоћа , број извршилаца :1
3. Комунални послови, број извршилаца :2.
         Дана 01.03.2010. године Аранка Крежо примљена је у радни однос на неодређено време на радно
место Секретара Месне заједнице “Торњош“.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета иако је на радно место Секретара Месне
заједнице “Торњош“ било пердвиђено 1 извршилац (који радно место било је већ попуњено), дана
18.04.2012. године, вратио је  на рад Ерику Гајдош на радно место: Секретара Месне заједнице “Торњош“
значи 18.04.2012. године Секретар Месне заједнице “Торњош“ била је и Аранка Крежо и Ерика Гајдош.
             Савет Месне заједнице “Торњош“ дана 19.04.2012. године донео је Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Месној заједници “Торњош“ под бројем:19/2012. У члану 11.
наведеног правилника систематизовано је 2 радна места , а то су:
1. Послови Секретара Месне заједнице “Торњош“ , број извршилаца :1
2. Комунални послови и послови домара , број извршилаца :1.
             До дана контроле код контролисаног индиректног корисника средстава буџета у радном односу су:
1. Аранка Крежо -  Секретара Месне заједнице “Торњош“
2. Золтан Кадвањ - Радник одржавање чистоћа
3. Јожеф Јакуш - Комунални послови
4. Лајош Чикош - Комунални послови

На основу решења број:27/2012 од 26.04.2012. године донет од стране Председника Савета Месне
заједнице “Торњош“ контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 26.04.2012. године
запосленом Ерики Гајдош извршио је исплату нето износ од 237.277,00 динара на име отпремнине у
случају отпуштања с посла (конто: 414314).
            Контролисани индиректни корисник средстава буџета није донео финансијки план за 2012 годину,
тиме поступио је супротно:
-  члану 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) и
-  члану 34. став 1. алинеја 1. Сатута Месне заједнице “Торњош“.
             Како исплата отпремнине у случају отпуштања с посла запосленом у износу од 237.277,00 динара
није било предвиђено Финансијком плану за 2012 годину Месне заједнице “Торњош“ ни Одлуком о  буџету
општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“ , значи одговорно лице
контролисаног индиректног корисника средстава буџета створио је обавезу и на терет буџета извршио је
плаћање расхода који није био предвиђен у буџету Општине Сента за 2012. годину, тиме поступио је
супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему.

У поступку контроле законитости исплате отпремнине у случају отпуштања с посла као технолошки
вишак запослене Ерике Гајдош буџетски инспектор на основу расположиве документације констатује да
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контролисани индиректни корисник средстава буџета као технолошки вишак није донео решење о
престанку радног односа запсленима на радно место:
- Радник одржавање чистоћа , број извршилаца :1  и
- Комунални послови, број извршилаца :1 сходно Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Месној заједници “Торњош“ ,број:19/2012.

Констатује се да контролисани индиректни корисник средстава буџета до дана контроле није
извршио усаглашавање броја запослених са бројем ивршилаца предвиђеним чланом 11. Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Месној заједници “Торњош“, број:19/2012 од
19.04.2012. године.
             Како Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ до дана контроле није извршио усаглашавање
броја запослених са бројем ивршилаца предвиђеним чланом 11. Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Месној заједници “Торњош , тј. број запослених са 4 није смањио на број 2,
тиме је поступио супротно члану 33. став 1. алинеја 4. и 6. Статута Месне заједнице “Торњош“.
             Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 20.04.2012. године донео је решење
број:21/2012 о распоређењу запосленог Аранка Крежо на радно место :“ Комунални послови и послови
домара“.
             Дана 27.04.2012. године Савет Месне заједнице “Торњош“ донео је одлуку да се Аранка Крежо
запослена на радном месту: „Комунални послови и послови домара“ враћа се на старо радно место .
На основу поменуте одлуке до дана контроле Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ није донео
решење о враћању Аранке Крежо на радно место за коју је и примљен 1. марта 2010. године, тј. на радно
место : Секретара Месне заједнице “Торњош“ а тиме је поступио супротно члану 33. став 1. алинеја  6.
Статута Месне заједнице “Торњош“.
Доказ-5:
- Уговор о раду од 01.09.2005.
- Решење број:20/2010
- Решење Апелационог суда у Новом Саду , Посл.број: Гж1 785/11
- Решење број:22/2012
- Изјава Ерике Гајдош, бр.18/2012
- Решење број:23/2012
- Решење број:27/2012
- Извод бр.53
- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Месној заједници “Торњош“
  број:19/2012
- Правилник о организацији систематизацији посла од 14.03.2010.године
- Образац ПП ОПЈ -Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за април 2012. године и

за мај 2011. године
- Образац ПП ОД - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално
   осигурање на зараде/накнаде  за  април 2012. године и за мај 2011. године

2) Солидарна помоћ

Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Рачун број:581 од 08.11.2011. године од С.З.Р.Оптичар и часовничар „Оcular“ из Сенте

-  Рачун број:586 од 15.11.2011. године од С.З.Р.Оптичар и часовничар „Оcular“ из Сенте
-  Аналатичка картица за конто:414411- Помоћ у медицинском лечењу запосленог
-  Преглед конта : 252111-05075 -Добављачи у земљи - С.З.Р. „Оcular“.

 Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 08.11.2011. године извршио је  исплату
запосленом износ од 10.000,00 динара на име помоћ у медицинском лечењу запосленог на основу улазног
рачуна (УФ-209 ) број: 581 од 08.11.2011. године издат од стране С.З.Р.Оптичар и часовничар „Оcular“ из
Сенте, а исти је прокњижено на конто: 414411- Помоћ у медицинском лечењу запосленог.
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           Добављач С.З.Р.Оптичар и часовничар „Оcular“ из Сенте доставио је контролисаном индиректном
кориснику средстава буџета улазни рачун (УФ-20 ) број: 586 од 15.11.2011. године, износ рачуна је
10.000,00 динара. Наведени рачун гласи на Општинску управу, а наочар је набављен за Золтану Кадвању-
запосленог у Месној заједници “Торњош“.
На основу улазног рачуна (УФ-20 ) број: 586 од 15.11.2011. године дана 25.01.2012. године контролисани
индиректни корисник средстава буџета исплатио је добављачу износ од 10.000,00 динара . На недени
улазни рачун и исплата тог рачуна прокњижено је на конта:
414411- Помоћ у медицинском лечењу запосленог  / 252111-05075: Добављачи у земљи - С.З.Р. „Оcular“.
          Улазни рачун (УФ-20 ) број: 586 издат од стране С.З.Р.Оптичар и часовничар „Оcular“ гласи на
Општинску управу уместо Месне заједнице “Торњош“, на основу исте контролисани индиректни корисник
средстава буџета исплатио је  добављачу износ од 10.000,00 динара, значи контролисани индиректни
корисник средстава буџета исплату добављачу извршио је на основу невалидне рачуноводствене исправе,
тиме поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“
бр.125/2003 и 12/2006).
Доказ-6: - Рачун број:586 од 15.11.2011. године

- Преглед конта : 252111-05075 -Добављачи у земљи - С.З.Р. „Оcular“.

3) Путни трошак
Запосленима у контролисаном периоду није вршена исплата на име :
- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла – Конто :415112.

4) Дневница
 Запосленима у контролисаном периоду није вршена исплата на име :

- Трошкови дневница на службеном путу – Конто :422111.

5) Накнада трошкова превоза на службено путовање у случају коришћења приватног аутомобила у
 службене сврхе

Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Налог за службено путовање број:6/2011
- Налог за службено путовање број: 4/2012
- Дневник – извештај благајне број:6 од 17.06.2011.године
- Дневник – извештај благајне број:4 од 10.05.2012. године
- Налог благајни бр.6 од 17.06.2011. године
- Аналитички картон за конто: 422194 - Накнада за употребу сопственог возила за 2011. годину
- Преглед конта за : 422394 - Накнада за коришћење сопственог аутомобила за период од 01.01.-
  14.08.2012. године.

По методу пребира и прескока извршена је контрола тачности и законитости обрачуна и исплате
накнаде трошкова превоза на службено путовање у случају коришћење приватног аутомобила у службене
сврхе за запосленој Аранка Крежо на основу налога за службено путовање бр:6/2011 (без датума) и 4/2012
(без датума).

 Запослена Аранка Крежо на основу налога за службено путовање број:6/2011 упућена је на
службени пут у Сенти са задатком да изврши организационе техничке послове дана 17.06.2011. године. У
наведеном налогу наложено је запосленом да као превозно средство користи сопствено возило а путни
трошкови падају на терет Месне заједнице „Торњош“.

Запослена  је доставила путни рачун (без датума) контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета за износ од 5.000,00 динара са циљем да исти буде исплаћен због коришћења сопственог возила у
службене сврхе на релацији Торњош-Сента-Торњош. У наведеном налогу није назначено тачан датум и
време одласка и доласка са службеног пута. Одговорно лице контролисаног индиректног корисника
средстава буџета није потврдио да је путовање извршено према наведеном налогу и није одобрио исплату
путног рачуна у износу од 5.000,00 динара.
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    Запосленој Аранки Крежо дана 17.06.2011. године преко благајне број:6 исплаћен  је износ од
5.000,00 динара, наведена исплата је прокњижена на конто:422194 - Накнада  за употребу сопственог
возила.

Запослени на основу Налога за службено путовање издат од стране директора има право на
накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи на основу члана 118. став 1.тачка 2.
Закона о раду(„Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005 и 54/2009). Један од трошкова на службеном
путу је и трошкови превоза.

Како одредбама Закона о раду није прецизирано висина накнаде трошкова превоза запосленом
упућен на службено путовање у случају употребе приватног аутомобила у службене сврхе, контролисани
индиректни корисник средстава буџета био је у обавези да пре издавања налога за коришћење приватног
аутомобила у службене сврхе исти прецизно дефинише својим општим актом или уговором о раду.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета својим општим актом , тј.  Правилником о
раду између осталог није предвидео накнаду трошкова  превоза запосленом упућено на службено
путовање и висине те накнаде у случају употребе приватног аутомобила у службене срхе.
             Контролисани индиректни корисник средстава буџета исплату накнаде трошкова  превоза
запосленом упућено на службено путовање у износу од 5.000,00 динара извршио је у складу са чланом 28.
тачка 1. Уговора о раду број:1-2010 од 01.03.2010. године закљученог између Месне заједнице „Торњош“
(послодавац) и Аранке Крежо (запослени), међутим у наведеном акту није одређена висина те накнаде.

Чланом 18. став 1.тачка 4. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“
бр.24/2001,80/2002,80/2002-др.закона,135/2004,62/2006,65/2006-испр.,31/2009 и 18/2010) предвиђено да не
плаћа се порез на зараде на примања запосленог по основу накнаде превоза на службеном путовању
према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону и другим
прописима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене
сврхе-до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 5.066,00 динара месечно.
            Секретар Месне заједнице „Торњош“ је изјавила да је донета одлука да исплата накнаде трошкова
превоза запосленом упућено на службено путовање ће се вршити само до неопорезивог износа.
Доказ-7: - Налог за службено путовање број:6/2011

- Дневник – извештај благајне број:6 од 17.06.2011.године
- Налог благајни бр.6 од 17.06.2011. године
- Аналитички картон за конто: 422194 - Накнада за употребу сопственог возила за 2011. годину

             Запослена Аранка Крежо на основу Налога за службено путовање број: 4/2012 упућена је на
службени пут у Сенту са задатком да обавља текуће послове дана 10.05.2012. године. У наведеном налогу
наложено је запосленом да као превозно средство користи сопствено возило а путни трошкови падају на
терет Месне заједнице „Торњош“.
            Запослена дана 10.05.2012. године доставила је путни рачун контролисаном индиректном кориснику
средстава буџета за износ од 4.992,00 динара са циљем да исти буде исплаћен због коришћења
сопственог возила у службене сврхе на релацији Торњош-Сента.  У наведеном налогу није назначено
тачан датум и време одласка и доласка са службеног пута. Одговорно лице контролисаног индиректног
корисника средстава буџета није потврдио да је путовање извршено према наведеном налогу и није
одобрио исплату путног рачуна у износу од 4.992,00 динара.
           Запосленој Аранки Крежо дана 10.05.2012. године преко благајне број:4  исплаћен  је износ од
4.992,00 динара, наведена исплата је прокњижена на конто: 422394 - Накнада за коришћење сопственог
аутомобила.

IV. КОНТРОЛА ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

      Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Образац ПП ОПЈ -Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец Новембар
  2011. године  са бар кодом:667287808 од 05.12.2011.године
- Образац ПП ОД - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално
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   осигурање на зараде/накнаде  за месец Новембар 2011. године са бар кодом:667287793 од  05.12.2011.
   године
- Збирни обрачун пореза и доприноса, обуставе , рекапитулација зараде за месец Новембар 2011. године
- Образац ОЗ –Обрачун зараде за месец Новембар 2011. године  за : Аранке Крежо, Золтана Кадвања,
  Јожефа Јакуша и Лајоша Чикоша
- Образац ОЗ –Обрачун зараде за Аранке Крежо за месец:12.2010.,01.2011., 02.2011., 03.2011., 04.2011.,
 05.2011., 06.2011., 07.2011., 08.2011., 09.2011., 10.2011.,11.2011., 12.2011., 01.2012., 02.2012., 03.2012. и
04.2012. године

- Образац ОЗ –Обрачун зараде за Золтана Кадвања за месец: 09.2011.,10.2011., 11.2011., 12.2011.,
  01.2012., 02.1012., 03.2012. и 04.2012. године,
- Уговор о раду број:1-2010 од 01.03.2010. године, Анекс уговора о раду 2. од 15.01.2011.године и Анекс

 уговора о раду 3. од 15.05.2012.године -  за Аранке Крежо
- Уговор о раду број: 02/2010 од 09.08.2010.године, Анекс уговора о раду 3 од 10.06.2011.године и Анекс

уговора о раду 4. од 11.05.2012.године - за Золтана Кадвања,
- Уговор о раду број: 1/2005 од 01.05.2005.године, Анекс уговора о раду 7. од 11.06.2011 .године -  за

   Јожефа Јакуша
- Уговор о раду број:2/2005 од 31.05.2005.године и Анекс уговора о раду 16. од 10.06.2011.године - за

Лајоша Чикоша
Код контролисаног индиректног корисника средстава буџета у периоду од 01.01.2011. – 14.08.2012.

године били су у радном односу следећи запослени:
1) Аранка Крежо –на радном месту : Секретара Месне заједнице “Торњош“ – на основу закљученог

Уговора о раду број:1-2010 од 01.03.2010. године , Анекс уговора о раду 1 од 12.12.2010.године, Анекс
уговора о раду 2 од 15.01.2011.године и Анекс уговора о раду 3 од 15.05.2012.године,

2) Золтан Кадвањ - на радном месту : одржавање чистоће у просторијама МЗ и јавних површина-  на
основу закљученог Уговора о раду број: 02/2010 од 09.08.2010.године, Анекс уговора о раду 3 од
10.06.2011.године и Анекс уговора о раду 4 од 11.05.2012.године.

3) Јожеф Јакуш- на радном месту : послови одржавања гробља и пијачног плаца на основу закљученог
Уговора о раду број:1/2005 од 01.05.2005. године и Анекс уговора о раду 7 од 11.06.2011. године,

4) Лајош Чикош- на радном месту : одржавање водоводне мреже на основу закљученог Уговор о раду
број:2/2005 од 31.05.2005.године и Анекс уговора о раду 16 од 10.06.2011.године,

5) Ерика Гајдош- на радном месту : Секретара Месне заједнице „Торњош“ на основу закљученог Уговора
о раду (без броја) од 01.09.2005. године, решење број: број:22/2012 од 18.04.2012. године ,решење о отказу
радног односа број:27/2012 од 26.04.2012.године.

Зарада запослене Аранке Крежо Секретарa Месне заједнице “Торњош“ је одређена у номиналном
износу :
- од 47.175,00 динара са порезом и доприносима од  12.12.2010. године,
- од 32.356,00 динара са порезом и доприносима од  15.01.2011. године и
- од 33.206,00 динара са порезом и доприносима од  15.05.2012. године .

Зарада запослог Золтана Кадвања на одржавању чистоће у просторијама МЗ и јавних површина на
територији Месне заједнице „Торњош“ је одређена у номиналном износу :
- од 22.775,00 динара са порезом и доприносима од  09.08.2010. године,
- од  26.000,00 динара са порезом и доприносима од  01.06.2011. године и
- од  27.979,00 динара са порезом и доприносима од  01.05.2012. године.
       Зарада запослог Јожефа Јакуша на одржавању гробља и пијачног плаца на територији Месне
заједнице „Торњош“ је одређена у номиналном износу:
-  од 17.500,00 динара са порезом и доприносима од  01.05.2005. године и
- од  26.000,00 динара са порезом и доприносима од  01.06.2011. године .
       Зарада запослог Лајоша Чикоша на одржавању водоводне мреже на територији Месне заједнице
„Торњош“ је одређена у номиналном износу:
-  од  9.950,00 динара са порезом и доприносима од  31.05.2005. године  и
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- од  26.000,00 динара са порезом и доприносима од  01.06.2011. године.

Обрачун зараде запосленима за месец новембар 2011.године:

          На основу горе наведене документације констатовано да је контролисани индиректни корисник
средстава буџета  дана 01.12.2011. године извршио је обрачун зараде за 4 запосленог тј. за : Аранке
Крежо, Золтана Кадвања, Јожефа Јакуша и Лајоша Чикоша  за месец новембар 2011.године у бруто
износу од 114.412,00 динара са порезом и припадајућим доприносима за месец новембар 2011.године.
На основу наведеног обрачуна контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 05.12.2011.
године исплатио је нето зараду запосленима за месец новембар 2011. године у укупном износу од
83.711.00 динара,  од тога за :
- Аранку Крежо  износ од 23.558,00 динара
- Золтана Кадвања износ од 19.103,00 динара
- Јожефа Јакуша износ од 21.582,00 динара
- Лајоша Чикоша  износ од19.468,00 динара и уплатио је припадајући порез и доприносе за обавезно
социјално  осигурање.

          У поступку контроле на основу горе наведених докумената констатовано да је контролисани
индиректни корисник средстава буџета  приликом обрачуна и исплате зараде запосленима за месец
Новембар 2011. године није обрачунао и исплатио увећану зараду по основу времена проведеног на раду
за сваку навршену годину рада у радном односу - 0,4% од основице (минули рад) сходно члану 108. став 1.
тачка 4. Закона о раду и :
- члану 10. тачка 4.  Уговора о раду, број:1-2010 од 01.03.2010. године за Аранку Крежо и

- члану 10. тачка 4.  Уговора о раду, број: 02-2010 од 09.08.2010. године за Золтана Кадвања.
            Како контролисани индиректни корисник средстава буџета запосленима дана 01.12.2011. године
Аранки Крежо и Золтану Кадвању није обрачунао и  5. децембра 2011. године није ни исплатио  увећану
зараду по основу времена проведеног на раду  за сваку навршену годину рада у радном односу - 0,4% од
основице (минули рад), тиме поступио је супротно члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду.

На основу Образца ОЗ –Обрачун зараде за Аранке Крежо, Золтана Кадвања ,Јожефа Јакуша и
Лајоша Чикоша  извршена је контрола обрачуна и исплате увећане зараде по основу времена проведеног
на раду  за сваку навршену годину рада у радном односу - 0,4% од основице (минули рад) запосленима за
период од 01.01.2011.- 31.10.2011.године и за период 01.12.2011.-14.08.2012. године .
Након контроле горе наведених образаца констатује се  да контролисани индиректни корисник средстава
буџета запосленима није обрачунао и исплатио минули рад за :
- Аранке Крежо за месец : децембар 2010. године , јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август,

септембар, октобар и децембар 2011. године, јануар, фебруар, март и  април 2012. године и
- Золтана Кадвања за месец: септембар, октобар и децембар 2011. године, јануар, фебруар, март и
 април 2012. године.

            Како контролисани индиректни корисник средстава буџета запосленима:
- Аранки Крежо за месец : децембар 2010. године , јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август,

  септембар, октобар и децембар 2011. године, јануар, фебруар, март и  април 2012. године и
- Золтана Кадвања за месец: септембар, октобар и децембар 2011. године, јануар, фебруар, март и
  април 2012. године.

 није обрачунао и  није ни исплатио  увећану зараду по основу времена проведеног на раду  за сваку
навршену годину рада у радном односу - 0,4% од основице (минули рад), тиме поступио је супротно
члану 108. став 1. тачка 4. Закона о раду и:
- члану 10. тачка 4.  Уговора о раду, број:1-2010 од 01.03.2010. године за Аранку Крежо и
- члану 10. тачка 4.  Уговора о раду, број: 02-2010 од 09.08.2010. године за Золтана Кадвања.
Доказ-8:
- Образац ПП ОПЈ -Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец Новембар
  2011. године
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- Образац ПП ОД - Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално
   осигурање на зараде/накнаде  за месец Новембар 2011. године
- Збирни обрачун пореза и доприноса, обуставе, рекапитулација зараде за месец Новембар 2011. године
- Образац ОЗ –Обрачун зараде за Аранке Крежо за месец:12.2010.,01.2011., 02.2011., 03.2011., 04.2011.,
  05.2011., 06.2011., 07.2011., 08.2011., 09.2011., 10.2011.,11.2011., 12.2011., 01.2012., 02.2012., 03.2012. и
  04.2012. године
- Образац ОЗ –Обрачун зараде за Золтана Кадвања за месец: 09.2011.,10.2011., 11.2011., 12.2011.,
  01.2012., 02.1012., 03.2012. и 04.2012. године

Обрачун зараде запосленом Ерике Гајдош:

         Дана 01.09.2005. године закључен је Уговора о раду (без броја) између Савета Месне заједнице
“Торњош“ и Ерике Гајдош. На основу наведеног уговора Ерика Гајдош запослена је код контролисаног
индиректног корисника средстава буџета на радном месту : Секретара Месне заједнице „Торњош“ .
         На основу одлуке Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 15.02.2010. године Председник Савета
Месне заједнице “Торњош“ донео је решење , број:30/2010 о престанку радног односа Ерики Гајдош-
Секретару Месне заједнице “Торњош“ због престанка мандатног периода од 4 године Секретара Месне
заједнице “Торњош“.
         Апелациони суд у Новом Саду пресудом од  25.01.2012. године, пословни број: Гж1 785/11 наложио је
Месној заједници “Торњош“ да Ерику Гајдош:
- врати на рад и распореди на радно место које одговара њеној стручној спреми и радним способностима у
року од 8 дана правоснажности пресуде и
- на име трошкова спора исплати износ од 36.300,00 динара у року од 8 дана по пријему пресуде са
законском затезном каматом рачунајући од 04.02.2011. године до исплате.
          Апелациони суд у Новом Саду пресудом од  25.01.2012. године, пословни број: Гж1 785/11 није
наложио  Месној заједници “Торњош“ да исплати Ерики Гајдош зараде за период  од 27.02 2010. –
17.04.2012. године .

На основу пресуде Апелационог суда у Новом Саду од  25.01.2012. године, пословни број: Гж1 785/11
Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 18.04.2012. године донео је решење , број:22/2012 о
враћању Ерике Гајдош на рад у  Месну заједницу “Торњош“ и запослена распоређена је на радно место
Секретара Месне заједнице “Торњош“ са 18.04.2012. године.
          Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу горе наведене пресуде Апелационог
суда у Новом Саду дана 04.04.2012. године Ерики Гајдош исплатио је износ од 41.264,78 динара на име
трошкова спора са законском затезном каматом рачунајући од 04.02.2011. године до исплате.
          Председник Савета Месне заједнице “Торњош“ дана 19.04.2012. године донео је решење,
број:23/2012 са којим је утврђено да је запослена Ерика Гајдош- Секретар Месне заједнице “Торњош“
остала нераспоређена почев од 20.04.2012. године и да се запосленој исплаћује отпремнина у нето износу
од 237.277,00 динара.
            Савет Месне заједнице “Торњош“ дана 26.04.2012. године донео је решење, број:27/2012  о отказу
радног односа запосленој Ерики Гајдош заснован на неодређено време са даном 26.04.2012. године.
             Контролисани индиректни корисник средстава буџета обрачунао је заосталу зараду запосленој
Ерики Гајдош  за период од 27.02.2010.-26.04.2012. године у три дела а исте су исплаћене са припадајућим
порезом и доприносима за социјално осигурање по следећем:

Обрачуната зарада Датум обрачуна
зараде

Датум исплате
зараде

Укупно  зарада

I.   део: од II/2010/II/2011 – 13 зарада 15.05.2012. 16.05.2012. 541.664,00
II. део: од III/2011-IX/2011 – 7 зарада 26.06.2012. 27.06.2012. 280.320,00
III. део: од X-XII/2011, I-IV/2012 – 7 зарада 17.08.2012. 17.08.2012. 259.150,00

Укупно: 1.081.134,00
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У току контроле исплаћено је трећи део обрачунате заостале зараде у износу од 259.150,00 динара.
     Како исплата заостале зараде Ерики Гајдош у укупном износу од 1.081.134,00 динара (исплаћено

дана:16.05.2012.године; 27.06.2012 године и 17.08.2012. године) није била предвиђена Финансијком
планом за 2012. године и Одлуком о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на –
Месну заједницу „Торњош“, контролисани индиректни корисник средстава буџета горе наведену исплату је
извршио противзаконито, тиме одговорно лице контролисаног индиректног корисника средстава буџета
поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему.
Доказ-9:
- Преглед картона за конто:482251- Судске таксе
- Обрачун доприноса Гајдош Ерики, запосленој у МЗ“Торњош“ – I. ДЕО
- Обрачун доприноса Гајдош Ерики, запосленој у МЗ“Торњош“ - II.  ДЕО III/2011-IX/2011
- Обрачун доприноса Гајдош Ерики, запосленој у МЗ“Торњош“ - III. ДЕО X-XII/2011, I-IV/2012
- Извод бр.64 од 16.05.2012. године
- Извод бр.86 од 27.06.2012. године
- Извод бр.113 од 17.08.2012. године.

V. КОНТРОЛА   ИСПРАВНОСТИ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ИСПРАВА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ
КЊИЖЕЊЕ  ПОСЛОВНИХ  ПРОМЕНА

Излазни рачуни:
           Контролисани индиректни корисник средстава буџета поред основне делатности врши и испуруку
воде грађанима Торњоша.
           Контролисани индиректни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.2011. године до 14.08.2012.
године за утрошену воду :
- издао је рачун купцима- правним лицима ( 15 правих лица) , међутим
- није издао рачун купцима- физичким лицима (284 физичка лица) , о томе Секретар Месне заједнице
„Торњош „ само води евиденцију.
           Контролисани индиректни корисник средстава буџета остварио је приход од испоручене воде
(Конто:74240003- Приходи од воде) у укупном износу од :
- 632.983,00 динара у периоду од 01.01.-31.12.2011.године
- 374.038,00 динара у периоду од 01.01.2012. године до 14.08.2012. године.

      На основу члана 42. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004 –
   испр., 61/2005 и 61/2007) обвезник је дужан да изда рачун за сваки промет добара и услуга другим
   обвезницима.
              Како контролисани индиректни корисник средстава буџета за испоручену воду није издао рачун
   потрошачима воде – физичким лицима поступио је супротно члану 42. Закона о порезу на додату вредност.
           Како контролисани индиректни корисник средстава буџета за испоручену воду није издао рачун
потрошачима воде (купцима-физичким лицима ) , зато нема рачуноводствених исправа на основу којих би
водио потраживање од купаца за утрошену воду, значи није прокњижио у пословне књиге настале
пословне промене .

  На основу горе наведеног констатује се да контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне
књиге не води уредно, значи у својим пословним књигама не врши евиденцију протраживања од потрошача
воде-физичким лицима , а тиме поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском
рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са структуром конта која је
прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем.

Како контролисани индиректни корисник средстава буџета за испоручену воду није издао рачун
купцима-физичким лицима нема законског основа да од физичких лица наплати дуг за  утрошену воду
принудним путем
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Доказ-10:
- Евиденција о утрошку воде са стањем на дан 31.05.2012. године (A viz elszámolása- Szent István 69. –

2012.31.05.)
- Аналитичка картица за Конто:74240003- Приходи од воде за период од 01.01.-31.12.2011.године
- Преглед конта за Конто:74240003- Приходи од воде за период од 01.01.2012. године до 14.08.2012. године

Улазни рачуни:
           Контролисани  индиректни корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe :
- у периоду од 01.01.-31.12.2011. године од редног броја 1 до редног броја 232 , исте уведени су у Књигу
  улазних фактура и
- у периоду од 01.01.-14.08.2012. године од редног броја 1 до редног броја  128 , исте уведени су у Књигу
  улазних фактура.

1) По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.UF-183 из 2011. године.
Након контроле улазног рачуна UF-183  испостављен од стране добављача  „SKS COMPANY“ д.о.о. из
Сенте, Поштанска 25 везано за испоручену робу: Батерија 6V/1700mAh, број Рачуна-Отпремнице: FAFR-
236-0/11 од 17.10.2011. године, износ рачуна 2.832,00 динара, констатује се  да исти није потписан од
стране  запосленог контролисаног индиректног корисника средстава буџета .
         На основу горе наведеног улазног рачуна извршено је следеће књижење на конта:
425222-Рачунарска опрема  /25211218- Добављачи у земљи – „SKS COMPANY“ Сента
         Рачун-Отпремница или рачун без отпремнице које нису потписане од стране купаца сматра се
непотпуним, неуредним рачуноводственом  исправом, пошто не преставља писмени доказ о насталој
пословној промени а то је супротно  члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .
Књижење пословне промене на расходима на основу непотпуне, неуредне рачуноводствене  исправе тј. на
основу рачуноводствених докумената које нису валидне  супротно је члану 16. став 3. Уредбе о
буџетском рачуноводству .
Доказ-11: - Рачун-Отпремница: : FAFR-236-0/11

- Аналитичка картица за Конто: 25211218- Добављачи у земљи – „SKS COMPANY“ Сента

             2) Књиговодствени сервис „BIRO ENTRY“ за извршене услуге доставио је контролисаном
индиректном кориснику средстава буџета следеће Рачуне –отпремница:
-  број:   68 од 12.04.2012 године  на  износ од 4.950,00 динара
-  број: 103 од 12.06.2012 године  на  износ од 6.450,00 динара
-  број: 120 од 11.07.2012 године  на  износ од 6.496,00 динара,
исте су прокњижене на конто: 252111-01673- „BIRO ENTRY“ Торњош.
Књиговодствени сервис „BIRO ENTRY“ наведене рачуне требало би да испостави сходно тачци 4. Уговора
бр.21/2010 закљученог дана 08.03.2010. године између контролисаног индиректног корисника средстава
буџета и „BIRO ENTRY“-а, тј. на основу поднетог обрачуна од стране „BIRO ENTRY“-а по важећем
ценовнику услуга.
У моменту закључивања Уговора бр.21/2010 цена  књиговодствене услуге (месечно) одређено је у износу
од 4.950,00 динара.
Књиговодствени сервис BIRO „ENTRY“  пре издавања Рачуна-Отпремнице бр. 103 и Рачуна-Отпремнице
бр.120 није доставио контролисаном индиректном кориснику средстава буџета важећи ценовник услуга а
тиме је поступио супротно члану 4. Уговора бр.21/2010 закљученог дана 08.03.2010. године.
          Контролисани  индиректни корисник средстава буџета добијене Рачуне –отпремница:
-  број: 103 од 12.06.2012 године  на  износ од 6.450,00 динара
-  број: 120 од 11.07.2012 године  на  износ од 6.496,00 динара
одмах требало би да врати књиговодственом сервису „BIRO ENTRY“  пошто исте нису испостављене
сходно тачци 4. Уговора бр.21/2010, тј. на основу поднетог обрачуна од стране „BIRO ENTRY“-а по важећем
ценовнику услуга, значи наведена рачуноводствена документа нису валидна.
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          Како је контролисани  индиректни корисник средстава буџета извршио књижење на основу горе
пменутим невалидним рачуноводственим документима, тиме поступио је супротно члану 16. став 3.
Уредбе о буџетском рачуноводству .
            3) Контролисани  индиректни корисник средстава буџета прокњижио је улазни рачун UF-15
испостављено од стране добављача „Електровојводине“ д.о.о. из Новог Сада , Рачун број:27919405-169-19
од 10.01.2012. године , износ рачуна је 2.985,52 динара. Поменути рачун је издат за утрошену електичну
енергију на мерном месту- Месна заједница Аутобуска станица која се налази на адреси :Торњош, ул.
Фехер Ференца 1.
Вредност Рачуна број:27919405-169-19 исплаћен је и проњижен  на конто: 421211-Услуге за електричну
енергију / 252111-252111-97-Добављачи у земљи – „Електровојводина“.

   Контролисани  индиректни корисник средстава буџета наведени рачун без правног основа је
прокњижио и исти исплатио је без правног основа, пошто зграда Аутобуске станице која се налази на
адреси :Торњош, ул. Фехер Ференца 1. није  у власништву Месне заједнице „Торњош“ а није ни узет у
закупу од власника те зраде, тј. од Општине Сента.

VI. КОНТРОЛА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне књиге  води по систему двојног
књиговодства.

1) Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу Предрачуна: 01/2011 од
06.01.2011. године добављачу „Сканзен“ д.о.о. из Чантавира (UF-1) дана 19.01.2011. године извршио је
исплату износ од 30.000,00 динара. Наведена пословна промена прокњижена је на конто:
425191-Текуће поправке и одржавање осталих објеката / 252111-2713 -Добављачи у земљи-„Сканзен“
д.о.о., значи Предрачун: 01/2011 прокњижено је као  рачун.

На основу контроле књижења горе наведене пословне промене констатује се да контролисани
индиректни корисник средстава буџета дана 19.01.2011. године , тј. у моменту исплате Предрачуна:01/2011
није прокњижио износ од 30.000,00 динара на конто: 291213- Плаћени аванси за куповину услуга.

Како контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 19.01.2012. године , тј. у моменту
исплате Предрачуна:01/2011 износ од 30.000,00 динара исти није прокњижио на конто: 291213- Плаћени
аванси за куповину услуга тиме поступио је супротно члану 2. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контом плану за буџетски систем и дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском
рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига.

У току контроле контролисани индиректни корисник средстава буџета набавио је фотокопију
Рачуна :41/2011 издат од стране добављача „Сканзен“ д.о.о. из Чантавира дана 25.11.2011. године, износ
рачуна је 30.000,00 динара.. На основу наведеног рачуна констатује се да је авансно исплаћена услуга од
30.000,00 динар извршена.
Доказ-12: - Предрачун:01/2011

- Аналитичка картица за конто: 252111-2713 -Добављачи у земљи-„Сканзен“ д.о.о.

    2) Добављач АД „Сента-Промет“ ТП из Сенте , Поштанска 13 доставио је контролисаном индиректном
кориснику средстава буџета Отпремницу-Рачун број:80190-00001-141150 од 06.01.2012. годину (UF-9)
везано за испоруку добара разне врсте, износ рачуна је : 22.777,22 динара. На основу горе наведеног
улазног рачуна извршено је следеће књижење на конто:
426621- Материјал за културу / 252111 – 5- Добављачи у земљи - АД „Сента-Промет“ ТП.

Након контроле горе наведену Отпремницу-рачун констатује се да на истом поред робе за
репрезентацију  (вредност тих артикала је 21.766,46 динара)  наведена су : Папир пешкир Целекс 2/1;
папир пешкир бони перфекс 2/1; салвете, вц папир , укупан износ наведених артикала је 1.010,76 динара.
            Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета износ од 22.777,22 динара прокњижио
на конто 426621- Материјал за културу уместо конта : 423711- Репрезентација (износ од 21.766,46 динара)
и  426819 - Остали материјал за одржавање хигијене (износ од 1.010,76 динара) тј. није прокњижио на
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одговарајућих конта, значи погрешним опредељењем конта поступио је супротно дела  члана 9. став 2.
Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са
структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану
за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр.103/11, 10/12 и 18/12)  .
Доказ-13: - Отпремница-Рачун број:80190-00001-141150

- Преглед конта за конто: 426621- Материјал за културу

VII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ РАДОВА

Набавка радова у 2011. години:

        Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Збир катица за период 01.01.2011.-31.12.2011. године
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“
-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на–
   Месну заједницу „Торњош“
-  Уговор о извођењу радова , број:161/11 од 30.06.2011. године
              По методу пребира и прескока извршена је контрола спровођења поступка јавне набавке радова у
2011. години везано за извођење радова на опремање бунара B1-I/06 у Торњошу.
             Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 30.06.2011. године закључио је Уговор о
извођењу радова , број:161/11 од 30.06.2011. године са „Панаква“ ДОО из Новог Сада, Јована Суботића 23.
за извођење радова на опремање бунара B1-I/06У Торњошу према Понуди бр. 136/2011 од 20.05.2011.
године, вредност уговорених радова износи 3.137.817,00 динара –без ПДВ-а , односно 3.702.624,06 динара
са ПДВ-ом.
              Контролисани индиректни корисник средстава буџета пре закључивања горе наведеног уговора
није спровео поступак Јавне набавке мале вредности, него за извођење радова на опремање бунара B1-
I/06У Торњошу поред Понуде бр. 136/2011 понуђача „Панаква“ ДОО прибавио је још два предмера радова
од :
- „Хидро линк“ АД из Суботице, Трг Лазара Нешића 9 А , Предмер радова бр.ХЛ А-131/11 од 20.05.2011.
   године, вредност предмера 3.157.637,00 динара без ПДВ-а
- „Пнеуматик Флекс „ доо из Нова Пазове, Краља Петра I,Карађорђева 84 , Предмер радова бр.131/11 од
   19.05.2011.године, вредност предмера 3.138.281,00 динара без ПДВ-а.
            Финансијска средства за извођење радова на опремање бунара B1-I/06 у Торњошу није била
обезбеђена ни у Финансијском плану за 2011. године ( исти није ни донет) ни у буџету општине Сента  за
2011. годину. Председник Месне заједнице „Торњош“ изјавио је да потребна средства за извођење радова
на опремање бунара B1-I/06У Торњошу хтели су да обезбеде од донације ( поднета је конкурсна
документација Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство за обезбеђење
средства извођење радова на опремање бунара B1-I/06У Торњошу- али после 02.07.2011. године).
            Набавка извођење радова на опремање бунара B1-I/06 у Торњошу није била предвиђена у Плану
набавке за 2011. годину ( исти није ни донет).
            Наручилац може да покрене поступак јавне набаваке :
-  ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки  и
-  ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету локалне самоуправе или у финансијском плану
   сходно члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.116/2008).

Како набавка извођење радова на опремање бунара B1-I/06 у Торњошу није била предвиђена у
Финансијском плану за 2011. године и у Плану набавке за 2011. годину , значи ни један од два горе
наведеног услова није био испуњен, контролисани индиректан корисник средстава буџета поступио је
супротно  члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.116/2008).
Доказ-14:- Уговор о извођењу радова , број:161/11
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Набавка радова у 2012. години:
              Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Записник бр.13-03/2012 од 19.04.2012. године
- Записник бр.4/2012 од 27.04.2012. године
- Уговор о извођењу радова на уређењу атарских путева у КО Торњош од 10.05.2012. године
- Окончана ситуација бр.104/2012 од 25.05.2012. године
- Рачун бр.72/12 од 25.05.2012. године
- Аналитичка картица за конто:511231- Аутопутеви,путеви, мостови, надвожњаци и тунели

 По методу пребира и прескока вршена је контрола спровођења поступка јавне набавке радова у
2012. години везано за уређење атарских путева у КО Торњош.

 На основу контроле Аналитичке картице за конто:511231- Аутопутеви,путеви, мостови,надвожњаци
и тунели констатује се да је на истим прокњижен је  износ од 1.500.000,00 динара.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 25.05.2012. године извршио је набавку
радова на уређењу атарских путева у КО Торњош од добављача ПТП „Дубрава“ д.о.о. из Бајмока, исти за
извршене радове издао је Рачун бр. 72/12 од 25.05.2012. године, износ рачуна је 1.500.000,00 динара.

Савет Месне заједнице „Торњош“ донео је одлуку да ће јавити на конкурс који је исписан за
обезбеђење средстава за уређење атарских путева, записник бр.13-03/2012 од 19.04.2012. године.
             Дана 26.04.2012. године закључен је Уговор о додели бесповратних средстава за уређење атарских
путева између Покрајиског секретаријата за пољпоривреду, водопривредну и шумарство и Месне
заједнице „Торњош“, вредност уговора је 1.500.000,00 динара.
             Савет Месне заједнице „Торњош“ донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности везано за набавку радова- уређењу атарских путева у КО Торњош, записник бр.4/2012 од
27.04.2012. године.
             Дана 04.05.2012. године донета је Одлука о именовању чланове комисије за јавну набавку,
записник бр.17-05/2012 од 04.05.2012. године.

Комисија за јавну набавку контролисаног индиректног корисника средстава буџета спровео је
поступак јавне набавке мале вредности за горе наведену набавку. На основу предлога комисије за јавну
набавку донета је Одлука о озбору најповољније понуде.

 Месна заједница „Торњош“ закључио је Уговор о извођењу радова на уређењу атарских путева у
КО Торњош - Атарски пут од краја улице Мора Иштван до гробља -  од 10.05.2012. године са ПТП „
Дубрава“ д.о.о. из Бајмока, вредност уговора је 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом.

  Средства за набавку радова за уређење атарских путева у КО Торњош обезбеђена је из донације,
међутим наведена набавка није предвиђена  у Финансијском плану за 2012. годину Месне заједнице
„Торњош“ (исти није ни донет) ни у Плану набавки за 2012. годину (исти није ни донет).
           Како ни један од два горе наведеног услова за покретање поступка јавне набавке радова за
уређење атарских путева у КО Торњош није био испуњен, контролисани индиректан корисник средстава
буџета поступио је супротно  члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама .
Доказ-15: - Рачун бр.72/12

- Аналитичка картица за конто:511231- Аутопутеви,путеви, мостови, надвожњаци и тунели

VIII. КОНТРОЛА ИСПАРВНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Образац-5)

         Контролисани индиректни корисник средстава буџета саставио је:
-  Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5- Месне

 заједнице „Торњош“.
         Горе наведени обрасац у законском року (28.02.2012. године) је предат надлежном органу,тј.  за
Управу за трезор, филијала Суботица , експозитура Сента.

         Контролисани индиректни корисник средстава буџета за период 01.01.-31.12.2011. године у својим
пословним књигама прокњижио је износ од 1.123.000,00 динара као приход од општине Сента.
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         У току контроле извршено је упоређење података исказане у Извештају о извршењу буџета у периоду
од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 са подацима исказани у Збир картице (бруто билансу) за
период 01.01.2011.-31.12.2011. године, након упоређења података констатује се  да приликом попуњавања
Образца-5 неправилности и незаконитости нису утврђене.

IX. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И  ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА ВЕЗАНО ЗА  ОСНОВНА  СРЕДСТАВА – НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ

                  На основу контроле пословних књига констатује се да контролисани индиректни корисник
средстава буџета не располаже са непокретном имовином као пословни простор  у којој обавља свој
делатност.

                  Контролисани индиректни корисник средстава буџета обавља свој делатност на адреси :
Торњош, Светог Стевана бр.7.

а) Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 22.02.2012. године закључио је
Уговор о закупу пословне просторије Општином Сента , са седиштем Сента, Главни трг бр.1 . Наведени
уговор је закључен на одређено време без накнаде и то од 10 година, почев од 01.01.2012. године.

                 Контролисани индиректни корисник средстава буџета узео је у закуп пословну просторију-
канцеларију која се налази у објекту у Торњошу на адреси Светог Стевана бр.7 и има укупну корисну
површину од 40 м2.

                 Уговорене стране су се споразумеле да ће се исплата трошкова електричне енергије и телефона
вршити у сразмери од 50% од укупне цене ове услуге, а то на основу испостављеног рачуна од даваоца
услуга до 20. У месецу за претходни месец.
                Општина Сента у 2011. години контролисаном индиректном кориснику средстава буџета за
покриће сталних трошкова за горе наведену пословну просторију пренела је буџетска средства  у износу
од:
-  102.000,00 динара – за утрошену електричну енергију  (Конто: 421200)
-    24.000,00 динара - за услугу комуникације (Конто:421400) .

Извршена је контрола улазних рачуна издат од стране добављача „Електровојводина“ д.о.о. из
Новог Сада и извода банке у периоду од 01.01.2011.-14.08.2012. године.
Буџетски инспектор  констатује да је контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу горе
поменутих улазних рачуна  извршио исплату трошкова утрошене електричне енергије везано за :
1. стамбену зграду која се налази на адреси: Торњош,Велики шор 2
2. хидрофор који се налази на адреси: Торњош, Светог Стевана 69
3. хидрофор који се налази на адреси: Торњош, Стевана Сремца 7
4. мртвачницу која се налази на адреси: Торњош, Светог Стевана 59
5. хидрофор који се налази на адреси: Торњош, Пап Пал 5
6. хидрофор који се налази на адреси: Торњош, Петефи Шандора 2
7. хидрофор који се налази на адреси: Торњош, Петефи Шандора бб
8. канцеларију која се налази на адреси: Торњош, Светог Стевана бр.7
9. аутобуску станицу која се налази на адреси: Торњош, Фехер Ференц 1.
              Контролисани индиректни корисник средстава буџета у 2011. години на име укупно утрошене
електричне енергије ислатио је добављачу „Електровојводина“ д.о.о.  износ од 497.806,71 динара од тога
102.000,00 динара из буџетских средстава Општине Сента а пеостали износ од 395.806,71  динара из
сопствених средстава.

б) Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета достављено је улазни рачун (UF-15)
издат од стране  „Електровојводина“ д.о.о. из Новог Сада за утрошену елекектичну енергију на адреси
мерног места: Торњош, Фехер Ференц 1, Рачун за електричну енергију бр. 27919405-169-19 од 10.01.2012.
године , износ рачуна 2.985,52 динара. На основу Рачуна за електричну енергију бр. 27919405-169-19
исплаћено је добављачу износ од 2.985,52 динара. Наведена пословна промена је прокњижена на конта:
421211- Електрична енергија / 252111-97-Добављачи у земљи- „Електровојводина“ д.о.о.



21

             Како Месна заједница „Торњош“ није власник зграде на адреси: Торњош, Фехер Ференц 1. (где се
налази аутобуска станица) а није ни узео у закуп, констатује се да је контролисани индиректни корисник
средстава буџета  без правног основа,тј. противзаконито исплатио добављачу Рачун за електричну
енергију бр. 27919405-169-19 , износ од 2.985,52 динара .

ц) Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 17.06. 2011. године издао је у закуп
на неодређено време стамбену зграду који се налази на адреси Торњош, Велики шор 2 за Рац Сабо
Јожефа из Торњоша.
               Дана 17.06.2011. године Месна заједница „Торњош“ (закуподавац) закључио је Уговор о закупу
стана са Рац Сабо Јожефом (закупац) . На основу тачци 1. и 2. наведеног уговора закупац је обавезан да
изврши текуће поправке и сачува од било каквих оштећења закупљену зграду, да сноси трошкове за струју,
воду и комуналне услуге почев од закључивања уговора.
               Како Месна заједница „Торњош“ није власник зграде на адреси: Торњош, Велики шор 2, зато не
може ни да исти изда у закуп , у моменту потписивања Уговора о закупу стана , тј. дана 17.06.2011. године
над поменутом зградом право коришћења имао је Општина Сента.

Дана 17.06.2011. године право за издавање у закуп стамбену зграду на адреси Торњош, Велики
шор 2 имао је само надлежни орган - ималац права коришћења над тим зградом, тј. Општина Сента сходно
члану 5. став 2. Закона о средствима у својини Републике („ Службени гласник РС“, бр.53/95, 3/96-испр.,
54/96, 32/97 и 101/2005-др.закон).
               Како је Уговор о закупу стана од 17.06.2011. године закључио Месна заједница „Торњош“ као
ненадлежни орган поменути уговор се сматра ништавим .
               Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета достављено је улазни рачун (UF-163)
издат од стране  „Електровојводина“ д.о.о.  из Новог Сада за утрошену елекектичну енергију на адреси
мерног места: Торњош, Велики шор 2, Рачун за електричну енергију бр. 91 од 07.09.2011. године , износ
рачуна 1.617,60 динара.

Сходно тачки 2. Уговор о закупу стана а на основу рачуна „Електровојводине“ д.о.о. закупац Рац
Сабо Јожеф вреност утрошене електричне енергије месечно уплаћује на рачун Месна заједница „Торњош“,
а исти од тих срестава уплаћује вредност утрошене електричне енергије добављачу.
Доказ-16  :
- Уговор о закупу стана од 17.06.2011. године
- Рачун за електричну енергију бр. 91
               Д) Контролисани индиректни корисник средстава буџета поред основне делатности врши и
поверене послове , тј. организовање обављања комуналне делатности у Месној заједници „Торњош“ на
основу :
- Одлуке о поверавању вршења комуналних делатности од стране Јавног комунално-стамбеног предузећа
Сента из оквира своје делатности Месној заједници „Торњош“ за период од 5 године почев од
29.07.2004.године („ Службени лист општине Сента “, бр.6/2004)
- Одлуке о поверавању организовање обављања комуналне делатности у Месној заједници „Торњош“
за период од 5 године почев од 11.03.2011.године („ Службени лист општине Сента “, бр.3/2011).
               На основу члана 5. Одлуке о поверавању вршења комуналних делатности од стране Јавног
комунално-стамбеног предузећа Сента из оквира своје делатности Месној заједници „Торњош“ дана
15.08.2004. године закључен је Уговор о поверавању комуналних делатности, број:014-1068/2004 између
Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента и Месној заједници „Торњош“.
               Како наведени уговор истекао 15.08.2009. године контролисани индиректни корисник средстава
буџета није имао законског основа да врши организовање обављања комуналне делатности у Месној
заједници „Торњош“ у периоду од 16.08.2009.-10.03.2011. године, значи сви трошкови везани за обављање
поментуте делатности противзаконито су исплаћени.

До дана контроле контролисани индиректни корисник средстава буџета није закључио Уговор о
поверавању комуналних делатности , тиме поступио је супротно члану 4. Одлуке о поверавању
организовање обављања комуналне делатности у Месној заједници „Торњош“.
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                Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета добављач  „Електровојводина“ д.о.о.
из Новог Сада доставио је Рачун за електричну енергију бр.27919570-158-10 од 09.02.2011. године (UF-23)
за утрошену елекектичну енергију на адреси мерног места Месна заједница-Мртвачница: Торњош, Светог
Стевана 59 , износ рачуна 1.177,98 динара. Вредност наведеног рачуна исплаћено је добављачу а те
пословне промене на основу налога бр.5 прокњижени су на конта:
421211- Електрична енергија / 252111-97-Добављачи у земљи- „Електровојводина“ д.о.о.
              Одговорно лице контролисаног индиректног корисника средстава буџета дана 16.02.2011. године
без правног основа је уплатио добављачу износ од 1.177,98 динара, значи противзаконито је користио
средства Месне заједнице „Торњош“ , а то је супротно члану 33. став 1. Алинеја 1. Статута Месне
заједнице „Торњош“.
Доказ-17 :
- Рачун за електричну енергију бр. 27919570-158-10
- Аналитички картон за конто: 421211- Електрична енергија

X. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Наменско коришћење буџетских и сопствених средстава (сопствени приход и донација):

          Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“
-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на–

 Месну заједницу „Торњош“
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“
- Збир картица (бруро биланс) за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године
-  Преглед свих финансијских картица  за период 01.01.2012.- 14.08.2012. године.

Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-14.08.2012. године констатује се
да су средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине, општине Сента и сопствена средства ( ту су
усврстана средства из донације) наменски утрошена осим  у случајевима наведеним у овом
записнику.

Законито коришћење буџетских и сопствених средстава (сопствени приход и донација):

     1)    Савет Месне заједнице „Торњош“ као надлежни орган правног лица није донео:
-  Финансијски план за 2011. годину .

           На основу контролисаних рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-31.12.2011. године и
Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“ ,
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на–
Месну заједницу „Торњош“ и Збир картица (Бруро биланса) за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године
сачињен је Упоредни преглед планираних и остварених расхода у 2011. години  ( Табела бр. 1) , исти је у
прилогу записника и чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета  више средстава је исплатио него што је предвиђено Одлуком о  буџету општине Сента  за 2011.
годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“ и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“.

  Више утрошена средства су исказане на контима :411; 412; 421 и 423.
         На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета извршио је исплату трошкова на следећим контима иако исте нису предвиђене Одлуком о  буџету
општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“ , Одлуком о изменама
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и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на– Месну заједницу
„Торњош“: 422; 424; 425; 426 и 512.

            Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није донео Финансијски план за 2011.
годину буџетски инспектор није могао да  констатује да ли је остварени сопствени приход у 2011. години у
укупном  износу од 1.157.356,00 динара контролисани индиректни корисник средстава буџета законито и
намеснки утрошио .

 2) Савет Месне заједнице „Торњош“ као надлежни орган правног лица није донео :
-  Финансијски план за 2012. годину .

           На основу контролисаних рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2012.-14.08.2012. године и
Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“ и
Прегледа свих финансијских картица за период 01.01.2012.- 14.08.2012. године сачињен је Упоредни
преглед планираних и остварених расхода у 2012. години  ( Табела бр. 2) , исти је у прилогу записника и
чине њен саставни део.

            На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета  више средстава је исплатио него што је предвиђено Одлуком о  буџету општине Сента  за 2012.
годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“ .

  Више утрошена средства су исказане на контима :411; 412; 414; 421 и 511.
             На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани индиректни корисник средстава
буџета извршио је исплату трошкова на следећим контима иако исте нису предвиђене Одлуком о  буџету
општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“ :418; 424; 425; 426; 441;
482; 483 и 512.
            Како контролисани индиректни корисник средстава буџета није донео Финансијски план за 2012.
годину буџетски инспектор није могао да  констатује да ли је остварени сопствени приход у 2012. години у
укупном  износу од 549.158,00 динара контролисани индиректни корисник средстава буџета законито и
намеснки утрошио .
            Општина Сента у периоду од 01.01.2012.-14.08.2012. године 1.229.024,00 динара више средстава је
пренела контролисаном индиректном кориснику средстава буџета него што је то било предвиђено
Одлуком о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – Месну заједницу „Торњош“ .

На основу извршене буџетске контроле наведене у овом записнику и исказаних података у Табели
бр. 1 и 2. констатује се да су средства законито су утрошена осим  у случајевима наведеним у овом
записнику.

            На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
индиректни  корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од дана
пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

            Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску
инспекцију општине Сента задржава за своје потребе.

                                                                                                                           Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                        _____________________________

                                                                                                                                Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 17
- Табела бр.1 и 2

Достављено дана :___________________
Примио: ____________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-8-2-ВК / 2012
Дана: 16.10.2012.
С Е Н Т А

 На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке
о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-
испр., 2/2011 и 6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

 о  извршеној буџетској инспекцији код Оптшине Сенте из Сенте , Главни трг бр. 1., матични број :
08038490 , ПИБ: 102692306 по предмету ванредне контроле:

- примене закона у вези наменског коришћења буџетских средстава и  средстава од донације
везано за:
1) закупнине остварене од закупа пољопривредног земљишта у државној својини сходно
    Програму утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта
2) заштиту животне средине сходно донетом плану
3)  реализацију пројеката

  за период од 01.01.2010. године до 16.07.2012. године.
       Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за

буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за ванредну
контролу  број: 47-8-ВК/2012 од 10.09.2012. године , допунског налога за ванредну контролу број: 47-8-
ВК/2012 од 25.09.2012. године, допунског налога за ванредну контролу број: 47-8-1-ВК/2012 од 03.10.2012.
године и допунског налога за ванредну контролу број: 47-8-3-ВК/2012 од 12.10.2012. године.

            Контролисаном директном кориснику средстава буџета је пре почетка буџетске инспекције уручен је:
-  налог за ванредну контролу број: 47-8-ВК/2012 од 10.09.2012. године дана 12.09.2012. године у 11,55

часова
- допунски налог за ванредну контролу број: 47-8-ВК/2012 од 25.09.2012. године дана 25.09.2012. године у
  7,00 часова
- допунски налог за ванредну контролу број: 47-8-1-ВК/2012 од 03.10.2012. године дана 03.10.2012. године у
  7,35 часова и
- допунски налог за ванредну контролу број: 47-8-3-ВК/2012 од 12.10.2012. године дана 12.10.2012. године у
  7,00 часова.
           Контрола је вршена у пословним просторијама Службе за буџетску инспекцију општине Сента на
адреси : Сента , Главни трг бр. 1., канцеларија 70. у присуству:

           1. ЕДИТА ШАРЊАИ РОЖА- Заменика Начелника Општинске управе
           2. МАРТЕ ФЕЛДИ –Руководиоца одељења за привреду
           3.  ЛИЛЕ ЂЕМБЕР- Извршилаца на пословима заштите животне средине
           4. ИЗАБЕЛА ШУХАЈДА – Инспектора за заштиту животне средине

      5. АРПАДА МАЋКОА - Руководиоца одељења за буџет и финансије
Контрола је вршена у периоду од 14.09. 2012. - 28.09. 2012. године и 03.10.2012.-15.10.2012.године.

 Оштина Сента као правно лице остварује права и дужност на основу:
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- Статута општине Сента, деловодни број:010-05/2006-V објављеног у  „Службеном листу општине Сента“
бр. 1/2006- Пречишћен текст

-  Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сента, деловодни број:010-3/V-07 објављеног у
    „Службеном листу општине Сента“ бр. 2/2007

-  Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сента, деловодни број:010-4/V-08 објављеног у
    „Службеном листу општине Сента“ бр. 11/2008
- Статута општине Сента, деловодни број:016-16/09-V од 01.04.2011. године објављеног у „Службеном

листу општине Сента“ бр. 5/2011 .
 Делатност Општине Сента је : делатност државних органа а шифра делатности је : 8411  (стари

број: 75110) .
Према члану 31. став 5. Статута општине Сента  („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 -

Пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) ; односно члану 75. став 3. Статута општине Сента  („Службени  лист
општине Сента“ бр. 5/2011) и на основу члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласникРС“ бр.129/2007) Председник општине Сента је наредбодавац за извршење буџета.

 На основу члана 8. Одлуке о буџету Општине Сента за 2010. годину; члана 8. Одлуке о буџету
Општине Сента за 2011. годину и члана 8. Одлуке о буџету Општине Сента за 2012. годину за законито и
наменско коришћење средстава распоређених овим одлукама , поред функционера односно руководиоца
директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе.
      По предмету контроле одговорно лице код контролисаног корисника средстава буџета је   :
- ЗОЛТАН ПЕК– Председник општине Сента на основу Решења о избору председника општине Сента ,

број: 02-9/V-08 од 07.08.2008. године за период од 01.01.2010.-16.02.2010. године
- АНИКО ШИРКОВА – Председник општине Сента на основу Решења о избору председника општине

Сента , број: 02-18/2010 –V од 17.02.2010. године за период од 17.02.2010.-15.07.2012. године.
На основу Решења о избору председника, заменика председника и чланова Општинског већа

општине Сента , број: 02-17/2012-I од 16.07.2012. године  РУДОЛФ ЦЕГЛЕДИ– Председник општине Сента
је одговорно лице контролисаног корисника средстава буџета за период од 16.07.2012.-12.09.2012. године.

По предмету контроле за вођење пословне књиге за Општину Сента одговорно лице је:
- МАРТА ФЕЛДИ -  Руководилац Одељења за буџет и финансије Општинске управе за период од

01.01.2010.-31.12.2010. године
- АРПАД  МАЋКО-  Руководилац Одељења за буџет и финансије Општинске управе за период од
 01.01.2011. године до 16.07.2012. године.
          За вођење пословне књиге за Општину Сента одговорно лице је:

- АРПАД  МАЋКО-  Руководилац Одељења за буџет и финансије Општинске управе за период од
  16.07.2012. године до почетка контроле тј. 12.09.2012. године.

Контролисани корисник средстава буџета обавља платни промет код :
-  Министарства Финансије - Управе за трезор преко рачуна  број :

 840-24640-25 - Општина Сента - рачун за извршење буџета
 840-2540740-71 - Општина Сента – пројекат „Exchange-3“
 840-1716741-23 - ОУ Сента Пројекат мониторинг подземних вода
 840-1999741-64 - ОУ за пројекте Буџетског фонда за заштиту животне средине.

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Врши се контрола примене закона у вези наменског коришћења буџетских средстава и  средстава од
донације везано за:
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1) закупнине остварене од закупа пољопривредног земљишта у државној својини сходно
    Програму утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта
2) заштиту животне средине сходно донетом плану
3)  реализацију пројеката

  за период од 01.01.2010. године до 16.07.2012. године.

I. УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА И СТРУКТУРЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ОПШТИНЕ СЕНТА
НА ДАН 01.01.2010. ГОДИНЕ

На основу извода банке бр. 1 од 04.01.2010. године констатује се да је као предходно стање на
рачуну Општине Сента , број: 840-24640-25 исказан је износ од 30.084.992,71 динара.
У 2010. години  први радни дан је 04.01.2010. године , а предходни радни дан је 31.12.2009. године, значи
предходно стање је јесте стање на дан 31.12.2009. године.

На основу усменог захтева буџетског инспектора дана 26.09.2012. године Арпад Маћко -Руководилац
Одељења за буџет и финансије Општинске управе доставио је обавештење о структури финансијских
средстава  за износ од 30.084.992,71 динара на дан 01.01.2010. године која су исказана на рачуну Општине
Сента , број: 840-24640-25.

Структура финансијских средстава  за износ од 30.084.992,71 динара на дан 31.12.2009. године је
следеће:

Опис Износ Износ
А.      НАМЕНСКА СРЕДСТВА: 26.962.162,82
1. Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта,

односно пољопривредног објекта у државној својини   (741522)
21.280.492,12 /

2. Средства за започете пројекте 5.681.670,70 /
Б.  ОСТАЛА СРЕДСТВА: 3.122.829,89

                                                                  УКУПНО: 30.084.992,71

Након контроле реализације пројекта „Опремање пољочуварске службе у општини Сента“
констатовано је да је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарства дана
03.12.2009. године пренео је износ од 1.670.000,00 динара на рачун Општине Сента. Наведени износ је
наменски утрошен у 2010. години.

            На основу горе наведеног структура финансијских средстава  за износ од 30.084.992,71 динара на
дан 31.12.2009. године је следеће:

Опис Износ Износ
А.            НАМЕНСКА СРЕДСТВА: 28.632.162,82
1.   Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта,

односно пољопривредног објекта у државној својини   (741522)
21.280.492,12 /

2. Средства за започете пројекте 7.351.670,70 /
Б.           ОСТАЛА СРЕДСТВА: 1.452.829,89

                                                                  УКУПНО: 30.084.992,71

Стање на дан 31.12.2009. године на рачуну Општине Сента , број:840-24640-25 је 30.084.992,71
динара, а исти износ се пренесе за дан 01.01.2010. године као предходно стање, значи салдо на дан
01.01.2010. године на рачуну 840-24640-25 је 30.084.992,71 динара.

Доказ-1: - Извод 254 од 31.12.2009. године за рачун :840-24640-25
- Извод 1 од 04.01.2010. године за рачун :840-24640-25
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- Обавештење о структури финансијских средстава на дан 01.01.2010. године
- Извод бр.234 од 03.12.2009. године

II. КОНТРОЛА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА У ВЕЗИ НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И
СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ЗАКУПНИНЕ ОСТВАРЕНЕ ОД ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину
- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2012. годину

2010. година:

           а)  Контролисани корисник средстава буџета дана 10.02.2010. године  доставио је Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2010. годину, број:320-1/2010-II ради добијања  сагласност на исти.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дао је сагласност на Предлог Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Сента  за 2010. годину,
број: 320-11-474/2010 -15 од 23.02.2010. године.
               Након прибављања сагласности на предлог горе наведеног програма Скупштина општине Сента
на седници одржаној 31.03.2010. године донела је закључак о усвајању  :
- Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Сента за 2010.
годину („ Службени лист општине Сента“ бр. 7/2010).
               Одлуком о буџету општине Сента за 2010. годину средства – Капиталне субвенције за
пољопривреду предвиђен је у укупном износу од 67.551.000,00 динара- глава 1.10, функција 620, на :
- позицији 101 , економска класификација  451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима , алинеја
18 - Капиталне субвенције за пољопривреду („ Службени лист општине Сента“ бр. 17/2009).
              Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину („ Службени
лист општине Сента“ бр. 17/2010, 23/2010 и 25/2010) није мењан предвиђен износ средстава  за капиталне
субвенције за пољопривреду.
              Закупци пољопривредног земљишта  у  државној својини средства закупнине уплаћују на рачун
број:

 840-741522843-14 - Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини .

Остварена средства од давања у закуп пољопривредног земљишта локална самоуправа треба да
користи за реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
сходно  члану 71. став 1. Закона о пољопривредном земљишту („ Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-
др.закон и 41/2009) .
               На основу члана 71. став 3. Закона о пољопривредном земљишту јединице локалне самоуправе
дужне су да Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде доставе годишњи извештај о
коришћењу средстава за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за текућу годину до 31. јануара наредне године.
              Контролисани корисник средстава буџета Годишњи извештај о коришћењу средстава за
реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину
доставио је Министарству дана 17.03.2011. године  у оквиру Предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину.
              Како контролисани корисник средстава буџета до 31.01.2011.године није доставио Министарству
Годишњи извештај о коришћењу средстава за реализацију Програма заштите, уређења и коришћења
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пољопривредног земљишта за 2010. годину, тиме поступио је супротно члану 71. став 3. Закона о
пољопривредном земљишту .

б) Реализација програма за 2010. годину:

Опис Планирана
средства

Уплаћена
средства

Коришћена
средства

Салдо на дан
31.12.2010.
год.

Из Програма за 2009. годину 37.306.049,88 / / /
Очекивана средства од закупа пољопр.
земљишта у државној својини по
Програму 2007. ( III. година)

26.050.182,65 / / /

Очекивана средства од закупа пољопр.
земљишта у државној својини по
Програму 2009. ( I. година)

4.772.240,27 / / /

Пренета средства остварена од закупа
пољоп. земљ. из 2009. године

/ 21.280.492,12 / /

Конто: 741522- Средства остварена од
давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног
објекта у државној својини у 2010. год.

/ 35.555.922,39 / /

Конто: 451241- Капиталне субвенције
за пољопривреду

/ / 20.978.485,60 /

Конто:451291- Капиталне субвенције
осталим јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

/ / 593.844,00 /

                         УКУПНО: 68.128.472,80 56.836.414,51 21.572.329,60 35.264.084,91

Доказ-2: - Финансијска картица за конто:741522- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
                 земљишта за период 01.01.2010.- 31.12.2010. године.

Контрола да је остварена средства од давања у закуп пољопривредног земљишта наменско коришћена
вршена је на основу следеће документације:

ОПИС ДАТУМ ИЗНОС ОПИС ДАТУМ ИЗНОС

Рачун:26/2010 24.08.2010. 300,000.00 Рачун:7/2010 01.02.2010. 40,700.00

Рачун:30/2010 01.10.2010. 1,200,000.00
Рач.отпр.:PDTR0929/10-
002 29.09.2010. 56,718.74

Рачун:2/2010 19.01.2010. 1,076,768.88
Рач.отпр.:PDPZ0929/10-
001 29.09.2010. 43,082.28

Кон.рач.:PDTR0205/10-
004 05.02.2010. 182,792.23 Рачун:10/10 22.10.2010. 267,200.00
Рач.отпр.:PDPZ0205/10-
002 05.02.2010. 16,460.28 Фактура:169-01 31.03.2010. 3,422,000.00
Рачун:18/10 31.03.2010. 111,238.60 Фактура:824/01 03.12.2010. 3,422,000.00
Рачун:7/10 27.02.2010 342,152.80 Фактура:826-01 03.12.2010. 590,000.00
Рачун:25/2010 20.01.2010. 46,981.00 Фактура:825-01 03.12.2010. 644,836.96
Отпр.рачун:94/2010 27.01.2010. 739,770.00 Рачун:1/2010 29.09.2010. 430,000.00
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Рачун:33/2010 01.02.2010. 1,680.00 Рачун:3/2010 15.01.2010. 1,861,793.00
Рачун:50485067 01.02.2010 9,451.00 Рачун:2/2010 14.01.2010. 470,000.00
Таксе за регистр. возила 01.02.2010 203.00 Рачун:14/2010 26.04.2010. 419,723.15
Таксе за регистр. возила 01.02.2010 7,610.00 Профактура:8/2009 30.12.2009. 3,422,000.00
Таксе за регистр. возила 01.02.2010 1,524.00 Рачун: 22-2010 05.10.2010. 184,080.00
Таксе за регистр. возила 01.02.2010 1,310.00 Рачун: 15-2010 01.04.2010. 6,000.00
Таксе за регистр. возила 01.02.2010 2,500.00 Рачун-отпр.: 97/10 22.11.2010. 27,540.00
Таксе за регистр. возила 01.02.2010 650.00 Рачун-отпр.: 78/10 25.10.2010. 6,480.00
Фактура: 270 24.11.2010. 3,131,998.49 Рачун-отпр.: 71/10 07.10.2010. 150,984.00
Фактура: 271 24.11.2010. 1,227,960.00 Рачун-отпр.: 64/10 14.09.2010. 58,644.00
Фактура: 272 24.11.2010. 215,997.19

Након контроле докумантације везано за утрошак наменских средстава везано за реализацију
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину састављен је
упоредни преглед , а то је следеће:

Ред.
бр. НАМЕНА УЛАГАЊА ПЛАНИРАНИ

ИЗНОС-2009
ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС-2010

КОРИШЋЕНО У
2010. ГОДИНИ

1
наводњавање
пољопривредног земљишта 11,100,000.00 11,100,000.00 /

2
обележавање парцела
државног земљишта 0.00 1,500,000.00 1.498.000,00

3 уређење атарских путева 26,556,190.25 28,350,000.00 6.286.955,68

4
уређење и опремање
пољочуварске службе 2,784,266.99 3,000,000.00 2.948.792,81

5
контрола плодности
пољопривредног земљишта 7,552,000.00 3,422,000.00 5.988.500,00

6
испитивање минералног азота
у земљишту 0.00 500,000.00 590.000,00

7
заштита пољопривредног
земљишта од глодара 0.00 2,000,000.00 /

8
подизање и одржавање
ветрозаштитних појасева 6,450,692.50 7,462,000.00 433.728,00

9
студијско-истраживачки
радови 8,467,465.00 10,794,472.80 3.826.353,11

УКУПНО: 62,910,614.74 68,128,472.80 21.572.329,60

Након контроле горе наведених рачуноводствених исправа констатоване су следећи неправилности:
1. Уређење атарских путева:

А) Контролисани корисник средстава буџета добављачу ДТД Водопривредно д.о.о.“Сента“ из
Сенте  на основу Уговора бр.ЈНМВ 412-2-56/2009-VII од 30.12.2009. године и Профактуре бр.8/2009 од
30.12.2009. године ивршио је  авансну исплату наручених радова: планирање, равнање летњих путева и
ископ земљ. са прев. у Сенти дана :
- 31.12.2009. године 1.711.000,00 динара (50% од профартуре)
- 15.01.2010. године    855.500,00 динара
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- 21.01.2010. године    855.500,00 динара
                   Укупно :  3.422.000,00 динара.
Профактура бр.8/2009 од 30.12.2009. године прокњижена је на конто :252111- Добављачи у земљи- ДТД
Водопривредно д.о.о.“Сента“ као Фактура :
- у 2009. години износ од 1.711.000,00 динара дана 31.12.2009. године
- у 2010. години износ од    855.500,00 динара дана 15.01.2010. године
- у 2010. години износ од    855.500,00 динара дана 21.01.2010. године.
         Књижење на картонима добављача може се  вршити само на основу рачуна или Отпремнице-Рачуна
( не на основу профактуре).
Плаћење авансно на основу горе наведене профактуре требало би да се књижи у вези :
набавке услуге:
-  на конто 123231 –Аванси за обављање услуга и на конто 121112- Текући  рачун
-  на конто 451241- Капиталне субвенције за пољопривреду и на конто 291213- Плаћени аванси за куповину
услуга.
         Значи горе наведене пословне промене нису прокњижени у складу са чланом  2. став 3. Правилника о
стандардном оквиру и  контном плану за буџетски систем(„Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007,
50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010,
40/2010, 53/2010 и 101/2010).
         Контролисани корисник средстава буџета књижењем пословне промене у пословним књигама на
основу невалидне  рачуноводствене  исправе поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о
буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .

Добављач ДТД Водопривредно д.о.о.“Сента“  доставио је контролисаном кориснику средстава
буџета следећу документацију на потпис и оверу :
- Окончану ситуацију за извршене радове на уређењу путева на територији СО Сента, број:04-4-21/1 од
 08.12.2010. године, износ окончане ситуације: 3.422.000,00 динара са ПДВ-ом

- Листове грађевинске књиге
- Грађевински дневник
са  дописом коју је преузео Карољ Чизик - заменик председника општине Сента дана 23.12.2010. године.
             До дана контроле горе наведена Окончана ситуација за извршене радове на уређењу путева на
територији СО Сента, број:04-4-21/1 од 08.12.2010. године није потписана и оверена од стране наручиоца
радова, тј . од стране контролисаном кориснику средстава буџета. Значи нема доказа о томе да су
наручени радови у укуном износу од 3.422.000,00 динара и извршени.
             На основу члана 4. Уговора бр.ЈНМВ 412-2-56/2009-VII од 30.12.2009. године контролисани
корисник средстава буџета има уговорену обавезу да потпише и овери окончану ситуацију уколико су
наручени радови извршени сходно поменутом уговору и да исту врати извођачу радова . Наведени
докуменат је неопходан добављачу за фактурисање изведених радова.

Уколико наручени радови нису извршени сходно Уговору бр.ЈНМВ 412-2-56/2009-VII од
30.12.2009. године контролисани корисник средстава буџета писмено треба да тражи од добављача да
наручени а већ исплаћени радови у што краћем року изврши, пошто на основу члана 6. Уговора
бр.ЈНМВ 412-2-56/2009-VII рок за извршење радова 90 радних дана рачунајућих од дана уплате вредноси
радова (21.01.2010. године).

У случају да  добављач у датом року не изведе наручене радове контролисани корисник
средстава буџета треба да тражи од извођача радова повраћај унапред ( авансно) ипслаћених
средстава у укупном износу од 3.422.000,00 динара.

На основу горе наведеног контатује се да је укупан износ од 1.711.000,00 динара је наменски
утрошено као аванс у 2010. години ( 15.01.2010. године исплаћен је износ од  855.500,00 динара и
21.01.2010. године исплаћен је износ од  855.500,00 динара).
Доказ-3: - Профактуре бр.8/2009

- Извод 9 од 15.01.2010. године за рачун :840-24640-25
- Извод 13 од 21.01.2010. године за рачун :840-24640-25
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- Допис ДТД Водопривредно ДОО „Сента“ од 23.12.2010. године
- Окончана ситуација, број:04-4-21/1 од 08.12.2010. године
- Уговор од 30.12.2009. године
- Аналитичка картица за конто :252111- Добављачи у земљи ДТД Водопривредно д.о.о.“Сента“ за

                 период од 01.01.2009.-31.12.2009.године и за период од 01.01.2010.-31.12.2010. године.

          Б) Контролисани корисник средстава буџета добављачу Компанија „ВОЈПУТ“ а.д. из Суботице
извршио је исплату од :
- 3.131.998,49 динара дана 29.12.2010. године на основу Фактуре број: 270 од 24.11.2010 године
- 1.227.960,00 динара дана 29.12.2010. године на основу Фактуре број: 271 од 24.11.2010 године
-    215.997,19 динара дана 29.12.2010. године на основу Фактуре број: 272 од 24.11.2010 године
  4.575.955,68 динара –укупно.

Горе наведене исплате су прокњижени на конто: 451241- Капиталне субвенције за пољопривреду
као трошак у 2010. години.

Извршена је  контрола приложене документаце поред Фактуре број: 270, Фактуре број: 271, Фактуре
број: 272, тј.
-Уговора за облагање путева туцаником на територији општине Сента, број:404-01-4/2010-17-IV/05 и понуде
  добављача Компанија „ВОЈПУТ“ а.д.број:2-1649/2 од 16.09.2010. године
-Уговора за стругање банкина  на територији општине Сента, број:404-01-4/2010-21-IV/05 и понуде
  добављача Компанија „ВОЈПУТ“ а.д.број:2-1650/2 од 16.09.2010. године
-Уговора за равнање путева на територији општине Сента, број:404-01-4/2010-16-IV/05 и понуде
  добављача Компанија „ВОЈПУТ“ а.д.број:2-1651/2 од 16.09.2010. године
- Обрачунског листа грађевинске књиге за месец 11. 2010.године – за облагање путева туцаником на

територији Општине Сента -  наведени докуменат није потписан од стране надзорног органа наручиоца ,
  тј. нема доказа да су наручени радови и извршени
- Обрачунског листа грађевинске књиге за месец 11. 2010.године – за стругање банкине поред путева у
 Општини Сента -  наведени докуменат није потписан од стране надзорног органа наручиоца ,

  тј. нема доказа да су наручени радови и извршени
- Обрачунског листа грађевинске књиге за месец 11. 2010.године – за равнање путева на територији
  Општине Сента -  наведени докуменат није потписан од стране надзорног органа наручиоца ,
  тј. нема доказа да су наручени радови и извршени и
- Извештаја о извршеним радовима у вези поправке путева у МЗ Кертек, број: 344/2010-IV/06 од 10.12.2010.
 године састављен од стране Копас Атиле – саобраћајног инспектора Одељења за урбанизам и комуналне

  делатности Општинске управе.
- Решење о именовању надзорног органа за праћење извођење радова на пројекту „Уређење атарских и
  других путева“ ,број: 020-159/2010-IV од 27.08.2010 године  (за вршење надзорних послова именован је
  Копас Атила – дипл.инг. саоб.)

Извођач радова, тј. Компанија „ВОЈПУТ“ а.д.приликом испотављања:Фактуру број: 270, Фактуру број:
271, Фактуру број: 272 за стварно изведених радова није имао правног основа да изда исте (није имао
отпремницу или коначну ситуацију потписану од стране надзорног органа наручиоца - писмени доказ да су
наручени радови извршени сходно горе наведеним уговорима).

 Како је  контролисани корисник средстава буџета дана 29.12.2010. године извршио исплате износа од
- 3.131.998,49 динара на основу Фактуре број: 270 од 24.11.2010 године
- 1.227.960,00 динара на основу Фактуре број: 271 од 24.11.2010 године
-    215.997,19 динара на основу Фактуре број: 272 од 24.11.2010 године
а на основу исте прокњижио је настале пословне промене (на основу невалидних рачуноводствених
докумената) на аналитичку картицу за  конто:252111-Добављачи у земљи- Компанија „ВОЈПУТ“ а.д. , тиме
поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ , бр.
125/2003 и 12/2006).
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         На основу горе наведеног констатује се да је контролисани корисник средстава буџета за облагање
путева туцаником на  територији Општине Сента , стругање банкине поред путева у Општини Сента и
равнање путева на територији Општине Сента утрошио је  укупан износ од  4.575.955,68 динара из
средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта уместо за уређења атарских путева
сходно Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину.

Добављач испоставио је фактуру:
- број:270 на основу Уговора бр. број:404-01-4/2010-17-IV/05 и грађевиснке књиге
- број:271 на основу Уговора бр. број:404-01-4/2010-21-IV/05 и грађевиснке књиге
- број:272 на основу Уговора бр. број:404-01-4/2010-16-IV/05 и грађевиснке књиге
а на основу наведених докумената утврђује се да су радови изведени у улицама  Месне заједнице „Кертек“
Оштине Сента , назив улице наведени су у понудама добављача бр. 2-1649/2; 2-1650/2 и 2-1651/20 од
16.09.2010. године.
         Значи, контролисани директни корисник средстава буџета из средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта ненаменски је користио укупан износ од 4.575.955,68 динара , тиме
је поступио супротно члану 71. став 1. Закона о пољопривредном земљишту , а одговорно лице
контролисаног корисника средстава буџета поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о
буџетском систему.

Доказ-4: - Фактура број: 270, Фактура број: 271, Фактура број: 272 са уговорима број: 404-01-4/2010-17-IV/05;
                 404-01-4/2010-21-IV/05 ; 404-01-4/2010-16-IV/05  и понудама број:2-1649/2; 2-1650/20; 201651/2

- Обрачунски лист грађевинске књиге (облагање путева туцаником, стругање банкине поред
      путева, равнање путева)

- Извештај о извршеним радовима у вези поправке путева у МЗ Кертек, број: 344/2010-IV/06
- Картице салда-конта за конто: 451241- Капиталне субвенције за пољопривреду и за конто:

                 451291- Капиталне субвенције ост.јав. нефинансијским предузећима и организацијама за период
                 01.01.2010.-31.12.2010. године

- Аналитичка картица за  конто:252111-Добављачи у земљи- Компанија „ВОЈПУТ“ а.д за период
      01.01.2010.-31.12.2010. године

- Решење о именовању надзорног органа за праћење извођење радова на пројекту „Уређење
                  атарских и других путева“ ,број: 020-159/2010-IV од 27.08.2010 године
2. Уређење и опремање пољочуварске службе
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2010. годину за уређење и
опремање пољочуварске службе предвиђен је укупан износ од 3.000.000,00 динара.
Контролисани корисник средстава буџета на конто : 451241- Капиталне субвенције за пољопривреду
прокњижио је као трошак следеће документе:

Редни
број

Датум
књижења

Добављач Број документа Износ у
динарима

1. 15.01.2010. СТР“ Мото варна“ 28/2/2010 1.076.768,88
2. 15.01.2010. „Sabotronic“ д.о.о. PDTR0205/10-004

PDPZ0205/10-002
199.252,51

3. 15.01.2010. „Ловотурс Сента“ 18/10-део
7/10

447.154,40

4. 20.01.2010. Аутомото центар-Сат д.о.о. 86/25/2010 46.981,00
5. 22.01.2010. Ауто Хермес доо –Лада нива 94/2010 739.770,00
6. 01.02.2010. Регистрација-укупно-Лада нива уплатнице 24.928,00
7. 14.04.2010. СТР“ Мото варна“ 87/7/2010 40.700,00
8. 27.09.2010. Липа-Hars 10/10-део 162.000,00
9. 27.09.2010. „Sabotronic“ д.о.о. PDTR0929/10-002 99.801,02
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PDPZ0929/10-001
10. 03.11.2010 „Ловотурс Сента“ 18/10- преостали део 6.237,00
11. 29.10.2010. Липа-Hars 10/10-преостали део 105.200,00

2.948.792,81

             У току 2010. године извршено је уређење и опремање пољочуварске службе, укупан износ
набављених добара је 2.948.792,81 динара , од тога плаћен је :
- 1.670.000,00 динара –  из наменских средстава добијених од Покрајинског секретаријата за
                                        пољопривреду, водопривреду и шумарства на основу решења број:403-
                                        00001/2009/180-14 од 27.11.2009. године
- 1.278.792,81 динара - из наменских средстава Општине Сента –средства остварена од давања у закупа

пољопривредног земљишта  у 2009. години – неутрошена и зато пренета у 2010.
  години.

Значи , износ од 1.670.000,00 динара није финансиран из средстава остварена од давања у
закупа пољопривредног земљишта ни у 2009. години ни у 2010. години, него из других извора , тј. из
наменских средстава добијених путем конкурса од Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарства, зато са наведеним износом треба смањити укупан износ на картици салда
конта по контима: 451241- Капиталне субвенције за пољопривреду - 21.572.329,60 динара .
Доказ-5:- Коначан извештај за пројекат „Опремање пољочуварске службе у општини Сента“,број:3/10-IV-05
                од 04.11.2010.године

- Уговор о додели бесповратних средстава за опремање пољочуварске службе , број:104-401-
                01834/2009 од 26.11.2009. године

- Решење , број:403-00001/2009-180-14
- Извод 234 од 03.12.2009. године за рачун :840-24640-25

3. Подизање и одржавање ветрозаштитних појасева

Контролисани корисник средстава буџета  ивршио је исплату следећих рачуна:

Опис Датум рачуна Износ рачуна Број конта
1 Рачун бр. 22-2010 05.10.2010. 184.080,00 451241
2 Рачун бр.15-2010 07.04.2010. 6.000,00 451241
3 Рачун-Отпремница бр.97/10 22.11.2010. 27.540,00 451241
4 Рачун-Отпремница бр.78/10 25.10.2010. 6.480,00 451241
5 Рачун-Отпремница бр.71/10 07.10.2010. 150.984,00 451241
6 Рачун-Отпремница бр.64/10 14.09.2010. 58.644,00 451291

                                       Укупно: 433.728,00

 на основу поменутих докумената извршио је књижење на конто: 451241- Капиталне субвенције за
пољопривреду и на конто:451291- Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и
организацијама.

Контролисани корисник средстава буџета горе наведене рачуне дана 31.03.2011. године доставио је
Министарству животне средине и просторног планирања као доказ о наменском утрошку средстава за
заштиту животне средине сходно  Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2010. годину.

Како су горе наведени рачуни били прослеђени Министарству животне средине и просторног
планирања као доказ о наменском утрошку средстава за заштиту животне средине сходно  Програму
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2010. годину, зато исти документи
не могу да буду као докази за наменско коришћење остварених  средстава од давања у закуп
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пољопривредног земљишта сходно Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Општине Сента за 2010. годину.
           На основу горе наведеног констатује се да на картици салда конта по контима: 451241- Капиталне
субвенције за пољопривреду износ од 21.572.329,60 динара треба смањити са износом од  433.728,00
динара .
Доказ-6:- Рачун бр.22-2010; Рачун бр.15-2010; Рачун-Отпремница бр.97/10

- Рачун-Отпремница бр.78/10; Рачун-Отпремница бр.71/10 ;  Рачун-Отпремница бр.64/10

Ред.
бр. НАМЕНА УЛАГАЊА

КОРИШЋЕНО
У 2010.

ГОДИНИ
Наменски

коришћено

Ненаменски коришћено или
плаћен из других извора или
на другом месту већ признат

као трошак

1
наводњавање
пољопривредног земљишта / / /

2
обележавање парцела
државног земљишта 1.498.000,00 1.498.000,00 /

3 уређење атарских путева 6.286.955,68 1.711.000,00 4.575.955,68- ненаменски

4
уређење и опремање
пољочуварске службе 2.948.792,81 1.278.792.81 1.670.000,00- из других извора

5
контрола плодности
пољопривредног земљишта 5.988.500,00 5.988.500,00 /

6
испитивање минералног азота
у земљишту 590.000,00 590.000,00 /

7
заштита пољопривредног
земљишта од глодара / / /

8
подизање и одржавање
ветрозаштитних појасева 433.728,00 /

433.728,00 – трошак на
                        другом  месту

9
студијско-истраживачки
радови 3.826.353,11 3.826.353,11 /

УКУПНО: 21.572.329,60 14.892.645,92 6.679.683,68

            На основу горе наведеног констатује се да је контролисани корисник средстава буџета у 2010.
години од остварених средстава од давања у закуп пољопривредног земљишта укупно утрошио
21.572.329,60 динара , а од тога :
- 14.892.645,92 динара намеснки је користио
- 4.575.955,68 динара - ненамеснки је користио
-    1.670.000,00 динара - је покривен из наменских средстава добијених од Покрајинског

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарства (за пројекат)
-       433.728,00 динара- достављен је Министарству животне средине и просторног планирања као
                                           доказ о намеснком коришћењу накнаде за загађивање животне средине и

накнаде за заштиту и унапређење животне средине.
            На основу горе наведене чињенице констатује се следеће:
- Укупно уплаћена средства од давања у закуп пољопривредног земљишта

до 31.12.2010. године :    56.836.414,51 динара
- Коришћена средства  у 2010. години : - 21.572.329,60 динара

Свега  :   35.264.084,91 динара
- Укупан износ који се не признаје као доказ  : + 6.679.683,68 динара
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  Укупан износ који требало би да буде салдо на дан 31.12.2010.године : 41.943.768,59 динара   као
неутрошена наменска средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини .

2011. година:

           а)  Контролисани корисник средстава буџета дана 17.03.2011. године  доставио је Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта  на територији општине Сента за 2011. годину, број:320-9/2011-I ради добијања
сагласност на исти.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дао је сагласност на Предлог Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента  за
2011. годину, број: 320-11-133/2011-15 од 29.03.2011. године.
               Након прибављања сагласности на предлог горе наведеног програма Скупштина општине Сента
на седници одржаној 31.03.2011. године донела је :
- Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине

Сента за 2011. годину („ Службени лист општине Сента“ бр. 4/2011).
               Одлуком о буџету општине Сента за 2011. годину средства – Капиталне субвенције за
пољопривреду предвиђен је у укупном износу од 84.820.000,00 динара- глава 1.1, функција 620, на :
- позицији 118 , економска класификација  451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима , алинеја
30- Капиталне субвенције за пољопривреду („ Службени лист општине Сента“ бр. 25/2010).
              Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину („ Службени
лист општине Сента“ бр. 4/2011,10/2011 и 14/2011) није мењан предвиђен износ средстава  за капиталне
субвенције за пољопривреду.
              Контролисани корисник средстава буџета Годишњи извештај о коришћењу средстава за
реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
Сента за 2011. годину доставио је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде дана
01.08.2012. године  у оквиру Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2012. годину.
              Како контролисани корисник средстава буџета до 31.01.2012.године није доставио Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Годишњи извештај о коришћењу средстава за реализацију
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента за
2011. годину, тиме поступио је супротно члану 71. став 3. Закона о пољопривредном земљишту .

б) Реализација програма за 2011. годину:

Опис Планирана
средства

Уплаћена
средства

Коришћена
средства

Салдо на дан
31.12.2011. год

Пренета средства из Програма 2010.
године

56.809.793,12 / / /

Очекивана средства од закупа пољопр.
земљишта у државној својини по
Програму 2009. године

5.252.375,94 / / /

Очекивана средства од закупа пољопр.
земљишта у државној својини по
Програму 2010. године

18.222.857,30 / / /

Очекивана средства од вансудских
поравнања закупа пољопривредног
земљишта у државној својини за
2006/2007 годину

7.948.204,85 / / /



13

Пренета средства остварена од закупа
пољоп. земљ. из 2010. године

/ 41.943.768,59 / /

Конто: 741522- Средства остварена од
давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног
објекта у државној својини у 2011. год.

/ 42.544.154,42 / /

Конто: 451141- Текуће субвенције за
пољопривреду

/ / 2.146.581,34 /

Конто: 451191- Текуће субвенције
осталим јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

/ / 15.200,00 /

Конто: 451241- Капиталне субвенције
за пољопривреду

/ / 5.598.383,98 /

Конто: 451291- Капиталне субвенције
осталим јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

/ / 5.629.259,90 /

                         УКУПНО: 88.233.231,21 84.487.923,01 13.389.425,22 71.098.497,79

Доказ-7: - Финансијска картица за конто:741522- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
   земљишта за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године.

Контрола да је остварена средства од давања у закуп пољопривредног земљишта наменско коришћена
вршена је на основу следеће документације:

ОПИС ДАТУМ ИЗНОС ОПИС ДАТУМ ИЗНОС

Рач.отпр.:0140367 13.05.2011. 60,742.00 Рач.отпр.:0141294 14.12.2011. 21,919.92
Рач.отпр.:0140366 13.05.2011. 11,374.00 Рач.отпр.:0141305 16.12.2011. 22,000.88
Рач.отпр.:0140365 13.05.2011. 55,418.00 Рачун:19/11 20.05.2011. 314,270.44
Рач.отпр.:0140364 13.05.2011. 37,994.00 Фактура:18/11 20.05.2011. 249,748.42
Рач.отпр.:0140362 13.05.2011. 15,004.00 Рачун:04064/11 19.08.2011. 343,595.52
Рач.отпр.:0140363 13.05.2011. 96,679.00 Рачун:239/2011 29.08.2011. 197,896.00
Уговор о делу 16.08.2011. 4,523.00 Фактура:69 26.05.2011. 350,460.00
Уговор о делу 16.08.2011. 15,410.00 Рачун:163/11 30.09.2011. 3,451,264.00
Уговор о делу 30.08.2011. 146,511.00 Рачун:171/11 13.10.2011. 517,689.60
Уговор о делу 30.08.2011. 53,485.00 Фактура:507-01 09.08.2011. 173,460.00
Рачун:01-02173 04.10.2011. 12,720.40 Рач.отпр.:9/11 29.03.2011. 187,704.00
Рачун:10605/01 31.07.2011. 480,000.00 Фактура:157/11 09.05.2011. 48,000.00
Рачун:14212/01 31.08.2011. 590,000.00 Фактура:190/11 11.05.2011. 18,000.00
Рач.отпр.:1610067 29.11.2011. 124,999.26 Рачун:01833/11 12.04.2011. 390,384.79
Рач.отпр.:0141020 16.10.2011. 18,500.19 Рачун: B496 01.07.2011. 497,075.00
Рач.отпр.:0141031 18.10.2011. 12,499.99 Фактура:506-01 09.08.2011. 199,125.00

Рач.отпр.:0141146 04.11.2011. 23,799.70
II.привремена
ситуација 12.09.2011. 630,971.11

Рач.отпр.:0141025 17.10.2011. 18,999.79 Фактура:248 31.10.2011. 3,666,979.80
Рач.отпр.:0141132 02.11.2011. 24,000.78 део рачуна:03492/11 30.06.2011. 15,200.00
Рач.отпр.:0141312 19.12.2011. 17,320.38 Рач.отпр.:0140303 24.04.2012. 25,539.10
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Рач.отпр.:0141346 30.12.2011. 68,156.94 Рач.отпр.:0140304 24.04.2012. 39,225.80
Рач.отпр.:0141347 30.12.2011. 72,803.28 Рач.отпр.:0140306 24.04.2012. 10,441.40
Рач.отпр.:0140305 24.04.2012. 18,343.00 Рач.отпр.:0140307 24.04.2012. 59,967.50
Предрачун:0140101 12.10.2011. 300,000.43

               Након контроле докумантације везано за утрошак наменских средстава везано за реализацију
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину састављен је
упоредни преглед , а то је следеће:

Ред.
бр. НАМЕНА УЛАГАЊА ПЛАНИРАНИ

ИЗНОС-2011
КОРИШЋЕНО У
2011. ГОДИНИ

1 комасација пољопривредног земљишта 7.000.000,00 /

2 наводњавање пољопривредног земљишта 25.000,000.00 744.989,97

3 обележавање парцела државног земљишта 1,000,000.00 /

4 уређење атарских путева 30.529.231,21 9.019.241,54

5 уређење и опремање противградске службе 200.000,00 199.996,00

6 уређење и опремање пољочуварске службе 2.304,000.00 1.070.000,00

7
пренос пројектоване путне мреже  на терену
(успостава путне мреже) 3.500.000,00 /

8
контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта (прве до пете класе) 3,500,000.00 /

9 испитивање минералног азота у земљишту 700,000.00 173.460,00

10 заштита пољопривредног земљишта 3,000,000.00 497.075,00

11
подизање и одржавање ветрозаштитних
појасева 7,500,000.00 936.884,31

12 студијско-истраживачки радови 1.950.000,00 747.778,40

13 остало 2.050.000,00 /

УКУПНО: 88.233.231,21 13.389.425,22

Доказ-8: - Картице салда-конта за конто: 451141; 451191: 451241 и 451291 za period 01.01.2011.-31.12.2011.

           Након контроле горе наведених рачуноводствених исправа констатоване су следећи неправилности:
          А) Контролисани корисник средстава буџета добављачу Компанија „ВОЈПУТ“ а.д. из Суботице дана
23.11.2011. године извршио је исплату изведених радова - реконструкција тампонског слоја путева у М.З.
„Кертек“ у износу од  3.658.000,00 динара на основу Фактуре број: 248 од 31.10.2011 године.

Горе наведена исплата је прокњижена на конто: 451291- Капиталне субвенције осталим јавним
нефинансијским предузећима и организацијама као трошак у 2011. години.
             Извршена је  контрола приложене документаце поред Фактуре број: 248, тј.
- Обрачунског листа грађевинске књиге за октобар 2011.године – објекат:локални путеви у М.З. „Кертек“ у
  Сенти - Израда тампонског слоја од туцаника  д=10 цм у уваљаном стању -  наведени докуменат је
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потписан од стране надзорног органа наручиоца (инвеститора),
- Уговора за реконструкцију тампонског слоја путева у М.З. „Кертек“ , број: 404-01-34/2011-05-IV од
  20.09.2011. године и понуде добављача Компанија „ВОЈПУТ“ а.д.број:2-2143/2 од 06.09.2011. године
- Извештаја – С.О.Сента-М.З„Кертек“- Израда тампонског слоја од туцаника  д=10 цм у уваљаном стању
- Записник о извршеним радовима од 02.11.2011. године потписан од стране надзорног органа наручиоца –

Копас Атиле – дипл.инг. саоб.
На основу горе наведеног констатује се да је контролисани корисник средстава буџета за

реконструкцију тампонског слоја путева у М.З. „Кертек“ Општине Сента утрошио је 3.658.000,00  динара из
средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта уместо за уређења атарских путева
сходно Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину.
             На основу Фактуре број:248 од 31.10.2011 године (испостављен на основу Уговора, број:404-01-
34/2011-05-IV и Обрачунског листа грађевинске књиге за октобар 2011.године), Извештаја – С.О.Сента-
М.З„Кертек“- Израда тампонског слоја од туцаника  д=10 цм у уваљаном стању и Записника о извршеним
радовима од 02.11.2011. године констатује се да су радови изведени у улицама  Месне заједнице „Кертек“
Оштине Сента .
         Значи, контролисани корисник средстава буџета из средстава остварених од давања у закуп
пољопривредног земљишта дана 23.11.2011. године ненаменски је користио укупан износ од
3.658.000,00 динара , тиме је поступио супротно  члану 71. став 1. Закона о пољопривредном
земљишту , а одговорно лице  контролисаног корисника средстава буџета поступио је супротно
члану 71. став 2. Закона о буџетском систему.
Доказ-9: -  Фактура број: 248

- Обрачунски лист грађевинске књиге за октобар 2011.године
-  Уговор, број: 404-01-34/2011-05-IV
- Понуда за реконструкцију тампонског слоја путева у М.З. „Кертек“ од 06.09.2011. године
- Извештаја – С.О.Сента-М.З„Кертек“- Израда тампонског слоја од туцаника  д=10 цм у уваљаном

                 стању
- Записник о извршеним радовима од 02.11.2011. године
- Картице салда-конта за конто: 451291- Капиталне субвенције субвенције осталим јавним

                 нефинансијским предузећима и организацијама за период 01.01.2011.-31.12.2011. године
Б) Контролисани корисник средстава буџета дана 13.10.2011. године добављачу „Еуро петрол“

д.о.о.  из Суботице на основу Предрачуна бр.0140101 од 12.10.2011. године за набавку дизел горива
авансно исплатио је из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта износ од
300.000,43 динара. Наведени износ је проњижен као трошак у 2011. године на конто: 451141- Текуће
субвенције за пољопривреду.
Контролисаном кориснику средстава буџета Добављач „Еуро петрол“ д.о.о. у 2012. години доставио је
рачуне за испоручену робу у укупном износу од 300.000,43 динара ( Рачун - отпремница бр. 0141312 од
19.12.2011. године; Рачун - отпремница бр. 0141346 од 30.12.2011. године; Рачун - отпремница бр. 0141347
од 30.12.2011. године; Рачун - отпремница бр. 0141305 од 24.04.2012. године; Рачун - отпремница бр.
0141303 од 24.04.2012. године; Рачун - отпремница бр. 0141304 од 24.04.2012. године; Рачун - отпремница
бр. 0141306 од 24.04.2012. године; Рачун - отпремница бр. 0141307 од 24.04.2012. године; ),  исти износ
није прокњижен у 2012. године као трошак.

Ред.
бр. НАМЕНА УЛАГАЊА

КОРИШЋЕНО
У 2011.

ГОДИНИ
Наменски

коришћено

Ненаменски коришћено или
плаћен из других извора или
на другом месту већ признат

као трошак

1
наводњавање
пољопривредног земљишта 744.989,97 744.989,97 /

2 уређење атарских путева 9.019.241,54 5.361.241,54 3.658.000,00- ненаменско
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3
уређење и опремање
противградске службе 199.996,00 199.996,00 /

4
уређење и опремање
пољочуварске службе 1.070.000,00 1.070.000,00 /

5
испитивање минералног азота
у земљишту 173.460,00 173.460,00 /

6
заштита пољопривредног
земљишта 497.075,00 497.075,00 /

7
подизање и одржавање
ветрозаштитних појасева 936.884,31 936.884,31 /

8
студијско-истраживачки
радови 747.778,40 747.778,40 /

УКЛУПНО: 13.389.425,22 9.731.425,22 3.658.000,00

            На основу горе наведеног констатује се да је контролисани корисник средстава буџета у 2011.
години од остварених средстава од давања у закуп пољопривредног земљишта укупно утрошио
13.389.425,22 динара , а од тога :
- 9.731.425,22 динара намеснки је користио
-   3.658.000,00 динара - ненамеснки је користио.
            На основу горе наведене чињенице констатује се следеће:
- Укупно уплаћена средства од давања у закуп пољопривредног земљишта
   до 31.12.2011. године                                                                                      :  84.487.923,01 динара
- Коришћена средства  у 2011. године : - 13.389.425,22 динара
                                                                                                                  Свега  : 71.098.497,79 динара
- Износ који се не признаје као доказ  : + 3.658.000,00 динара
  Укупан износ који требало би да буде салдо на дан 31.12.2011.године : 74.756.497,79 динара   као
  неутрошена наменска средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини .

2012. године:

           а)  Контролисани корисник средстава буџета дана 01.08.2012. године  доставио је Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта  на територији општине Сента за 2012. годину, број:320-9/2012-I ради добијања
сагласност на исти.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дао је сагласност на Предлог Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента  за
2012. годину, број: 320-11-145/2012-14 од 20.08.2012. године.
               Након прибављања сагласности на предлог горе наведеног програма Скупштина општине Сента
на седници одржаној 06.09.2012. године донела је :
- Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
  Сента за 2012. годину („ Службени лист општине Сента“ бр. 25/2012).
               Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину средства за Пољопривреду предвиђен је у
укупном износу од 92.000.000,00 динара- глава 2.8, функција 421, на :
- позицији 162 , економска класификација  424 – Специјализоване услуге – 43.240.000,00 динара
- позицији 163 , економска класификација  511–Зграде и грађевински објекти – 33.120.000,00 динара
- позицији 164 , економска класификација  512 –Машине и опрема– 8.280.000,00 динара
- позицији 165 , економска класификација  543 –Побољшање шума – 7.360.000,00 динара.
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              Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2012. годину („ Службени
лист општине Сента“ бр. 25/2012) измењана је само  структура  предвиђеног  износа 92.000.000,00 динара
по следећем:
- позицији 262 , економска класификација  423 –Услуге  по уговору– 100.000,00 динара
- позицији 162 , економска класификација  424 – Специјализоване услуге – 43.140.000,00 динара
- позицији 163 , економска класификација  511–Зграде и грађевински објекти – 33.120.000,00 динара
- позицији 164 , економска класификација  512 –Машине и опрема– 8.280.000,00 динара
- позицији 165 , економска класификација  543 –Побољшање шума – 7.360.000,00 динара.
              Контролисани корисник средстава буџета дана 01.08.2012. године доставио је Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Годишњи извештај о коришћењу средстава за реализацију
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента за
2011. годину у оквиру Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за 2012. годину.
              Како контролисани корисник средстава буџета до 31.01.2012.године није доставио Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде Годишњи извештај о коришћењу средстава за реализацију
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сента за
2011. годину, тиме поступио је супротно члану 71. став 3. Закона о пољопривредном земљишту .

б) Реализација програма за 2012. годину:

Опис Планирана
средства

Уплаћена
средства

Коришћена
средства

Салдо на дан
15.07.2012. год

Пренета средства 74.843.805,99 / / /
Очекивана средства од закупа пољопр.
земљишта у државној својини по
Програму 2010. године

21.359.367,10 / / /

Очекивана средства од закупа пољопр.
земљишта у државној својини по
Програму 2011. године

4.197.291,45 / / /

Пренета средства остварена од закупа
пољоп. земљ. из 2011. године

74.756.497,79

Конто: 741522- Средства остварена од
давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног
објекта у државној својини у 2012. год.

/ 3.913.602,80 / /

Конто: 424113- Испитивање узорака
земљиштаи вештачког ђубрива

/ / 4.199.753,50

Конто: 424511- Услуге одржавања
нац.паркова и природних површина

/ / 33.173,28

Конто: 424631- Геодетске услуге / / 183.600,00
Конто:424911 – Остале спец. услуге / 3.254.691,91
Конто: 511331- Капитално одржавање
аутопутева, путева, мостова,
надвожњака и тунела

/ / 2.473.248,66

Конто: 543121- Побољшања шума / / 1.472.119,32
Конто: 423621- Угоститељске услуге / / 23.550,00
Конто: 423911- Остале опште услуге / / 15.061,00
                         УКУПНО: 100.400.464,50 78.670.100,59 11.655.197,67 67.014.902,92
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Доказ-10: - Финансијска картица за конто:741522- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта за период 01.01.2012.- 16.07.2012. године.

Контрола да је остварена средства од давања у закуп пољопривредног земљишта наменско коришћена
вршена је на основу следеће документације:

ОПИС ДАТУМ ИЗНОС ОПИС ДАТУМ ИЗНОС

Фактура:767-01 01.11.2011. 520,380.00 Предрачун:0140031 25.04.2012. 100,000.11
Фактура:768-01 01.11.2011. 597,375.00 Профактура:83/12 26.04.2012. 135,000.00
Фактура:877-01 05.12.2011. 2,624,998.50 Рачун:4756/01 29.02.2012. 625,400.00
Фактура:769-01 01.11.2011. 874,999.50 Фактура:317 15.12.2011. 3,735,585.00
Рачун:06109/11 07.12.2011. 15,380.82 Фактура:127 26.05.2012. 3,892,994.64
Рачун:06110/11 07.12.2011. 17,792.46 Рачун:06633/11 31.12.2011. 53,524.80
Рачун:48/2011 22.12.2011. 183,600.00 Рачун:06122/11 09.12.2011. 696,720.00
Рачун:1/2012 13.03.2012. 28,000.00 Рачун:06121/11 09.12.2011. 1,013,925.60
Рачун:15222/01 30.09.2011. 590,000.00 Рачун:06635/11 31.12.2011. 62,044.92
Рачун:17061/01 31.10.2011. 590,000.00 Рачун:03021/12 31.05.2012. 176,904.00
Рачун:19369/01 30.11.2011. 625,400.00 Предрачун:54/2012 09.01.2012. 23,550.00
Уговор о делу 23.04.2012. 105,421.00 Уговор о делу 21.02.2012. 15,061.00
Предрачун:0140029 23.04.2012. 455,470.80 Рач.отпр:0140308 24.04.2012. 45,434.20
Рач.отпр.:0140305 24.04.2012. 18,343.00 Рач.отпр:0140309 24.04.2012. 66,317.00
Рач.отпр:0140303 24.04.2012. 25,539.10 Рач.отпр:0140319 26.04.2012. 117,395.20
Рач.отпр:0140304 24.04.2012. 39,225.80 Рач.отпр:1610071 24.04.2012. 72,807.60
Рач.отпр:0140306 24.04.2012. 10,441.40 Рач.отпр:0140349 07.05.2012. 70,870.54
Рач.отпр:0140307 24.04.2012. 59,967.50 Рач.отпр:0140350 08.05.2012. 29,128.58

Након контроле докумантације везано за утрошак наменских средстава везано за реализацију Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину састављен је упоредни
преглед , а то је следеће:

Ред.
бр. НАМЕНА УЛАГАЊА ПЛАНИРАНИ

ИЗНОС-2012
КОРИШЋЕНО
закључно са

15.07.2012. год.

1 комасација пољопривредног земљишта 10.000.000,00 /

2 наводњавање пољопривредног земљишта 15.400,000.00 /

3 обележавање парцела државног земљишта 2,000,000.00 183.600,00

4 уређење атарских путева 36.350.464,50 3.056.719,57

5 противградна служба 2.800.000,00 /

6 пољочуварска служба 6.600,000.00 2.430.800,00
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7
контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта 4.000,000.00 3.679.373,50

8 испитивање минералног азота у земљишту 1.500,000.00 520.380,00

9
подизање и одржавање ветрозаштитних
појасева 10.000,000.00 1.418.594,52

10 студијско-истраживачки радови 5.000.000,00 240.421,00

11 остало 6.750.000,00 125.309,08

УКУПНО: 100.400.464,50 11.655.197,67

Доказ-11: - Картице салда-конта за конто: 424113; 424511; 424631; 424911;511331; 543121;423621 и 423911
                   За период од 01.01.2012.-16.07.2012. године

Ред.
бр. НАМЕНА УЛАГАЊА

КОРИШЋЕНО
ДО 15.07 2012.

ГОДИНИ
Наменски

коришћено
Плаћен из других извора –

Донација од АПВ

1
Комесација пољопривредног
земљишта / / /

2
наводњавање
пољопривредног земљишта / / /

3
Обележавање парцела
државног земљишта 183.600,00 183.600,00 /

4 уређење атарских путева 3.056.719,57 3.056.719,57

5 противградна служба / / /

6 пољочуварска служба 2.430.800,00 2.430.800,00 /

7
Контрола плодности
обрадивог пољ.земљ. 3.679.373,50 3.679.373,50 /

8
испитивање минералног азота
у земљишту 520.380,00 520.380,00 /

9
подизање и одржавање
ветрозаштитних појасева 1.418.594,52 1.418.594,52 850.000,00- из других извора

10
студијско-истраживачки
радови 240.421,00 240.421,00 /

11 остало 125.309,08 125.309,08 /

УКЛУПНО: 11.655.197,67 10.805.197,67 850.000,00

 На основу горе наведеног констатује се да је контролисани корисник средстава буџета у 2012.
години од остварених средстава од давања у закуп пољопривредног земљишта укупно наменски утрошио
динара 10.805.197,67 динара , а износ од 850.000,00 динара исто је наменски коритио , али наведени
износ исплаћен из средства донације пренетих на рачун Општине Сента дана 02.12.2010. године од
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство .
            На основу горе наведене чињенице констатује се следеће:
- Укупно уплаћена средства од давања у закуп пољопривредног земљишта
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   до 15.07.2012. године                                                                                      : 78.670.100,59 динара
- Коришћена средства у периоду од 01.01.-15.07.2012. године : - 11.655.197,67 динара

              Свега  : 67.014.902,92 динара
- Износ који се не признаје као доказ  : +      850.000,00 динара

  Укупан износ који требало би да буде салдо на дан 15.07.2012.године : 67.864.902,92 динара   као
  неутрошена наменска средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини .

III. КОНТРОЛА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА У ВЕЗИ НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И
СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

             Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2010. годину
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2011. годину
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину
- Извештај о реализацији Прогарма и утрошка средстава за заштиту и унапређење животне средине за
  2010. годину
- Извештај о реализацији Прогарма и утрошка средстава за заштиту и унапређење животне средине за
  2011. годину.
             На основу члана 73. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине
(„Службени лист општине Сента“ бр. 36/2009- објављен 15.05.2009. године, ступио на снагу 23.05.2009.
године) Јединице локалне самоуправе дужне су  да:
            1) отворе буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем до 31. децембра
                2009. године
             2) ускладе  важеће прописе о накнади за заштиту животне  до 31. децембра  2009. године.

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сента
(„Службени лист општине Сента“ бр. 17/2009) донета је дана 30.12.2009. године од стране Скупштине
општине Сента , а примењује се од 01.01.2010. године,  а дана 31.03.2010. године донета је Одлука о
допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сента
(„Службени лист општине Сента“ бр. 7/2010).

Буџетски фонд за заштиту животне средине општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр.
7/2010 - објављен 31.03.2010. године) основан је 07.04.2010. године.

У члану 64. став 1. Закона о буџетском систему је наведено да Буџетски фонд је евиденциони рачун
у оквиру главне књиге трезора који отвара надлежни орган локалне власти, како би се поједини буџетски
приходи и расходи и издаци водили одвојено, ради остваривања циља који је предвиђен посебним
локалним прописом.

  Дефиниција евиденционог рачуна наведено је у члану 2. став 1. тачка 49. Закона о буџетском
систему. Евиденциони рачун корисника буџетских средстава је подрачун , који се отвара у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а води се у Управи за трезор.

  До дана контроле контролисани директни корисник средстава буџета  за Буџетски фонд за заштиту
животне средине општине Сента није отворио евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, у оквиру
раздела Општинска управа сходно члану 11. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине
Општине Сента  („Службени лист општине Сента“ бр. 7/2010) и члану 64. став 1. Закона о буџетском
систему.
              Контролисани директни корисник средстава буџета за Буџетски фонд за заштиту животне средине
општине Сента није отворио евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора у оквиру раздела
Општинска управа на основу става 2. тачка 2. алинеја 2. дописа Антуне Вуковића – директора Управе за
трезор, филијале Суботица Министарство финансија, број: 401-377/09-117 од 17.11.2009. године.
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Прикупљена средства, тј . накнада за заштиту и унапређење животне средине и накнада за
загађивање животне средине користиће се преко буџетског фонда , наменски за заштиту и унапређење
животне средине по усвојеном програму коришћења средстава буџетског фонда.

Обвезници плаћања горе наведене накнаде плаћају на рачун:
840-714562843-56 -  Посебна накнада за заштиту животне средине
840-714547843-48 -  Накнада за загађивање животне средине .

Управа за трезор, филијала Суботица , експозитура у Сенти сваки дан пренесе уплаћене накнаде
са рачуна:  840-714562843-56 -  Посебна накнада за заштиту животне средине

 840-714547843-48 -  Накнада за загађивање животне средине
на рачун Општине Сента , број: 840-24640-25 (збирни рачун).

Реализацију програма и надзор над извршавањем уговорених обавеза и реализацијом програма и
пројеката спроводи Општински инспектор за заштиту животне средине сходно члану 8 . став 1. Одлуке о
накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сента.
Инспектор најмање једанпут годишње подноси Скупштини општине извештај о реализацији Програма и
утрошку средстава за заштиту и унапређење животне средине.

Након контроле подношења изваштаја о реализацији Програма и утрошка средстава за заштиту и
унапређење животне средине констатује се да Инспектор за заштиту животне средине није поднео
Скупштини општине:

- Извештај о реализацији Програма и утрошку средстава за заштиту и унапређење животне средине
               за 2010. годину и

- Извештај о реализацији Програма и утрошку средстава за заштиту и унапређење животне средине
               за 2011. годину члану 8 . став 2. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на

територији општине Сента.

2010. година:

а) Контролисани корисник средстава буџета дана 30.04.2010. године  доставио је Министарству
животне средине и просторног планирања Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2010. годину, број:415-2/2010-VI од 29.04.2010. године ради добијања
сагласност на исти.
Министарство животне средине и просторног планирања дана 10.05.2010. године доставио је обавештење ,
број:401-00-00354/2010-01 контролисаном директном кориснику средстава буџета у којој је наведено да је
Министарство животне средине и просторног планирања сагласан са достављеним Предлогом, осим за
пројекте које се односе на:

 Систематску дератизацију на територији општине Сента - износ од 2.000.000,00 динара
 Систематску дезинсекцију јавних површина –износ од 500.000,00 динара
 Додатне дератизације, дезинсекције и дезинфекције по потреби и по пријави грађана- износ од

200.000,00 динара
 Обезбеђивање објеката за привремени прихват нађених и ухваћених домаћих животиња – износ од

1.000.000,00 динара.
Контролисани директни корисник средстава буџета дана 17.05.2010. године  доставио је

Министарству животне средине и просторног планирања исправљени Предлог Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2010. годину, број:415-2/2010-VI ради добијања
сагласност на исти.

Министарство животне средине и просторног планирања дао је сагласност на Предлог Програма
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2010. годину, број : 401-00-00735 /
2010 -01 од 24.05.2010. године.

Након прибављања сагласности на предлог горе наведеног програма Скупштина општине Сента
на седници одржаној 05.07.2010. године донела је :
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2010. годину
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(„ Службени лист општине Сента“ бр. 13/2010).
Одлуком о буџету општине Сента за 2010. годину средства за заштиту животне средине

предвиђен је у укупном износу од 1.400.000,00 динара- глава 1.10, функција 620, на :
- позицији 101 , економска класификација  451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима , алинеја
10 – Заштита животне средине – износ од 1.400.000,00 динара („ Службени лист општине Сента“ бр.
17/2009).
              Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину („ Службени
лист општине Сента“ бр. 17/2010) није промењен предвиђен износ средства за заштиту животне средине.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину средства за
заштиту животне средине предвиђен је у Буџетском фонду за заштиту животне средине у укупном износу
од 2.350.000,00 динара- глава 1.10, функција 620, на :
- позицији 197 , економска класификација  424 - Специјализоване услуге – износ од 2.350.000,00 динара
(„ Службени лист општине Сента“ бр. 23/2010- објављен 01.12.2010. године).
               Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину („ Службени
лист општине Сента“ бр.25/2010) није промењен предвиђен износ средства за заштиту животне средине.
               На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине остварене накнаде за загађивање
животне средине и накнаде за заштиту и унапређење животне средине приходи су Буџетског фонда за
заштиту животне средине општине Сента.
             Приходи и коришћење прихода Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента у
2010.-ој години исказани су у следећој табели:
Период Приходи Планирана средства

предвиђено Буџетом
општине за 2010. годину

Коришћење средстава
Буџетског фонда у
2010. години

01.01.- 06.04.2010. године 1.195.737,05 1.400.000,00 793.308,52
01.01.- 30.11.2010. године 8.624.919,21 1.400.000,00 3.878.764,51
01.01.- 31.12.2010. године 9.794.222,44 2.350.000,00 3.941.916,21

Коришћење средстава Буџетског фонда у периоду од 01.01.-31.12.2010. године прокњижено је на
конто:424611- Услуге очувања животне средине у укупном износу од 3.941.916,21 динара.

Контролисани директни корисник средстава буџета до оснивања Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Сента, тј. у периоду од 01.01.-06.04.2010. године средства за заштиту животне
средине користио је у укупном износу од 793.308,52  динара а то је супротно члану 3. став 2. Одлуке о
накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Сента  и члану 100. став 3.
Закона о заштити животне средине

Након оснивања буџетског фонда , тј. у периоду од 07.04.2010.-30.11.2010. године коришћена је
наменска средства у укупном износу 3.085.455,99 динара (3.878.764,51- 793.308,52=3.085.455,99) .

Приходи Буџетског фонда за заштиту животне средине општине Сента у периоду од 01.01.-
31.12.2010. године коришћени су за заштиту животне средине укупно 3.941.916,21 динара , међутим
Одлуком о буџету општине Сента за 2010. годину („ Службени лист општине Сента“ бр. 17/2009, 17/2010,
23/2010 и 25/2010) као средства за заштиту животне средине предвиђен је износ од 2.350.000,00 динара.
              Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у буџетском фонду,
а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних прихода буџетског фонда сходно члану 67. став 1.
Закона о буџетском систему.

Како контролисани директни корисник средстава буџета 1.591.916,21 динара више наменског
средстава је исплатио него што је за ову намену било предвиђено Одлуком о буџету општине Сента за
2010. годину, тиме поступио је супротно члану 67. став 1. Закона о буџетском систему, а  одговорно
лице контролисаног корисника средстава буџета поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о
буџетском систему.
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             Контролисани директни корисник средстава буџета дана 31.03.2011.године поднео је Министарству
животне средине и просторног планирања Извештај о реализацији Програма и утрошку средстава за
заштиту и унапређење животне средине за 2010. годину, број: 401-52/2011-IV-03 у којој је навео:
- износ од 9.794.222,44 динара као приход Фонда за заштиту животне средине
- износ од 4.099.670,14 динара као расход Фонда за заштиту животне средине и
- износ од 5.694.552,30 динара – пренета средства у 2011. години.

б) Реализација програма за 2010. годину:

Опис Планирана
средства

Уплаћена
средства

Коришћена
средства

Салдо на дан
31.12.2010. год.

714562- Посебна накнада за
заштиту животне средине

9.000.000,00 8.143.590,44 / /

714547-Накнада за
загађивање животне средине

2.000.000,00 1.650.632,00 / /

Конто: 424611- Услуге
очувања животне средине

/ / 3.941.916,21 /

                         УКУПНО: 11.000.000,00 9.794.222,44 3.941.916,21 5.852.306,23

       Након контроле утрошка наменских средстава за заштиту животне средине у 2010. години састављен
је упоредни преглед на основу расположиве документације (рачуни, уговори итд.), а то је следеће:

Опис По Програму за 2010.
годину

Коришћена средства у
2010. години

1. Подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте

6.000.000,00 2.404.970,75

2. Програме и пројекте праћења стања животне
средине

2.150.000,00 973.540,00

3. Програме у вези управљања отпадом 650.000,00 454.802,83
4. Програме заштите и развоја природних добара 500.000,00 /
5. Научно-истраживачке програме и пројекте 500.000,00 /
6. Образовне активности и јачање свести о

потреби заштите животне средине
1.000.000,00 /

7. Информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине

200.000,00 /

11.000.000,00 3.833.313,58

Контролисани директни корисник средстава буџета као расход прокњижио је укупно 3.941.916,21
динара , међутим у току буџетске контроле наменског коришћења средстава оправдао је са веродостојним
документацијом само износ од 3.833.313,58 динара , значи о износу од 108.602,63 динара буџетски
инспектор не може да констатује да је исти наменско коришћено.
             На основу гоге наведених констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета у
2010. години :
-  Планирана средства за реализацију Програма коришћења
   средстава  буџетског фонда за заштиту животне средине за 2010. годину : 11.000.000,00 динара
-  Уплаћена средства у 2010. години : 9.794.222,44 динара
-  Коришћена средства у 2010. години: - 3.941.916,21 динара
-  Некоришћена средства у 2010. години ,тј. стање на дан 31.12.2010. године : 5.852.306,23 динара
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            На основу контролисаних рачуноводствених исправа констатује се да је контролисани директни
корисник средстава буџета у 2010. години наменски је утрошио укупан износ од 3.833.313,58 динара.
            На збирни рачун Општине Сента, број:840-24640-25 у 2010. години пренета су средства:
-  са директног рачуна :  840-714562843-56 -  Посебна накнада за заштиту животне средине укупном износу
   од 8.143.590,44 динара
-  са директног рачуна :  840-714547843-48 -  Накнада за загађивање животне средине укупном износу од

1.650.632,00 динара .
Стање  на рачуну Општине Сента, број:840-24640-25 дана 31.12.2009. године је 30.084.992,71

динара , а исти износ је салдо на дан 01.01.2010. године.

Доказ-12: - Закључни лист за конто:714562; Промет конта за конто:714547 за период 01.01.2010-31.12.2010.
- Картице салда за конто: 424611 за период 01.01.-31.12.2010.године
- Извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде за заштиту животне средине и

          накнаду за загађивање животне средине за 2010. годину
- Допис директора Управе за трезор, филијала Суботица , број:401-377/09-117 од 17.11.2009.год.

2011. година:

а) Министарство животне средине, рударства и просторног планирања дао је сагласност на
Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2011. годину,
број :401-00-138/2011-01 од 18.04.2011. годину.

Након прибављања сагласноти на предлог горе наведеног програма Скупштина општине Сента на
седници одржаној 13.06.2011. године донела је :
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2011. годину („ Службени
лист општине Сента“ бр. 7/2011).

Одлуком о буџету општине Сента за 2011. годину средства за заштиту животне средине предвиђен
је у Буџетском фонду за заштиту животне средине у укупном износу од 15.900.000,00 динара- глава 1.11.,
функција 560, на :
- позицији 108 , економска класификација  424 - Специјализоване услуге – износ од 12.000.000,00 динара
- позицији 109 , економска класификација  426 - Материјал– износ од 3.900.000,00 динара
(„ Службени лист општине Сента“ бр. 25/2010).

Средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2011. годину у износу од 15.900.000,00
динара није измењена са :
-  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину објављеном у
   „Службеном листу општине Сента“ бр. 4/2011 дана 31.03.2011. године
-   Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину објављеном у
   „Службеном листу општине Сента“ бр. 10/2011 дана 04.10.2011. године
-   Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину објављеном у
    „Службеном листу општине Сента“ бр. 14/2011 дана 27.12.2011. године.

б) Реализација програма за 2011. годину:

Опис Планирана
средства

Уплаћена
средства

Коришћена
средства

Салдо на дан
31.12.2011. год.

Пренета средства из 2010.
године

5.694.552,30 5.852.306,23 / /

714562- Посебна накнада за
заштиту животне средине

14.200.000,00 11.416.894,04 / /

714547-Накнада за
загађивање животне средине

1.700.00,00 1.728.169,20 / /
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Конто: 424611- Услуге
очувања животне средине

/ / 5.691.692,12 /

Конто: 424911- Остале
специјализоване услуге

/ / 120.000,00 /

                         УКУПНО: 21.594.552,30 18.997.369,47 5.811.692.12 13.185.677,35

       На основу горе наведеног констатује се да  Пренета средстава из 2010. године је 5.852.306,23 динара ,
а у Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2011. годину назначен
је износ од 5.694.552,30 динара.

Након контроле утрошка наменских средстава за заштиту животне средине у 2011. години састављен
је упоредни преглед , а то је следеће:

Опис По Програму за 2011.
годину

Коришћена средства у
2011. години

1. Подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте

8.794.552,30 1.540.901,12

2. Програме и пројекте праћења стања животне
средине

5.000.000,00 1.149.799,00

3. Програме у вези управљања отпадом 5.500.000,00 2.857.142,00
4. Програме заштите и развоја природних добара 1.500.000,00 /
5. Научно-истраживачке програме и пројекте 200.000,00 /
6. Образовне активности и јачање свести о

потреби заштите животне средине
500.000,00 263.850,00

7. Информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине

200.000,00 /

21.594.552,30 5.811.692,12

             На основу гоге наведених констатује се да је у 2011. години :
- Планирана средства за реализацију Програма коришћења

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2011. годину : 21.594.552,30 динара
-  Уплаћена средства у 2011. години : 18.997.369,47динара
-  Коришћена средства у 2011. години: -   5.811.692,12 динара
-  Некоришћена средства у 2011. години ,тј. стање на дан 31.12.2011. године : 13.185.677,35 динара
            На основу контролисаних рачуноводствених исправа констатује се да је контролисани директни
корисник средстава буџета у 2011. години наменски је утрошио укупан износ од 5.811.692,12 динара.

На збирни рачун Општине Сента, број:840-24640-25 у 2011. години пренета су средства:
-  са директног рачуна :  840-714562843-56 -  Посебна накнада за заштиту животне средине укупном износу
   од 11.416.894,04 динара
-  са директног рачуна :  840-714547843-48 -  Накнада за загађивање животне средине укупном износу од

1.728.169,20 динара а
-   износ од динара 5.852.306,23 (салдо на дан 31.12.2010. године) већ је пренета на поменути рачун у 2010.

години ( посебна накнада за заштиту животне средине и накнада за загађивање животне средине).
Стање  на рачуну Општине Сента, број:840-24640-25 дана 31.12.2010. године је 48.649.004,64

динара , а исти износ је салдо на дан 01.01.2011. године.
ц)  Контролисаном директном кориснику средстава буџета добављачи за извршене услуге

доставили су следеће рачуне:
Добављач Број

рачун
а

Датум
рачуна

Врста услуге Износ
рачуна

Датум
пријема
рачуна

Датум
доспећа
рачуна

Датум
исплате
рачуна

ЗЗЈЗ 2265 09.09.2010. Извештај и 48.360,00 10.09.2000. 17.09.2010. 03.03.2011
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Кикинда мишљење о
квалитету ваздуха

ЗЗЈЗ
Кикинда

2614 14.10.2010. Извештај и
мишљење о
квалитету ваздуха

48.360,00 28.10.2010. 22.10.2010. 03.03.2011.

ЗЗЈЗ
Кикинда

2880 15.11.2010. Извештај и
мишљење о
квалитету ваздуха

48.360,00 17.11.2010 23.11.2010. 03.03.2011.

ЗЗЈЗ
Кикинда

3177 15.12.2010. Извештај и
мишљење о
квалитету ваздуха

48.360,00 17.12.2010. 23.12.2010. 11.04.2011.

Завод за
јавно
здравље

8495 03.12.2010 Систематско
мерење буке

121.959,00 06.12.2010. 18.12.2010. 01.02.2011.

Укупно: / / / 315.399,00 / / /

              На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета  у
2011. години до дана доспећа рачуна није измирио доспеле обавезе према добављачу:
- ЗЗЈЗ Кикинда – укупан износ од 193.440,00 динара и
- Завод за јавно здравље - износ од 121.959,00 динара
иако на рачуну имао средства  за ову намену.
Доказ-13: - Картице салда за конто: 424611 и за конто: 424911 за период 01.01.-31.12.2011.године

- Извод банке бр. 1 од 04.01.2011. године за рачун број: 840-24640-25
- Рачун бр.2265; 2614; 2880; 3177; од ЗЗЈЗ Кикинда
- Рачун бр.8495 од Завода за јавно здравље
- Извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде за заштиту животне средине и

                 накнаду за загађивање животне средине за 2011. годину

2012. година:

а) Министарство животне средине, рударства и просторног планирања дао је сагласност на
Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину,
број :401-00-150/2012-01 од 30.01.2012. годину.

Након прибављања сагласности на предлог горе наведеног програма Скупштина општине Сента на
седници одржаној 29.02.2012. године донела је :
- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину („ Службени
лист општине Сента“ бр. 11/2012).

Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину средства за заштиту животне средине предвиђен
је у Буџетском фонду за заштиту животне средине у укупном износу од 15.000.000,00 динара- глава 2.6,
функција 560, на :
- позицији 148 , економска класификација 424 - Специјализоване услуге – износ од 12.000.000,00 динара
- позицији 149 , економска класификација  426 - Материјал– износ од 3.000.000,00 динара („ Службени лист
општине Сента“ бр. 14/2011).

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2012. годину средства за
заштиту животне средине предвиђен је у Буџетском фонду за заштиту животне средине у укупном износу
од 26.450.000,00 динара- глава 2.6, функција 560, на :
- позицији 287, економска класификација 423 – Услуге по уговору – износ од 600.000,00 динара
- позицији 148 , економска класификација  424 - Специјализоване услуге – износ од 12.850.000,00 динара
- позицији 149 , економска класификација  426 - Материјал– износ од 1.500.000,00 динара
- позицији 288 , економска класификација  511 – Зграде и грађевински објекти – износ од 5.400.000,00  дин.
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- позицији 289, економска класификација  512 – Машине и опрема – износ од 3.100.000,00 динара
- позицији 267 , економска класификација 543 – Шуме и воде – износ од 3.000.000,00 динара
 („ Службени лист општине Сента“ бр. 25/2012).

б) Реализација програма за 2012. годину:

Опис Планирана
средства по
Програму за
2012. годину

Уплаћена
средства
закључно са
даном 15.07.2012.
године

Коришћена
средства
закључно са
даном
15.07.2012.године

Салдо на дан
15.07.2012.
године

Пренета средства из 2011.
године

13.147.923,42 13.185.677,35 / /

714562- Посебна накнада за
заштиту животне средине

11.000.000,00 4.059.857,56 / /

714547-Накнада за
загађивање животне средине

1.700.000,00 972.896,40 / /

Конто: 424611- Услуге
очувања животне средине

/ / 2.938.127,49 /

Конто: 424911- Остале
специјализоване услуге

/ / 7.080,00 /

Конто:512411- Опрема за
заштиту  животне средине

/ / 810.955,00 /

                         УКУПНО: 25.847.923,42 18.218.431,31 3.756.162,49 14.462.268,82
Доказ-14: - Финансијска картица за конто:714562 и 714547 за период 01.01.2012.- 16.07.2012. године.

У Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину као
пренета средства из 2011. године наведен је износ од 13.147.923,42 динара , међутим на основу
књиговодственог стања констатује се да је пренета средства из 2011. године 13.185.677,35 динара.

Након контроле прилива наменских средстава у буџетски фонд за заштиту животне средине у
периоду од 01.01.- 15.07.2012. године на рачун:

 840-714562843-56 -  Посебна накнада за заштиту животне средине ( износ од 4.059.857,56 динара)
 840-714547843-48 -  Накнада за загађивање животне средине (износ од 972.896,40 динара)

констатује се да за ову намену укупно уплаћен је износ од :       5.032.753,96 динара
                                        Пренета средства из 2011. године :  + 13.185.677,35 динара
                                                                                            Укупно: 18.218.431,31динара .

Након контроле утрошка наменских средстава за заштиту животне средине за 2012. годину
састављен је упоредни преглед , а то је следеће:

Опис По Програму за 2012.
годину

Коришћена средства у
периоду од
01.01.-15.07.2012. године

1. Подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте

11.900.000,00 1.004.941,45

2. Програме и пројекте праћења стања животне
средине

5.647.923,42 647.455,00

3. Програме у вези управљања отпадом 6.800.000,00 1.463.704,04
4. Програме заштите и развоја природних добара 600.000,00 560.500,00
5. Научно-истраживачке програме и пројекте 300.000,00 /
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6. Образовне активности и јачање свести о
потреби заштите животне средине

500.000,00 79.562,00

7. Информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине

100.000,00 /

25.847.923,42 3.756.162,49

  На основу свега горе наведених констатује се да је  за 2012. годину :
- Планирана средства за реализацију Програма коришћења
   средстава  буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину :          21.847.923,42 динара
-  Уплаћена средства закључно са даном 15.07.2012. године: 18.218.431,31динара
-  Коришћена средства закључно са даном 15.07.2012. године : -   3.756.162,49 динара
-  Некоришћена наменска средства -  стање на дан 15.07.2012. године : 14.462.268,82 динара.
            На основу контролисаних рачуноводствених исправа (улазне рачуне, уговори ) констатује се да је
контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године наменски је
утрошио укупан износ од 3.756.162,49 динара.

На збирни рачун Општине Сента, број:840-24640-25 у периоду од 01.01.-15.07.2012. године пренета
су средства:
-  са директног рачуна :  840-714562843-56 -  Посебна накнада за заштиту животне средине укупном износу
   од 4.059.857,56 динара
-  са директног рачуна :  840-714547843-48 -  Накнада за загађивање животне средине укупном износу од
   972.896,40 динара а
-  износ од 13.185.677,35 динара (салдо на дан 31.12.2011. године) већ је пренета на поменути рачун у
2011. години ( посебна накнада за заштиту животне средине и накнада за загађивање животне средине).

Стање  на рачуну Општине Сента, број:840-24640-25 дана :
- 31.12.2011. године је 68.825.307,12 динара , а исти износ је салдо на дан 01.01.2012. године и
- 15.07.2012. године је 11.189.389,73 динара.
          На основу извода број 132 од 13 07.2012. године констатује се да је на  рачуну број:840-24640-25
стање на дан 13.07.2012. године : 11.189.389,73 динара.
Како је нерадни дан 14. и 15. јул 2012. године (субота и недеља) зато на поменутим данима стање на
наведеном рачуну исти је као 13. јула 2012. године.

Доказ-15: - Картице салда за конто: 424611 ; 424911; 512411; за период 01.01.-16.07.2012.године

IV.КОНТРОЛА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА У ВЕЗИ НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И
СРЕДСТАВА ОД ДОНАЦИЈЕ ВЕЗАНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА

2010. година:

Пренети пројекти из 2009. године:
Извршена је буџетска контрола коришћења наменских средстава везано за реализацију пројеката

пренетих из 2009. године , а то су следећи
1. Инфраструктурно опремање пословне индустријске зоне
2. Делимична адаптација спортског објекта „Партизан“
3. Фоод плани управљање земљиштем у подручјима слива реке Тисе
4. Спортски центар Сента
5. Изградња-проширење приступне телефонске мреже Горњи Брег-Богараш

Спортски центар Сента:
На основу расположиве документације констатује се да је вредност инвестиције (Спортски центар Сента)
следеће:
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1. Уговорена вредност : 644.456.017,10 динара
2. Вредност изведених радова: 320.141.060,57 динара - утврђено је на основу привремених ситуација и
    рачуна које су добављач доставио контролисаном директном кориснику средстава буџета
3. Остаје за исплату добављачима на основу закључених уговора:

а) „TIM-COP“ из Темерина :   14.396,00 + 742.172,80= 756.568,80 динара
б) Д.о.о. „Електровојводина из Суботице : 1.548.712,24 динара

    ц) Стручни надзор (на основу више уговора) : 8.123.361,58 динара.
Буџетски инспектор  тражио је од Одељења за  буџет и финансије Општинске управе Финансијску

картицу : 015115- Други објекти у припреми-Спортски центар Сента за 2010. и 2011. годину и за период од
01.01.-15.07.2012. године.

На захтев буџетског инспектора запослени Одељења за  буџет и финансије Општинске управе
доставио је  следеће финансијске картице:
- за период 01.01.-31.12.2010. године :

 015115-04- Други објекти у припреми-Спортска хала , салдо на дан 31.12.2010. године је
                 62.429.076,78 динара

- за период 01.01.-31.12.2011. године :
 015115 - Други објекти у припреми, салдо на дан 31.12.2011. године је 19.926.301,83 динара
 015115-04 - Други објекти у припреми-Спортска хала , салдо на дан 31.12.2011. године је

                 62.429.076,78 динара
- за период 01.01.-15.07.2012. године :

 015115 - Други објекти у припреми, салдо на дан 15.07.2012. године је 276.426.866,84 динара.
На основу горе наведених финансијских картица буџетски инспектор не може да  утврди тачан

вредност изведених радова везано за Спортски центар Сента , то значи да контролисани директни
корисник средстава буџета пословне књиге не води тако да из тих може да се утврди тачан износ
изведених радова, није прокњижио све пословне промене везане за изградњу Спортског центра Сента.

У вези реализације пројеката наведени  у Табели број 1. средства су наменски утрошена осим
пројеката који су посебно наведених у овом записнику ( на основу достављене документације не може да
се утврди да ли је добијена наменска средства и наменско коришћено) .

              У Извештају о стању свих пројеката чија је реализација у току и предатим пројектима на дан
16.07.2012. године , број:3-51/2012-IV/05 између осталог наведен је и пројекат :“ Завршетак изградње
Спомен црекве „ вредност пројекта je 15.994.028,44 динара. У циљу реализације поменутог пројекта дана
26.05.2008. године закључен је Уговор , број:18/2008 између Римокатоличке црквене општине М.Свете
Терезије и „Construkt-pro“ д.о.о.
             Како код наведеног пројекта Општина Сента није инвеститор, зато се не врши контола реализације
пројекта: “ Завршетак изградње Спомен црекве „

Пројекти започети у  2010. години:

 Контролисани пројекти наведени су у Табели број 2 , а иста чини саставни део овог записника.

Контролисани директни корисник средстава буџета у вези контроле реализације пројеката започете у 2010.
години и намеснког коришћења средстава из других извора и из буџета општине Сента буџетском
инпектору доставио је следеће документације:

Назив пројекта Назив и број
достављене
докумнтације

Вредност
пројекта

Други извори-
Износ
добијених
средства

Утрошена
средства

1 Партнерство са општином Уговор б.30-9/2010- 651.780,00 607.045,02 607.045,02
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Рача II; За рачун 840-
2386740-60 Извод
бр.1 од 3.12.2010.
Извод од бр.1 до 15
из 2011. год.

2 Кућна нега и помоћ у кући у
општини Сента

Уговор од
02.11.2010. године,
Извод бр. 214; 217;
255 из 2010. године

600.000,00 468.000,00 600.000,00

3 „Питалица“-клубски рад са
децом оштећеног слуха

Уговор од
22.02.2010.год.
закључен између
UNDP и Општине ,
Сента , Извод бр.45
и 95

816.330,00 643.000,00 638.730,00

            Након контроле горе поменуте документације констатоване су следеће направилности:

Пројекат: Партнерство са општином Рача (1)
У вези контроле Пројекта: Партнерство са општином Рача контролисани директни корисник средстава
буџета доставио је буџетском инспектору само Уговор б.30-9/2010-II,  а  за рачун 840-2386740-60 Извод
бр.1 од 3.12.2010.године и  Извод од бр.1 до 15 из 2011. године . На основу достављене документације
буџетски инспектор не може да утврди да ли су наменска средства и наменско и коришћена.

Пројекат: “ Кућна нега и помоћ у кући у општини Сента“ (2)
Након контроле достављене документације, тј. Уговора о партнерству у реализацији пројекта “ Кућна нега и
помоћ у кући у општини Сента“ закљученог између Општине Сента и „Caritas“ из Суботичке бискупије дана
02.11.2010. године, Извода бр.214 од 04.11.2010. године; Извода бр.217 од 09.11.2010. године и  Извода
бр.255 од 31.12.2010. године буџетски инспектор не може да утврди да ли су наменска средства
добијена од Министарства за рад и социјалне политике (износ од 468.000,00 динара) и наменска средства
добијена од Општине Сента (износ од 132.000,00 динара) наменско и коришћена .
Корисник средстава, тј. „Caritas“ након завршетка пројекта није доставио Општини Сента наративни и
финансијски извештај о реализацији пројекта сходно члану 9. Уговора о партнерству у реализацији пројекта
“ Кућна нега и помоћ у кући у општини Сента“.

Пројекат: „Питалица“-клубски рад са децом оштећеног слуха (3)
Добијена средства од UNDP –а Општина Сента пренела је Међуопштинској организацији глувих и наглуви
Сента :
- износ од 514.400,00 динара дана 09.03.2010. године ( извод бр.45 ) и
- износ од 128.600,00 динара дана 21.05.2010. године ( извод бр.95 )
  Укупно:   643.000,00 динара.
Након контроле достављене документације, тј. Уговора од 22.02.2010.год. закључен између UNDP и
Општине (наведени докуменат је писано на енглеском језику, а исти није преведен на српски језик), извода
бр. 45 и 95  и Табелу финалног финансијског извештаја ( наведени докуменат није потписан и оверен од
стране одговорног лица, нема датума ) буџетски инспектор не може да утврди да ли су наменска
средства добијена од UNDP –а (износ од 643.000,00 динара) и наменска средства добијена од Општине
Сента (износ од 177.600,00 динара) наменско и коришћена .

У вези реализације пројеката наведени  у Табели број 2. средства су наменски утрошена осим
пројеката који су посебно наведених у овом записнику (на основу достављене документације не може да се
утврди да ли је добијена наменска средства  и наменско коришћено).
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Пројекат: Постављање корпи за отпадке у општини Сента (16)
Пројекат: Постављање корпи за отпадке у општини Сента наведено је у списку Пројекти пренети из 2009.
године и пројекти из 2010. године под редним бројем 19.
Након контроле конкурсне документације и Уговора о суфинансирању пројекта „Постављање корпи за
отпадке у општини Сента“ закљученог 26.10.2010.године између Фонда за заштиту животне средине,
Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и Јавно комунално-стамбено предузеће Сента
констатује се да Општина Сента не учествује у реализацији пројекта , значи овај пројекат није предмет
контроле.

2011. година:

Контролисани пројекти наведени су у Табели број 3 , а иста чини саставни део овог записника.
           У вези реализације пројеката наведени су у Табели број 3. констатује се да су средства наменски
утрошена.

2012. година ( за период од 01.01.-15.07.2012. године)

Контролисани пројекти наведени су у Табели број 4,  а иста чини саставни део овог записника.

Пројекат: Повезивање оптичким каблом месне канцеларије у Општини Сента (2)
Конторлисани директни корисник средстава буџета због контроле пројеката  „Повезивање оптичким

каблом месне канцеларије у Општини Сента„ доставио је буџетском инспектору следећу документацију:
1. Уговор о финансирању радова од 15.03.2012. године закљученог између Покрајинског секретаријата за
привреду и Општине Сента
2. Извод бр.56 од 23.03.2012. године
3. Уговор о набавци добара закљученог дана 27.04.2012. године између Општине Сента и Привредног
друштва за телекомуникације „SAT-TRAKT“ доо из Бачке Тополе, вредност уговора 3.902.108,15 динара са
ПДВ-ом
4. Уговор за грађевинске, монтажерске  и остале радове на постављању оптичког кабла, на повезивању
месних канцеларије у Општини Сента закљученог дана 27.04.2012. године између Општине Сента и
Привредног друштва за телекомуникације „SAT-TRAKT“ доо из Бачке Тополе, вредност уговора
3.821.403,26 динара са ПДВ-ом
5. Извод бр.107 од 08.06.2012. године за износ од 3.902.108,15 динара .
                Након контроле горе наведене документације буџетски инспектор не може да утврди да
исплаћен износ од 3.902.108,15 динара добављачу „SAT-TRAKT“ доо да ли је наменски коришћено.На
основу члана 6. Уговора о набавци добара конторлисани директни корисник средстава буџета имао је
обавезу плаћања добављачу износ од 3.902.108,15 динара по испостављеној фактури у року од 15 дана
рачунајући од дана испостављања фактуре.

        На основу горе наведене документације констатује се да је конторлисани директни корисник
средстава буџета примио фактуру од добављача за износ од 3.902.108,15 динара, међутим исти није
достављен буџетском инспектору ради контроле намене  коришћења наведеног износа.

Пројекат: Фонтана
 Конторлисаном директном кориснику средстава буџета Дуванска индустрија „JTI „ из Сенте дана

14.05.2012. године пренео је износ од 550.000,00 динара као средство донације за изградњу Фонтане у
градском парку у Сенти ( то је изјавио Шеф књиговодства Одељења за буџет и финансије Општинске
управе) .Наведена средства је прокњижена на конто: 744151- Текући трансфери физичких и правних лица –
општина.
Буџетском инспектору у вези Пројекта: Фонтана није достављена документација на основу којег могло би
утврдити да ли је средства донатора наменски коришћено.
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           У вези реализације пројеката наведени у Табели број 4. средства су наменски утрошена осим
пројеката који су посебно наведених у овом записнику ( на основу достављене документације не може да
се утврди да ли је добијена наменска средства  и наменско коришћено).
Доказ-17: - Обавештење о стању наменских средстава од 09.10.2012.

- Пројеката пренети из 2009. године и пројекти из 2010. године
- Извештај о стању свих пројеката од 14.09.2012.

             Наменска средства пренета за реализацију пројеката из 2009, 2010, 2011 и у периоду од 01.01.-
15.07.2012. године исказани су на :
- Конто: 733156; 733252 за период 01.01.-31.12.2010.године
- Конто: 733156; 733252 за период 01.01.-31.12.2011.године
- Конто: 733156; 733252; 744151 за период 01.01.-15.07.2012.године.
Доказ-18: - Конто: 733156; 733252 за период 01.01.-31.12.2010.године

- Конто: 733156; 733252 за период 01.01.-31.12.2011.године
- Конто: 733156; 733252; 744151 за период 01.01.-15.07.2012.године.

Након извршене контроле реализације пројеката и наменског утрошка примљених средстава
извршено је сумирање добијених резултата у поступку контроле, а исти су приказани  у Табели бр.5; 6 и 7,
наведене табеле чине саставни део овог записника.

V. УПОРЕЂЕЊЕ ИЗНОСА НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА
 НА РАЧУНУ:840-24640-25

На основу резултата контроле наведене у I; II; III и IV овог записника сачињен је упоредни преглед:

Опис Средства
остварена од
закупа

Животна
средина

Пројекти Укупно
наменских
средстава

Салдо на
рачуну:
840-24640-25

Салдо на дан
01.01.2010.

21.280.492,12 0,00 7.351.670,70 28.632.162,82 30.084.992,71

Приход до 31.12.2010 56.836.414,51 9.794.222,44 27.581.225,23 / /
Расход до 31.12.2010 - 14.892.645,92 - 3.941.916,21 -11.036.375,88 / /
Салдо на дан
31.12.2010.

41.943.768,59 5.852.306,23 16.544.849,35 64.340.924,17 48.649.004,64

Приход до 31.12.2011 84.487.923,01 18.997.369,47 38.481.668,51 / /
Расход до 31.12.2011 - 9.731.425,22 - 5.811.692,12 -16.184.469,07 / /
Салдо на дан
31.12.2011.

74.756.497,79 13.185.677,35 22.297.199,44 110.239.374,58 68.825.307,12

Приход до 15.07.2012 78.670.100,59 18.218.431,31 44.161.223,44 / /
Расход до 15.07.2012 - 10.805.197,67 - 3.756.162,49 -20.544.788,53 / /
Салдо на дан
15.07.2012.

67.864.902,92 14.462.268,82 23.612.410,91 105.939.582,65 11.189.389,73

На основу свега горе наведеног констатује се да је  стање  на рачуну Општине Сента, број:840-24640-25
дана 15.07.2012. године 11.189.389,73 динара, међутим требало би да буде 105.939.582,65 динара.
Значи , контролисани директни корисник средстава буџета од расположивих наменских средстава
ненаменски је утрошио укупан износ од 94.750.192,92 динара (105.939.582,65 - 11.189.389,73 =
94.750.192,92), тиме одговорно лице контролисаног директног корисника средстава буџета поступио
је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему.
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            На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
директни  корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од дана
пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

            Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном директном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску инспекцију
општине Сента задржава за своје потребе.

                                                                                                        Шеф  Службе-буџетски инспектор
               _____________________________

                                                                                                                                Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 18
- Табела бр.1 ; 2; 3; 4; 5; 6 и 7

Достављено дана :___________________
Примио: ____________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-9-3 / 2012
Дана: 21.12.2012.
С Е Н Т А

 На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и
обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке
о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-
испр., 2/2011 и 6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

 о  извршеној буџетској инспекцији код Оптшине Сенте из Сенте , Главни трг бр. 1., матични број :
08038490 , ПИБ: 102692306 по предмету ванредне контроле:

I) примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава  корисника буџетских средстава и  средстава из других извора на
основу : а) улазних рачуна

 б) уговора о делу
ц) уговора

II) обезбеђења средстава на одговарајућу економску класификацију у буџету Општине
Сента у моменту исплате обавезе, односно стварања обавезе на терет рачуна буџета за период од
01.01.2010. године до 15.07.2012. године.
           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за ванредну
контролу  број: 47-9/2012 од 08.11.2012. године, допунског налога за ванредну контролу број: 47-9-1/2012 од
05.12.2012. године и допунског налога за ванредну контролу број: 47-9-2/2012 од 14.12.2012. године.
           Контролисаном директном кориснику средстава буџета је пре почетка буџетске инспекције уручен је:

-  налог за ванредну контролу број: 47-9/2012 од 08.11.2012. године дана 09.11.2012. године у 7,00 часова
- допунски налог за ванредну контролу број: 47-9-1/2012 од 05.12.2012. године дана 05.12.2012. године у

9,20 часова и
- допунски налог за ванредну контролу број: 47-9-2/2012 од 14.12.2012. године дана 14.12.2012. године у

 12 часова.
           Контрола је вршена у пословним просторијама Службе за буџетску инспекцију општине Сента на
адреси : Сента , Главни трг бр. 1., канцеларија 70. у присуству:

           1. МАРИЈЕ ПАСТОР - Начелника Општинске управе
           2. МАРТЕ ФЕЛДИ –Руководиоца одељења за привреду
           3. АРПАДА МАЋКОА - Руководиоца одељења за буџет и финансије

Контрола је вршена у периоду од 09.11. 2012.- 28.11. 2012. године и у периоду од 05.12.2012.-21.12.
2012. године.

 Оштина Сента као правно лице остварује права и дужност на основу:
- Статута општине Сента, деловодни број:010-05/2006-V објављеног у  „Службеном листу општине Сента“

бр. 1/2006- Пречишћен текст
-  Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сента, деловодни број:010-3/V-07 објављеног у

    „Службеном листу општине Сента“ бр. 2/2007
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-  Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сента, деловодни број:010-4/V-08 објављеног у
    „Службеном листу општине Сента“ бр. 11/2008
- Статута општине Сента, деловодни број:016-16/09-V од 01.04.2011. године објављеног у „Службеном

листу општине Сента“ бр. 5/2011 .
 Делатност Општине Сента је : делатност државних органа а шифра делатности је : 8411  (стари

број: 75110) .
Према члану 31. став 5. Статута општине Сента  („Службени лист општине Сента“ бр. 1/2006 -

Пречишћен текст, 2/2007 и 11/2008) ; односно члану 75. став 3. Статута општине Сента  („Службени  лист
општине Сента“ бр. 5/2011) и на основу члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласникРС“ бр.129/2007) Председник општине Сента је наредбодавац за извршење буџета.

 На основу члана 8. Одлуке о буџету Општине Сента за 2010. годину; члана 8. Одлуке о буџету
Општине Сента за 2011. годину и члана 8. Одлуке о буџету Општине Сента за 2012. годину за законито и
наменско коришћење средстава распоређених овим одлукама , поред функционера односно руководиоца
директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе.
      По предмету контроле одговорно лице код контролисаног директног корисника средстава буџета је   :
- ЗОЛТАН ПЕК– Председник општине Сента на основу Решења о избору председника општине Сента ,

број: 02-9/V-08 од 07.08.2008. године за период од 01.01.2010.-16.02.2010. године
- АНИКО ШИРКОВА – Председник општине Сента на основу Решења о избору председника општине

Сента , број: 02-18/2010 –V од 17.02.2010. године за период од 17.02.2010.-15.07.2012. године.
На основу Решења о избору председника, заменика председника и чланова Општинског већа

општине Сента , број: 02-17/2012-I од 16.07.2012. године  РУДОЛФ ЦЕГЛЕДИ– Председник општине Сента
је одговорно лице контролисаног директног корисника средстава буџета за период од 16.07.2012.-
08.11.2012. године.

По предмету контроле за вођење пословне књиге за Општину Сента одговорно лице је:
- МАРТА ФЕЛДИ -  Руководилац Одељења за буџет и финансије Општинске управе за период од

01.01.2010.-31.12.2010. године
- АРПАД  МАЋКО-  Руководилац Одељења за буџет и финансије Општинске управе за период од
 01.01.2011. године до 15.07.2012. године.
          За вођење пословне књиге за Општину Сента одговорно лице је:

- АРПАД  МАЋКО-  Руководилац Одељења за буџет и финансије Општинске управе за период од
  16.07.2012. године до почетка контроле тј. 08.11.2012. године.

Контролисани директни корисник средстава буџета обавља платни промет код :
-  Министарства Финансије - Управе за трезор преко рачуна  број :

 840-24640-25 - Општина Сента - рачун за извршење буџета
 840-2540740-71 - Општина Сента – пројекат „Exchange-3“
 840-1716741-23 - ОУ Сента Пројекат мониторинг подземних вода
 840-1999741-64 - ОУ за пројекте Буџетског фонда за заштиту животне средине.

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента  вршена је буџетска инспекција општине Сента и сачињен је
записник ,број: 47-8-2-ВК / 2012 од 16.10.2012. године.

Врши се контрола примене закона у вези наменског и законитог коришћења буџетских средстава и
средстава од донације везано за:
I)  примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
     коришћења средстава  корисника буџетских средстава и  средстава из других извора на
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     основу : а) улазних рачуна
б) уговора о делу
ц) уговора

II) обезбеђења средстава на одговарајућу економску класификацију у буџету Општине
    Сента у моменту исплате обавезе, односно стварања обавезе на терет рачуна буџета
за период 01.01.2010. – 15.07.2012. године.

I. КОНТРОЛА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА У ОБЛАСТИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И
НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ  КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТАВА ИЗ ДРУГИХ
ИЗВОРА НА ОСНОВУ УЛАЗНИХ РАЧУНА , УГОВОРА О ДЕЛУ И УГОВОРА

2010. година:

А) УЛАЗНИ РАЧУНИ
         Контролисани директни корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe у периоду од 01.01.-
31.12.2010. године:
-  од  броја: 412-1/2010 до броја: 412-2529/2010, исте су уведени у  Књигу  рачуна за 2010. годину.
         У Књигу  рачуна за 2010. годину евидентирани су  улазни рачуни које гласе на контролисани директни
корисник средстава буџета , тј. на Општину Сента , међутим евидентирани су  и улазни рачуни које гласе
на Општинску управу.
         У поступку буџетске контроле по методу пребира и прескока вршена је контрола примљених и
исплаћених улазних рачуна у периоду од 01.01.-31.12.2010. године који односе на :
1) Скупштину Општине, Председника Општине, Заменика председника, Општинско веће
2) Развој заједнице.

1) СКУПШТИНА ОПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Вршена је контрола улазних рачуна везано за :

Функција Позиција Економска класификација Опис
110 4 421 Стални трошкови
110 6 423 Услуге по уговору
110 7 425 Текуће поправке и одржавање
110 8 426 Материјал

1)  Позиција: 04;
Економска класификација : 421: Стални трошкови

Број
конта Опис

План буџета за
2010. годину

Остварење  за
2010.годину

421121 Трошкови банкарских услуга 10,000.00 45.189,78
421221 Природни гас 0,00 940,00
421412 Интернет и слично 400,000.00 398.274,43
421414 Услуге мобилног телефона 800,000.00 743.810,21

Ек. класификацила :421   Укупно: 1.210.000,00 1.188.214,52

Конто:421412 - Интернет и слично
По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун достављен од стране

добављача „Sabotronic“ д.о.о. из Сенте:
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- Рачун: PUD00731/10-042 (УФ-1403/2010) од 31.07.2010. године , за VOIP услуге, износ рачуна:
6.578,77 динара .

Горе наведен рачун парафираn je од стране запослене контролисаног директног корисника
средстава буџета, износ рачуна прокњижен је на конто:421412 - Интернет и слично, на позицији: 4.

Након садржајне контроле улазнoг рачуна и контроле књижења исте неправилности и
незаконитости нису утврђене.

Конто:421414 - Услуге мобилног телефона
По методу пребира и прескока за контролу изабран je улазни рачун достављен од стране

добављача:
-„Телеком Србија“ А.Д.;  Рачун за телекомуникационе услуге (УФ-988/2010) , број: 76-104-064-1458498 од
31.05.2010. године , за услуге мобилног телефона за период 01.05.-31.05.2010. године, износ рачуна:
101.465,32 динара . Наведен рачун гласи на Општинску управу а не на контролисани директни корисник
средстава буџета.

Контролисани директни корисник средстава буџета исплату Рачуна за телекомуникационе услуге
(УФ-988/2010) који гласи на Општинску управу прокњижио је:
- на конто:421414 - Услуге мобилног телефона, позиција : 4 уместо
- на конто:421414 - Услуге мобилног телефона, позиција : 69 ,то значи књижење није извршио у складу са
чланом 5.  Одлуке о буџету Општине Сента за 2010. годину.
На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета пословне
књиге:
-  не води уредно а то је супротно  члану 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник
   РС“ бр.125/2003 и 12/2006) у делу који се односи на уредно вођење пословне књиге
-  не води у слкаду са чланом 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину , Раздео:1 ; Глава: 1.10;
   Функција:110, Позиција:4, Економска класификација : 421.
Доказ-1:- Рачун за телекомуникационе услуге (УФ-988/2010), број: 76-104-064-1458498

- Картица салда- конта по контима за конто:421414 за финансијску позицију:04- за
период 01.01.-31.12.2010. године

2)  Позиција: 06;
Економска класификација : 423: Услуге по уговору

Број
конта Опис

План буџета за
2010. годину

Остварење у
2010.годину

423111 Услуге превођења 450.000,00 407.266,00
423321 Котизација за семинаре 50.000,00 0,00
423421 Услуге информисања 50.000,00 37.709,67
423431 Услуге рекламе и пропаганде 0,00 186.912,00
423432 Објављивање тендера и информативних огласа 1.000.000,00 981.934,00
423439 Остале услуге рекламе и пропаганде 0,00 45.312,00
423441 Медијске услуге радија и телевизије 0,00 392.200,00
423591 Накнада члановима одбора 0,00 792.840,00
423599 Остале стручне услуге 4.000.000,00 3.588.319,00
423621 Угоститељскњ услуге 2.500.000,00 2.557.521,00
423711 Репрезентација 1.700.000,00 1.639.617,76
423712 Поклони 1.000.000,00 942.806,65
423911 Остале опште услуге 400.000,00 349.786,00
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Ек. класификацила :423   Укупно: 11.150.000,00 11.922.224,08

Конто:423421- Услуге информисања;  Конто:423439 - Остале услуге рекламе и пропаганде;
Конто:423441 –Медијске услуге
По методу пребира и прескока за контролу изабрани су следећи улазни рачун:

Добављач Број
рачуна

Дел. број Датум
рачуна

Назив робе/услуге Износ Број конта

НИН д.о.о. 2010-187 412-
803/2010

27.05.2010. Информисање јавности о
раду и плановима
развоја

186.912,00 423421

ЈП Радио
Суботица

05 526/09 412-1673 30.11.2009. Маркетиншке и рекламне
услуге

69.000,00 423439

Про медиа 149-2010 412-
1524/2010

23.09.2010. Сред медиа пакет/мес. 58.230,00 423441

Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години исплатио је горе наведене рачуне,
исте  прољижио је на горе наведеним контима .
Горе наведене рачуне нису потписане од стране запосленог Општине Сента , а поред рачуна нема
отпремница .
          Како су горе наведене улазне рачуне нису потписане од стране запосленог контролисаног директног
корисника средстава буџета исте се сматрају непотпуним, неуредним рачуноводственим  исправама пошто
не престављају писмени доказ о насталим пословним променама а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе
о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .

Конто:423711 – Репрезентација
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години исплатио је на име репрезентације

укупан износ од 1.639.617,76 динара.
По методу пребира и прескока за контролу изабрани су следећи улазни рачун:

Р.
бр
ој

Назив купаца Назив добављача Број рачуна Датум
Рачуна

Укупан
износ
рачуна

Датум
исплате
рачуна

1 Општиска управа АД“Сента-Промет“ Без броја 12.11.2009. 36.552,00 02.06.2010.
2 Општиска управа АД“Сента-Промет“ 82190-00211-36374 28.12.2009. 165.587,50 13.07.2010.
3 Општиска управа АД“Тиса“У .П. 1236/2010 13.09.2010. 133.620,00 26.10.2010.

Контролисани директни корисник средстава буџета исплате рачуна које гласе на Општинску управу
прокњижио је:
-  на Конто: 423711 - Репрезентација, позиција :4  уместо
-  на Конто: 423711 - Репрезентација, позиција 71, то значи књижење није извршио у складу са чланом 5.
Одлуке о буџету Општине Сента за 2010. годину, Раздео:1 ; Глава: 1.10; Функција:110, Позиција:6,
Економска класификација : 423.
            На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета
пословне књиге не води уредно, а то је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству
који се односи на уредно вођење пословних књига .

Конто:423712 - Поклони
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Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години исплатио је на име поклона у виду
репрезентације укупан износ од 942.806,65 динара.
Вршена је контрола улазног рачуна : УФ-834/2010.

Добављач „Пословни монитор„ из Београда доставио је контролисаном директном кориснику
средстава буџета Коначан рачун бр.10/10 од 19.05.2010. године за 500 комада  „Специјални прилог СО
Сента (Уговор бр.15), износ рачуна: 375.000,00 динара. На поменутом рачуну нема потписа представника
наручиоца, то значи да нема доказа о томе да је роба наведена на рачуну и испоручена.

Контролисани директни корисник средстава буџета  добављачу исплатио је износ од :
- 125.000,00 динара дана 04.05.2010. године на основу уговора
- 125.000,00 динара дана 19.05.2010. године на основу горе наведеног рачуна
- 125.000,00 динара дана 04.06.2010. године на основу горе наведеног рачуна, пословне промене
прокњижио је  на конто:423712- Поклони у виду репрезентације, позиција 6 .
Доказ-2: - Коначан рачун бр.10/10

- Картица салда-конта по контима за конто:423712 за период 01.01.-31.12.2010.годину за
финансијску позицију:06

3)  Позиција: 07;
Економска класификација : 425: Текуће поправке и одржавање опреме
             Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. године на основу 35 улазних рачуна
исплатио је добављачима укупан износ од 807.854,35 динара на име текуће поправке и одржавања,
пословне промене прокњижио је  на конто:425211-Механичке поправке.

По методу пребира и прескока за контролу изабрана је Фактура бр.200-174 од 14.09.2010. годину
достављен од стране добављача „Машиноремонт“д.о.о из Сенте за поправку хаварисаног возила - Опел
Астра Г КИ 646-44 , вредност рачуна је: 202.151,70 динара.
            Контролисани директни корисник средстава буџета дана 18.10.2010. године исплатио је горе
наведени рачун, пословну промену прокњижио је  на конто:425211-Механичке поправке.

Након садржајне контроле улазнoг рачуна и контроле књижења исте неправилности и
незаконитости нису утврђене.

4)  Позиција: 8;
Економска класификација : 426: Материјал

         Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години  вршио је исплате добављачима на
име материјалних трошкова у укупном износу од 2.281.460,93 динара а исте прокњижио је на Конто:
426111; 426124; 426131 ; 426311;  426411; 426413; 426491; 426913 и 426919 на позицији :8 .

  Исплаћени износу наведени су у Табели бр.3, иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.
         По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни Рачун : 4088/2010 (УФ-412/457/2010)
испостављен од стране добављача Д.о.о. „Magyar Szó” из Новог Сада, за „Magyar Szó”-преплата, износ
рачуна: 95.580,45 динара.
         Контролисани директни корисник средстава буџета дана 12.08.2010. године на основу горе наведеног
рачуна исплатио је добављачу износ од 95.580,45 динара, пословну промену прокњижио је  на
конто:426311-Стручна литература за редовне потребе запослених.

Након садржајне контроле улазнoг рачуна и контроле књижења исте неправилности и
незаконитости нису утврђене.

2) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Вршена је контрола улазних рачуна везано за :

Функција Позиција Економска
класификација

Опис План буџета
2010. године
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620 197 424 Специјализоване услуге 2.350.000,00
620 101 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 112.289.000,00
620 103 511 Зграде и грађевински објекти 29.366.000,00

 Укупно: 144.005.000,00

1)  Позиција: 197;
Економска класификација : 424- Специјализоване услуге

Контрола наменског и законитог коришћења буџетских средстава у 2010. години везано за заштиту
животне средине делом је већ извршена о чему је буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију
општине Сента саставио записник број: 47-8-2-ВК / 2012 од 16.10.2012. године .

            Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години  вршио је исплате за извршене
услуге заштите животне средине укупном износу од 3.941.916,21 динара а исте прокњижио је на Конто:
424611: Услуге очувања животне средине (Буџетски фонд за заштиту животне средине) на позицији :197 .

По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни Рачун бр.ХО 10/2010 (улазни рачун
број: 412-1458/2010) који предходном контролом није био обухваћено.

Контролисаном директном кориснику средстава буџета добављач „Силос вет“ из Сенте доставио је
Рачун бр.ХО 10/2010 од 13.09.2010. године за извршене услуге: Хватање паса и мачака -31 комада; хумано
уништавање паса и мачака-30 комада; храњење ухваћеног паса и мачака-61 комада; вакцинисање по
потреби против беснила-1 комад; руковођење и дезинфекције просторије - 6 комада и контролисање
здравственог стања животиња - 31 комада , укупан вредност рачуна: 93.098,06 динара.

Контролисани директни корисник средстава буџета дана 24.09.2010. године на основу горе наведеног
рачуна исплатио је добављачу износ од 93.098,86 динара, пословну промену прокњижио је  на
конто:424611- Услуге очувања животне средине и на конто:252111-Добављачи у земљи - „Силос вет“.

Одлуком о буџету општине Сента за 2010. годину за заштиту животне средине предвиђен је износ од
2.350.000,00 динара , међутим контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. годину на име
заштите животне средине ислатио је укупно 3.941.916,21 динара.
          Како је контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. годину на име заштите животне
средине  ислатио 1.591.916,21 динара више средстава у односу на планираног, тиме поступио је супротно:
-  члану 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину ; Раздео:1 ; Глава: 1.10; Функција: 620; Позиција:

 197; Економска класификација : 424- Специјализоване услуге
- а функционер контролисаног директног корисника средстава буџета тј,председник општине поступио је
  супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту употребу
  буџетских средстава.

2)  Позиција: 101;
Економска класификација : 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима

По методу пребира и прескока за контролу изабрани су улазни рачуни који су као расходи
прокњижени у оквиру Субвенције јавним нефинансијским предузећима - Економска класификација : 451
везани за јавну расвету (101-02); зелене површине (101-04) и урбанизацију градског штранда (101-14).

101-02- Јавна расвета
             Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години  вршио је исплате за покриће
трошкова јавне расвете у укупном износу од 13.187.713,98 динара а исте прокњижио је на Конто: 451191:
Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама на позицији :101-02 .

По методу пребира и прескока за контролу изабрана је Фактура бр.0128 7 (улазни рачун број: 412-
1285/2010).

Контролисаном директном кориснику средстава буџета добављач ЈП „Елгас“ из Сенте доставио је
Фактуру бр.0128 7 од 17.08.2010. године за извршену услугу: Замена подземног кабла уличног осветљења
на локацији: Главни трг - на основу Програма за одржавање јавне расвете, укупна вредност рачуна:
134.142,40 динара. Наведени рачун није потписан од стране запосленог контролисаног директног
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корисника средстава буџета а поред рачуна нема потписана отпремница, исти се сматра непотпуним,
неуредним рачуноводственим  исправама пошто не представља писмени доказ о насталој пословној
промени а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству .

Контролисани директни корисник средстава буџета дана 04.11.2010. године на основу горе
наведеног рачуна исплатио је добављачу износ од 134.142,40 динара, пословну промену прокњижио је  на
конто:451191- Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама на
позицији :101, јавна расвета -101-02.

Одлуком о буџету општине Сента за 2010. годину за јавну расвету предвиђен је износ од
12.580.000,00 динара , међутим контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. годину на име
покрића трошкова јавне расвете ислатио је укупно 13.187.713,98 динара.
          Како је контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. годину на име покрића трошкова
јавне расвете ислатио 607.713,98 динара више средстава од планираног ,тиме поступио је супротно:
-  члану 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину ; Раздео:1 ; Глава: 1.10; Функција: 620; Позиција:

 101; Економска класификација : 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима; 101-02- јавна
   расвета
- а функционер контролисаног директног корисника средстава буџета тј,председник општине поступио је

супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту употребу
буџетских средстава.

Доказ-3: - Фактура бр.0128 7
- Картица салда-конта по контима за конто:451191 за период 01.01.-31.12.2010.годину за

                 финансијску позицију:101-02

101-04- Зелене површине
            Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години  вршио је исплате за покриће
трошкова одржавања зелене површине у укупном износу од 6.758.090,67 динара а исте прокњижио је на
Конто: 451191: Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама на
позицији :101-04 .

По методу пребира и прескока за контролу изабран је Рачун бр.03528/10 (улазни рачун број: 412-
1051/2010).

Контролисаном директном кориснику средстава буџета добављач ЈП „Елгас“ из Сенте доставио је
Фактуру бр.0128 7 од 17.08.2010. године за извршену услугу: Замена подземног кабла уличног осветљења
на локацији: Главни трг - на основу Програма за одржавање јавне расвете, укупна вредност рачуна:
134.142,40 динара. Наведени рачун није потписан од стране запосленог контролисаног директног
корисника средстава буџета а поред рачуна нема потписана отпремнива, исти се сматра непотпуним,
неуредним рачуноводственим  исправама пошто не представља писмени доказ о насталој пословној
промени а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству .
           Контролисани директни корисник средстава буџета дана 04.11.2010. године на основу горе
наведеног рачуна исплатио је добављачу износ од 134.142,40 динара, пословну промену прокњижио је  на
конто:451191- Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама на
позицији :101, зелене површине -101-04.

Одлуком о буџету општине Сента за 2010. годину за зелену површину предвиђен је износ од
6.300.000,00 динара , међутим контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. годину на име
покрића трошкова  за одржавање зелене површине ислатио је укупно 6.758.090,67 динара.
          Како је контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. годину на име покрића трошкова
за одржавање зелене површине ислатио 458.090,67 динара више средстава од планираног ,тиме поступио
је супротно:
-  члану 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину ; Раздео:1 ; Глава: 1.10; Функција: 620; Позиција:

 101; Економска класификација : 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима; 101-04- Зелене
површине

- а функционер контролисани директни корисник средстава буџета тј,председник општине поступио је
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  супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту употребу
  буџетских средстава.
Доказ-4: - Картица салда-конта по контима за конто:451191 за период 01.01.-31.12.2010.годину за

     финансијску позицију:101-04

101-14- Урбанизација градског штранда
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години  вршио је исплате за покриће

трошкова  за урбанизацију градског штранда у укупном износу од 460.717,65 динара а исте прокњижио је на
Конто: 451291: Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама на
позицији :101-14 .

По методу пребира и прескока за контролу изабран је рачун тј. Обрачун трошкова плаже на Тиси на
основу Споразума бр.315 од 29.05.2009. године , број:591 од 30.11.2009. године.

Контролисаном директном кориснику средстава буџета ЈП Дирекција за изградњу општине Чока
доставио је горе наведени обрачун за покриће трошкова плаже на Тиси, укупан износ који финансира
Општина Сента (80% од укупних трошкова) : 234.913,60 динара.
           Контролисани директни корисник средстава буџета дана 23.03.2010. године на основу горе
наведеног обрачуна исплатио је ЈП Дирекција за изградњу општине Чока износ од 207.561,54 динара,
пословну промену прокњижио је  на конто:451191- Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским
предузећима и организацијама на позицији :101, Урбанизација градског штранда -101-14.

Одлуком о буџету општине Сента за 2010. годину за зелену површину предвиђен је износ од
208.000,00 динара , међутим контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. годину на име
покрића трошкова  за урбанизацију градског штранда ислатио је укупно 460.717,65 динара.
          Како је контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. годину на име покрића трошкова
за урбанизацију градског штранда ислатио 252.717,65 динара више средстава од планираног, тиме
поступио је супротно:
-  члану 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину ; Раздео:1 ; Глава: 1.10; Функција: 620; Позиција:

 101; Економска класификација : 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима; 101-14
    урбанизација градског штранда
- а функционер контролисани директни корисник средстава буџета поступио је  супротно члану 71. став 2

Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту употребу буџетских средстава.
Доказ-5: - Картица салда-конта по контима за конто:451191 за период 01.01.-31.12.2010.годину за
                 финансијску позицију:101-14

3)  Позиција: 103;
Економска класификација : 511- Зграде и грађевински објекти

По методу пребира и прескока за контролу изабрани су улазни рачуни који су као расходи
прокњижени на  Економској класификацији :511- Зграде и грађевински објекти везани за  планови
Сенте(103-01) и Експропријација Мале компетенције и Кецели насеља (103-02).

103-01- Планови Сенте
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години  вршио је исплате за израде

планова Сенте у укупном износу од 3.765.401,00 динара а исте прокњижио је на Конто:511451- Пројектна
документација на позицији :103-01 .

           Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години  вршио је исплате за израду
планова Сенте следећим добављачима:
1. „Geo GIS Consultants „ доо , Коначан рачун бр.29/09 од 24.06.2009.године : за Израду топографских
    планова индустријске зоне, плана парцелације и топографске подлоге три школе у Сенти
2. „Geo GIS Consultants „ доо , Коначан рачун бр.06/10 од 10.02.2010.године: за Израду топографских
    планова подручја Народне баште, формирање грађевинских парцела и израду топографских планова
    две гимназије у Сенти
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3. „Geo GIS Consultants „ доо ,Уговор бр. 404-6/2010-IV/08 закључен дана 07.07.2010. године: за Геодетско
     снимање и израда 3 Д топографских подлога бивше касарне у Сенти у размери 1:1000, израда плана

 парцелације и његово обележавање на терену
4. „ГРО Статик“ д.о.о., Уговор бр.06-35-7/2010-IV закључен дана 09.12.2010.године: за израду Главног
     пројекта реконструкције и санације фонтане на Главном тргу у Сенти
5.  АД “Простор“ , Рачун број:265 од 27.12.2010. године: за израду Главног пројекта за приступну
      саобраћајницу у Индустријском парку
6. “ДП-ИНГ“ доо , Предрачун бр. 38-9/09 од 14.09.2009. године:  за Геодетско снимање терена улица и
     саобраћајница, израда ИП И ГП саобраћајница у Сенти и бицикличких стаза и пута у улици Торњошки
     пут у Сенти са техничком документацијом.

Након садржајне контроле горе наведене улазне документације и контроле књижења исте
неправилности и незаконитости нису утврђене.

103-02- Експропријација Мале компетенције и Кецели насеља
             Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години  вршио је исплату за израду
планских докумената везано за Експропријацију Мале компетенције и Кецели насеља у укупном износу од
228.920,00 динара а исти прокњижио је на Конто:511451- Пројектна документација на позицији :103-02 .

           Контролисани директни корисник средстава буџета дана 16.02.2010. године на основу Уговора
бр.412-2-50/2009-VII од 12.11.2009. године авасно исплатио је добављачу „Geo GIS Consultants „ доо износ
од 228.920,00 динара за : Снимање подручја Мале компетенције у Сенти за потребе израде пројеката
урбанистичких планова, пословну промену прокњижио је  на конто: 511451- Пројектна документација на
позицији :103-02 .

Након садржајне контроле горе наведеног документа и контроле књижења исте неправилности
и незаконитости нису утврђене.

ДОБАВЉАЧИ-2010

Контролисани директни корисник средстава буџета дана 19.12.2012. године доставио је буџетском
инспектору аналитичку картицу за конто :252111- Добављачи у земљи за  у периоду од 01.01.2010. –
31.12.2010. године.
На горе поменутој картици исказано је стање на дан 31.12.2010.године:
- Потражује-укупно: 294.996.667,43 динара
- Дугује-укупно: - 238.867.948,75 динара

 Салдо : 56.128.718,68 динара.
         Након контроле достављену документацију констатује се да је контролисани директни корисник
средстава буџета на дан 31.12.2010. године дугује добаљачима са укупним износом од 56.128.718,68
динара.
Доказ-6: - Аналитичка картица: 252111-Добављачи у земљи за период 01.01.2010.-31.12.2010.године

Б) УГОВОР О ДЕЛУ -2010

Конто:423111- Услуге превођења- исплаћен износ: 407.266,00
Конто:423599- Остале стручне услуге -исплаћен износ: 2.557.521,00
Конто:423911- Остале опште услуге- исплаћен износ: 349.786,00
               На основу достављене документације констатује се да је контролисани директни корисник
средстава буџета у 2010. години закључио  :
1) Уговор о делу са разним физичким лицима за вршење:
    А) Остале стручне услуге (29 комада уговора о делу), укупан уговорени а исплаћени бруто износ је :
        604.821,00 динара (нето износ:353.937,00 динара) - исплаћени износи прокњижени су на конто:

423599- Остале стручне услуге, позиција:6
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    Б) Услуге превођења (10 комада уговора о делу) ,укупан уговорени а исплаћени бруто износ је :
75.300,00 динара (нето износ: 50.000,00 динара)- исплаћени износи прокњижени су на конто:423111-

         Услуге превођења, позиција:6.
         Контролисани директни корисник средстава буџета на основу  члана 5. став 2. Уговора о делу имао је
обавезу да пре исплате уговореног износа обезбеди доказ – извештај о томе да је уговорени посао
извршен, а поменути докуменат да буде парафиран од стране наручиоца посла, тј. од стране председника
општине као доказ да је уговорени посао  извршен.
         Након контроле достављене документације везано за исплату наручених послова (остале стручне
услуге) уговорима о делу  (39 комада) констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета у
моменту исплате није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао извршен ( ни на дан
контроле), а поменути докуменат  парафиран од стране наручиоца посла, тј. од стране председника
општине .

Како контролисани директни корисник средстава буџета у моменту исплате остале стручне услуге по
уговорима о делу није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао извршен, то значи да
противзаконито је извршио исплате дана наведеним на Картици салда-конта по контима  за конто: 423599-
Остале стручне услуге за период 01.01.2010.-31.12.2010. године.
          Контролисани директни корисник средстава буџета на основу члана 5. став 2. Уговора о делу,
број:112-1/235/2009-VI од 01.10.2009. године дана 08.01.2010. године извршиоцу посла, тј.Кристиану Варга
исплатио је 10.000,00 динара у нето износу и уплатио је одговарајућег износа пореза и доприноса, међутим
у моменту исплате није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао извршен а исти парафиран
од стране наручиоца посла, то значи да је противзаконито исплатио извршиоцу посла 10.000,00 динара и
уплатио је одговарајућег износа пореза и доприноса, тиме функционер контролисаног директног корисника
средстава буџета поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском у делу који се односи на
закониту употребу буџетских средстава
Доказ-7: - Уговор о делу, број: 112-1/235/2009-VI

- Пореска пријава о обрачунатим и плаћеном порезу на приходе од спортиста и спортских
стручњака и на друге приходе од 08.01.2010. године; бар код : 526102667

- Картица конта по финансијким позицијама за конто:423599 за финансијску позицију:06- за
период 01.01.-31.12.2010. године

- Аналитичке картице за конто:423111 за период 01.01.-31.12.2010. године , за финансијску
позицију:06.

- Аналитичке картице за конто:423911  за период 01.01.-31.12.2010. године , за финансијску
                  позицију:06.
2) Контролисани директни корисник средстава буџета закључио је  Уговор о коришћењу услуга

 саветника Председника општине са Борисом Зец и Слободаном Борђошки (19 комада уговора о делу),
укупан уговорени а исплаћени бруто износ је :1.743.575,00 динара (нето износ:1.157.735,00 динара)-

 исплаћени бруто износи прокњижени су на конто: 423599- Остале стручне услуге.
 Горе поменути уговори наведен су у Табели бр. 1., иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.
3)  На основу решења Председника општине , број: 020-150/2011-VII) од 06.07.2010. године за анализу и
уређење канцеларијског пословања општине Сента лицима:Ерике Сарвак Барат, Аники Ширкова и Илони
Короди контролисани директни корисник средстава буџета дана 12.07.2010. године исплатио је бруто
износ: 63.253,00 динара (нето износ: 42.000,00 динара) .
Поменуто решење наведен је под редним бројем: 22. у Табели бр.1 -  табела је у прилогу записника и чини
њен саставни део.
         Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години за услуге превођења исплатио је
укупан износ од 407.266,00 динара , од тога :
- 75.300,00 динара на основу уговора о делу и
- 331.966,00 динара на основу рачуна добављача, наведени износи прокњижени су на конто:423111-
Услуге превођења.
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Контролисани директни корисник средстава буџета у току 2010. години исплатио је укупан износ од
2.557.521,00 динара, од тога:
- 145.872,00 динара (72.936,00+72.936,00=145.872,00) на име накнаде за чланове управног одбора
-     604.821,00 динара на основу Уговора о делу
-  1.743.575,00 динара на основу Уговор о коришћењу услуга саветника Председника општине
- 63.253,00 динара на основу решења Председника општине, наведени износи прокњижени су на
конто: 423599- Остале стручне услуге .
         Контролисани директни корисник средстава буџета у 2010. години за остале опште услуге исплатио је
укупан износ од 349.786,00 динара,  од тога:
-   60.241,00 динара на основу Уговора о делу и
- 289.545,00 динара на основу рачуна добављача, наведени износи прокњижени су на конто:423911-
Остале опште услуге.

Ц) УГОВОРИ-2010
          На основу достављене документације констатује се да је контролисани директни корисник средстава
буџета у 2010. години са разним добављачима - правним лицима закључио :
1)  уговор о реализацији пројеката ( 51 уговора) и уговор о стручном надзору (4 уговора)  , укупан износ

 уговорених обавеза је 41.822.123,73 динара са ПДВ-ом (35.922.904,70+ 5.899.219,03=41.822.123,73) и
2)  уговор о реализацији пројеката ( 24 уговора)- укупна процењена вредност уговора је 7.014.486,00

 динара са ПДВ-ом.
Горе поменути уговори наведен су у Табели бр. 2., иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.

2011. година:

А) УЛАЗНИ РАЧУНИ
         Контролисани директни корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe у периоду од 01.01.-
31.12.2011. године:
-  од  броја: 412-1/2011 до броја: 412-4129/2011, исте су уведени у  Књигу  рачуна за 2011. годину.
         У Књигу  рачуна за 2011. годину евидентирани су  улазни рачуни које гласе на контролисани директни
корисник средстава буџета , тј. на Општину Сента , међутим евидентирани су  и улазни рачуни које гласе
на Општинску управу.

У поступку буџетске контроле по методу пребира и прескока вршена је контрола примљених и
исплаћених улазних рачуна у периоду од 01.01.-31.12.2011. године који односе на Општину Сента а
прокњижени на:
1) Скупштину Општине, Председника Општине, Заменика председника, Општинско веће
2) Развој заједнице.

1) СКУПШТИНА ОПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Вршена је контрола улазних рачуна везано за :

Функција Позиција Економска класификација Опис
111 3 421 Стални трошкови
111 5 423 Услуге по уговору
111 6 425 Текуће поправке и одржавање
111 7 426 Материјал

1)  Позиција: 03;
Економска класификација : 421: Стални трошкови



13

Број
конта Опис

План буџета за
2011. годину

Остварење  за
2011.годину

421121 Трошкови банкарских услуга 55,000.00 42.807,85
421412 Интернет и слично 700,000.00 658.630,92
421414 Услуге мобилног телефона 275,000.00 272.210,56
421419 Остале услуге комуникације 26,000.00 93.270,00
421422 Услуге доставе 94,000.00 51,120.00
421919 Остали непоменути трошкови 5.000.00 4.455,71

Ек. класификацила :421   Укупно: 1.150.000,00 1.122.495,04

Конто:421412 - Интернет и слично
По методу пребира и прескока за контролу изабрани су улазни рачуни достављени од стране

добављача „Sabotronic“ д.о.о. из Сенте:
- Рачун: 927/2011 (УФ-944/2011) од 31.03.2011. године , за пакет интернет услуге 03/2011 , износ рачуна:
  26.019,00 динара
- Рачун: 2906/2011 (УФ-3248/2011) од 30.09.2011. године, за закуп оптичког вода 09/2011 , износ рачуна:

30.351,96 динара
- Рачун:  2914/1/2011 (УФ-3237/2011) од 30.09.2011. године, за пакет интернет услуге 09/2011 , износ

рачуна: 26.019,00 динара .
Горе наведени рачуни парафирани су од стране запослене контролисаног директног корисника

средстава буџета, износи рачуна прокњижени су на позицији: 3 , на конто:421412 - Интернет и слично.
Након садржајне контроле горе наведених улазних рачуна и контроле књижења исте

неправилности и незаконитости нису утврђене.

Конто:421414 - Услуге мобилног телефона
По методу пребира и прескока за контролу изабрани су улазни рачуни достављени од стране

добављача:
-„Телеком Србија“ А.Д.;  Рачун за телекомуникационе услуге (УФ-679/2011) од 28.02.2011. године , за услуге
  коришћења мобилног телефона за период 01.02.-28.02.2011. године, износ рачуна:74.063,41 динара
- „Теленор“ ;  Рачун број : 44287 (УФ-3187/2011) од 30.09.2011. године, за преплату и коришћење мобилног
  телефона за период 01.09.-30.09.2011. године и  предходни салдо од 11.234,83 динара, износ рачуна:

24.162,63 динара.
Наведени рачуни гласе на Општинску управу а не на контролисани директни корисник средстава буџета.

Како Рачун за телекомуникационе услуге (УФ-679/2011) и Рачун број : 44287 (УФ-3187/2011) гласе на
Општинску управу вредност поменутих рачуна контролисани директни корисник средстава буџета требало
би да прокњижи уместо позиције : 3 ; на конто:421414 - Услуге мобилног телефона на позицији : 84 ; на
конто:421414 - Услуге мобилног телефона.
На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета пословне
књиге:
-  не води уредно а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник
   РС“ бр.125/2003 и 12/2006)
- не води у слкаду са чланом 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину.

Конто:421422 - Услуге доставе
Агенција за разношење штампаних материјала „EXTRA-PRESS“ из Сента за разношење 8400

комада билтена доставио је контролисаном директном кориснику средстава буџета Рачун бр.38 (УФ-
2654/2011) од 15.08.2011. године, износ рачуна: 15.540,00 динара.
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Контролисани директни корисник средстава буџета дана 06.09.2011. године на основу Рачуна
бр.38  исплатио је добављачу 15.540,00 динара , а пословна промена као расход прокњижена је на
конто:421422 - Услуге доставе.

Како на рачуну бр.38 нема потписа представника Општине Сента, а поред рачуна нема ни
отпремница тј. нема доказа о томе да је услуга извршена, то значи да рачуноводствена исправа не садржи
све потребне елементе као доказ да је пословна промена настала, зато нема правног основа да
контролисани директни корисник средстава буџета изврши исплату добављачу износ од 15.540,00 динара.

Дана 06.09.2011. године на основу рачуна бр:38 исплаћено је добављачу износ од 15.540,00
динара а исти није потписан од стране купаца,а поред рачуна нема ни отпремница наведена
рачуноводствена исправа сматра се непотпуним, неуредним рачуноводственом  исправом пошто не
преставља писмени доказ о насталој пословној промени а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе о
буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .
         Књижење пословне промене на расходима на основу непотпуне, неуредне рачуноводствене  исправе
тј. на основу рачуноводствених докумената које нису валидне  супротно је члану 16. став 3. Уредбе о
буџетском рачуноводству .
Доказ-8 : - Рачуну бр.38

- Картица конта по финансијким позицијама за конто:421422 за финансијску позицију:03 – за
    период 01.01.-31.12.2011. године

2)  Позиција: 05;
Економска класификација : 423: Услуге по уговору

Број
конта Опис

План буџета за
2011. годину

Остварење у
2011.годину

423111 Услуге превођења 200,000.00 200,278.00
423411 Услуге штампања билтена 1,189,890.00 1,196,300.00
423419 Остале услуге штампања 117,705.00 117,702.46
423421 Услуге информисања 387,300.00 387,200.00
423422 Односи са јавношћу 1,656,750.00 1,656,720.00
423431 Услуге рекламе и пропаганде 1,744,695.00 1,744,692.10
423432 Објављивање тендера и информативних огласа 34,000.00 33,984.00
423439 Остале услуге рекламе и пропаганде 256,060.00 256,060.00
423441 Медијске услуге радија и телевизије 1,706,400.00 1,706,309.64
423591 Накнада члановима одбора 1,887,015.00 1,887,014.00
423599 Остале стручне услуге 3,327,985.00 3,328,444.00
423621 Угоститељске услуге 5,400.00 5,400.00
423711 Репрезентација 2,944,000.00 2,943,905.25
423712 Поклони 833,300.00 833,367.17
423911 Остале опште услуге 209,500.00 209,591.00

Ек. класификацила :423   Укупно: 16.500,000.00 16.506.967,62

Конто:423411 - Услуге штампања билтена
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години исплатио је укупан износ од

1.196.300,00 динара а од тога:
 а) добављачу “Комазец“ д.о.о. из Инђије:

- укупан износ од 907.200,00 динара (6x151.200,00) за штампање билтена од 60.000 комада (6x10.000,00)
- износ од 53.100,00 динара за 500 комада фасцикла по узорку
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б) добављачу “TM-PEOPLE INTERNATIONAL“ д.о.о. из Сенте укупан износ од 236.000,00 динара за израду
општинског информатора „Сенћански гласник“ (6 бројева).

Добављач “Комазец“ д.о.о. за извршену услугу доставио је контролисаном директном кориснику средстава
буџета Рачун-Отпремницу бр.:ФИ-368-ВПИ/11 ; ФИ-921-ВПИ/11; ФИ-1088-ВПИ/11; ФИ-1242-ВПИ/11 а исте
нису потписане од стране запосленог Општине Сента.
Добављач “TM-PEOPLE INTERNATIONAL“ д.о.о. из Сенте за извршену услугу доставио је контролисаном
директном кориснику средстава буџета Рачун бр.ИФ-7/11; ИФ-8/11; ИФ-9/11; ИФ-10/11; ИФ11/11 и ИФ-14/11
(поред рачуна нема отпремница) а исте нису потписане од стране запосленог Општине Сента.
          Како су горе наведене улазне рачуне нису потписане од стране запосленог контролисаног директног
корисника средстава буџета исте се сматрају непотпуним, неуредним рачуноводственим  исправама пошто
не престављају писмени доказ о насталим пословним променама а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе
о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .

Конто:423419 - Остале услуге штампања
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години на основу 8 улазних рачуна

добављачима исплатио је укупно 117.702,46 динара на име остале услуге штампања.
Добављач „Сјај „ д.о.о. из Сенте доставио је Рачун  бр.ИФ-3490/10 од 03.10.2010. године за испоручени
флајер програм– 5350 комада , износ рачуна: 35.984,10 динара.
Контролисани директни корисник средстава буџета дана 05.01.2011 године добављачу исплатио је износ
од 35.984,10 динара, пословну промену прокњижио је  на конто:423419- Остале услуге штампања,
позиција:5.

Конто:423422 - Односи са јавношћу
         Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години исплатио је добављачима на
основу 7 улазних рачуна укупан износ од 1.656.720,00 динара на име услуге односи са јавношћу.
Добављач „StratCom“-Агенција за план.менаџмент и едукацију из Београда доставио је Рачун бр.35/11 од
31.08.2011. године за Услуге спровођења активности односа са јавношћу Општине Сента, износ рачуна:
276.120,00 динара . Наведени рачун није потписан од стране представника наручиоца , поред рачуна нема
потписана отпремница, то значи да нема доказа о томе да је горе наведена услуга и извршена.
Контролисани директни корисник средстава буџета дана 20.10.2011. године исплатио је добављачу износ
од 276.120,00 динара, пословну промену прокњижио је на Конто: 423422 – Односи са јавношћу, позиција 5.

Конто:423431 - Услуге рекламе и пропаганде
         Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години исплатио је добављачима на
основу 24 улазних рачуна укупан износ од 1.744.692,10  динара на име услуге односи са јавношћу.
Добављач ЈП Радио Суботица  из Суботице доставио је рачун бр.05 374/11 од 15.08.2011. године за
Емитовање радио емисија од општег интереса за локалну самоуправу Сенте, износ рачуна: 81.420,00
динара.
Дана 03.10.2011. године добављачу исплаћено је вредност рачуна у износу од 81.420,00 динара иако исти
није постпсан од стране наручиоца (нема доказа да је услуга извршена), пословна промена прокњижено је
је на Конто: 423431 – Услуге рекламе и пропаганде, позиција 5.

Конто:423439 - Остале услуге рекламе и пропаганде
Добављач Агенција “ЕКТ РЕКЛАМ“ доставио је Отпремницу-Фактуру бр.114 од 17.11.2010. године за

услуге рекламе (услуга се односи на 7 комада билборда) износ рачуна :256.060,00 динара. Наведени рачун
није потписан од стране представника наручиоца , то значи да нема доказа о томе да је горе наведена
услуга и извршена.
Контролисани директни корисник средстава буџета дана 09.02.2011. године исплатио је добављачу износ
од 256.060,00 динара, пословну промену прокњижио је на Конто: 423439 – Остале услуге рекламе и
пропаганде, позиција 5.
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Доказ-9: - Отпремницу-Фактуру бр.114
- Картице салда-конта по контима за конто:423439 за период 01.01.2011-31.12.2011.г.

Конто:423441 - Медијске услуге радија и телевизије
         Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години исплатио је на име медијских
услуга укупан износ од 1.706.309,64 динара.
Извршена је контрола следећих улазних рачуна:
Добављач Број

рачуна
Датум
рачуна

Назив робе/услуге Укупан
износ
рачуна

Датум
исплате
рачуна

„Европска издавачко-
трговинска мрежа“
д.о.о.

2/11 01.03.2011. -Европски туристички водич
кроз Србију (на ЦД-у)– 3 ком.
- Европски туристички водич
кроз Србију – страна 1.

287.586,00 01.03.2011.

„StratCom“-Агенција за
план.менаџмент и
едукацију

41/10 30.10.2010. Услуге спровођења
активности односа са
јавношћу Општине Сента

163.889,00 11.04.2011.

„Про Медиа“ 157-2011 13.09.2011. Сред медиа пакет/мес. 69.311,00 26.10.2011.

Након контроле горе наведене улазне рачуне констатује се да исте нису потписане од стране запосленог
Општине Сента, тј. нема доказа о томе да је фактурисана роба и испоручена и да су фактурисане услуге и
извршене.
Исплата горе наведених рачуна прокњижени су на конто :423441- Медијске услуге , позиција:5.
Доказ-10: - Рачун бр.2/11; Рачун бр.41/10; Рачун бр.157-2011;

- Аналитичка картица за конто:423411 за период 01.01.-31.12.2011.г.за финансијску позицију:05

Конто:423711 – Репрезентација
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години исплатио је на име репрезентације
укупан износ од 2.943.905,25 динара.
Контролисани су следећи улазни рачуни:

Редни
број

Назив купаца Број рачуна Датум Рачуна Укупан износ
рачуна

Датум исплате
рачуна

1 Општина Сента 215/2010 14.09.2010. 46.580,00 01.02.2011.
2 Општина Сента 11/2011 08.09.2011. 75.276,00 20.09.2011.
3 Општина Сента 850/2011 15.09.2011. 252.350,00 04.11.2011.
4 Општина Сента 852/2011 14.09.2011. 226.880,00 04.11.2011.

           Укупно: / / 601.086,00 /
5 Општиска управа 16/2010 02.02.2010. 33.000,00 25.01.2011.
6 Општиска управа 1616/2010 19.11.2010. 57.255,00 07.02.2011.
7 Општиска управа 82190-00204-

279923
27.01.2011. 166.194,00 01.03.2011.

8 Општиска управа 1239/2010 11.09.2010. 209.170,00 209.170,00
9 Општиска управа 4-114 24.03.2011. 53.200,01 18.07.2011.

Укупно од рб.5 до рб.10 / / 518.819,01 /

Контролисани директни корисник средстава буџета исплате рачуна које гласе на Општинску управу
прокњижио је:
- на Конто: 423711 -Репрезентација, позиција 5 уместо
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-  на Конто: 423711 - Репрезентација, позиција 86, то значи књижење није извршио у складу са чланом 5.
Одлуке о буџету Општине Сента за 2011. годину, Раздео:1 ; Глава: 1.1; Функција:111, Позиција:5,
Економска класификација : 423.
            На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета
пословне књиге не води уредно, а то је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству
који се односи на уредно вођење пословних књига .

Конто:423712 - Поклони
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години исплатио је на име поклона у виду

репрезентације укупан износ од 833.367,17 динара.
Вршена је контрола улазних рачуна : УФ-625/2011; УФ-297/2011 и УФ-2788/2011.

Добављач Издавачка агенција „Препород ММ-I„ из Београда доставио је контролисаном директном
кориснику средстава буџета Рачун-Отпремницу бр.100-11 од 21.02.2011. године за испоручене књиге
„Косово и Метохија“ – 4 комада , износ рачуна: 99.360,00 динара. На поменутом рачуну има потпис
председника општине и печат, то је доказ да је исплаћене књиге и испоручене. Пословна промена је
прокњижена на конто:423712- Поклони у виду репрезентације.

Добављач Сокол Габор предузетник СЗР“LYBBA“ доставио је Рачун бр.ИФ-1/11 од 21.02.2011. године
за 200 комада кожног привезка, 30 комада мапе А4; 50 комада држача за паре; 50 комада држача визитке ;
50 комада женских новчаника; 10 комада подметача миша, укупан износ рачуна: 385.170,00 динара.
Наведени рачун није потписан од стране представника наручиоца , а поред рачуна нема отпремница, то
значи да нема доказа о томе да је роба наведена на рачуну и испоручена . Улазни рачун гласи на
Општинску управу, исти  прокњижен је на конто:252111- Добављачи у земљи- СЗР“LYBBA“.
Контролисани директни корисник средстава буџета дана 01.06.2011. године исплатио је добављачу износ
од 165.860,00 динара (само део рачуна) , пословну промену прокњижио је :
-  на Конто: 423712 – Поклони у виду репрезентације, позиција 5 уместо
-  на Конто: 423712 - Поклони у виду репрезентације, позиција 86, то значи књижење није извршио у складу

са чланом 5. Одлуке о буџету Општине Сента за 2011. годину, Раздео:1 ; Глава: 1.1; Функција:111,
Позиција:5, Економска класификација : 423.

Добављач „Младинска књига“ Д.О.О из Новог Београда доставио је Рачун бр.5596/2659409 од
25.08.2011. годину за 10 комада књиге: Амазинг Сербиа, износ рачуна : 85.410,00 динара.
Наведени рачун није потписан од стране представника наручиоца , а поред рачуна нема отпремница, то
значи да нема доказа о томе да је наведена роба на рачуну и испоручена.
Контролисани директни корисник средстава буџета дана 25.08.2011. године исплатио је добављачу износ
од 85.410,00 динара, пословну промену прокњижио је на конто: на Конто: 423712 – Поклони у виду
репрезентације, позиција 5.
Доказ-11: - Рачун бр. ИФ-1/11; Рачун бр.5596/2659409

- Аналитичка картица за конто:423712 за период 01.01.-31.12.2011.г.за финансијску позицију:05

3)  Позиција: 06;
Економска класификација : 425: Текуће поправке и одржавање опреме
             Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. године на основу 42 улазних рачуна
исплатио је добављачима укупан износ од 791.890,76 динара на име текуће поправке и одржавања,
пословне промене прокњижени су на конто:425219- Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај.

4)  Позиција: 7;
Економска класификација : 426: Материјал

         Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години  вршио је исплате на име
материјалних трошкова у укупном износу од 2.011.392,47 , а исте прокњижио је на Конто: 426111; 426131 ;
426411; 426491; 426829; 426911; 426913 и 426919 на позицији :7 .
Исплаћени износу су наведени у Табели бр.6, иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.
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По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун Отпремница-рачун : 99002558
/2011 (УФ-412/4075/2011) испостављен од стране добављача „Larix“д.о.о. из Сенте, за 0,54 м3 јелову
резану грађу, износ рачуна:10.000,85 динара. Наведена Отпремница -рачун није потписан од стране
представника наручиоца , а поред рачуна има непотписана отпремница, то значи да нема доказа о томе да
је роба наведена на рачуну и испоручена.
Контролисани директни корисник средстава буџета дана 21.12.2011. године без правног основа исплатио је
добављачу износ од 10.000,00 динара ,  пословну промену прокњижио је  на конто:426919- Остали
материјали за посебне намене.

2) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Вршена је контрола улазних рачуна везано за :

Функција Позиција Економска
класификација

Опис План буџета
2011. године

620 118 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 160.481.000,00
620 120 511 Зграде и грађевински објекти 106.077.000,00
620 217 512 Машине и опрема 7.130.000,00
620 232 515 Софтвер 780.000,00
620 247 543 Побољшање шума 850.000,00

 Укупно: 275.318.000,00

1)  Позиција: 118;
Економска класификација : 451: Субвенције јавним нефинансијским предузећима

Планирани износи наведени су у следећој табели:

451 Конто Субвенција нефинансијским предузећима 160,481,000.00
01 4511,4512 Одржавање семафора 350,000.00
02 4511 Потрошња ел.енергије у јавној расвети 7,500,000.00
03 4511 Одржавање чистоће 5,500,000.00
04 4511 Одржавање јавног зеленила 5,000,000.00
05 4511,4512 Радови у Народној башти 2,200,000.00
06 4511,4512 Трошкови посл.прост. и општ.имовине 13,761,000.00
07 4512 Стручно орезивање дрвећа 310,000.00
08 4512 Сузбијање комараца 5,500,000.00
09 4512 Сузбијање крпеља 500,000.00
10 4511,4512 Хватање паса и мачака луталица 1,000,000.00
11 4512 Одржавање асфалтних путева 3,700,000.00
12 4512 Одржавање вертикалне сигнализације 1,650,000.00
13 4512 Фарбање хоризонталне сигнализације 1,650,000.00
14 4512 Урбанизација градског штранда 600,000.00
15 Одржавање споменика 70,000.00
16 Зимско одржавање локалних путева 2,000,000.00
17 4512 Одржавање дечјих игралишта 1,300,000.00
18 4511,4512 Одржавање јавне расвете-поправка каблова 3,500,000.00



19

19 4512 Одржавање путева од ситне коцке 100,000.00
20 Одржавање банкине поред путева 2,000,000.00
21 4512 Одрж.асфалтних колов.поред ивичњака 800,000.00
22 Уклањање објеката 500,000.00
23 4511,4512 Обнова дрвореда у ужем центру 550,000.00
24 4512 Ископ и одрж.пропуста и канала 2,500,000.00
27 4512 Силазно-узлазне рампе на Кеју за инв. 300,000.00
28 4512 Санација и изградња нових тротоара 3,800,000.00
29 4511 Одржавање скеле 100,000.00
30 4511,4512 Капиталне субвенције за пољопривреду 84,820,000.00
31 4511 Реконструкција јавне расвете 8,550,000.00
32 Постављање нових чесми на шеталишту поред Тисе 370,000.00

Контрола примене закона наменског и законитог коришћења буџетских средстава везано за
Капиталне субвенције за пољопривреду ( економска класификација : 451; редни број:30 ) извршена је у
периоду од 14.09. 2012. -  28.09. 2012. године и 03.10.2012.-15.10.2012.године о чему је буџетски инспектор
Службе за буџетку инспекцију општине Сенте сачинио записник, број:47-8-2-ВК/2012 од 16.10.2012. године.
          По методу пребира и прескока за контролу изабрани су пројекти:
а) Санација и изградња нових тротоара ( економска класификација : 451; редни број:28 )
б) Реконструкција јавне расвете ( економска класификација : 451; редни број:31 ).

а) Санација и изградња нових тротоара
Општина Сента,тј. контролисани директни корисник средстава буџета  дана 10.08.2011. године

закључио је Уговор о набавци радова санирање тротоара на територији општине Сента за 2011. годину,
број: 404-01-11/2011-05-IV са предузетником Анте Крњац Асфалтерско кладрумџијска радња „Мозаик“ из
Сенте везано за Санацију тотоара на територији општине Сента. Процењена вредност радова је
3.170.000,00 динара без ПДВ-а.
          Сходно члану 3. горе наведеног уговора контролисани директни корисник средстава буџета  авансно
је уплатио добављачу 50% уговорене вредности радова без ПДВ-а , тј. износ од 1.585.000,00 динара.

        На основу горе наведеном констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета
законито и наменски користио средстава буџета Општине Сента у 2011. години.

б) Реконструкција јавне расвете
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години пренео је Јавно комуналном-

стамбеном предузећу из Сенте укупан износ од 8.530.419,76 динара на име отплате укупне вредности
уговорених радова и испоручене опреме за извођење радова на реконструкцији јавне расвете у општини
Сента, пословне промене прокњижио је на конто: 451191-Текуће субвенције осталим јавним
нефинансијским предузећима и организацијама.

Пренос средстава вршена је на основу члана 2. Споразума о преносу средстава из буџета општине
Сента закљученог дана 20.07.2007. године између Општине Сента и Јавно комунално- стамбеног
предузећа Сента.
У члану 2. Споразума о преносу средстава из буџета општине Сента наведено је , цитирам: „ Општина
Сента ће вршити пренос средстава индиректном буџетском кориснику Јавно комунално-стамбеном
предузећу Сента у 60 месечних рата и то износ сваке појединачне рате у висини динарске
противвредности обрачуанте по средњем курсу Народне банке Србије 6.610,60 евра, на име отплате
укупне вредности уговорених радова и испоручене опреме за извођење радова на реконструкцији јавне
расвете у општини Сента а који уговор ће се закључити између Јавно комунално- стамбеног предузећа
Сента као инвеститора и ЕДБ „Јавно осветљење“ из Београда као извођача радова.“
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           На основу горе наведеном констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета
законито и наменски користио средстава буџета Општине Сента у 2011. години.

2)  Позиција: 120;
Економска класификација : 511: Зграде и грађевински објекти

511 Конто Зграде и грађевински објекти 106,077,000.00
01 5114 Планови Сенте 9,500,000.00
02 5112,5113,5114 Капитално улагање у одобрене пројекте 11,776,000.00
03 5113,5114 Сопствено учешће у одобрене пројекте 3,481,000.00
04 5113,5114 Планирани пројекти и сопствено учешће 1,300,000.00
05 5114 Изградња спортске хале 4,820,000.00
07 5113,5114 Санација куполе зграде општине 2,900,000.00
08 5112,5113,5114 Реконструкција центра Сенте 4,000,000.00
09 5113 Реконструкција пијаца на територији општине Сента 500,000.00
10 5114 Реконструкција водовода 5,400,000.00
11 5113 Адаптација бунара у Народној башти 500,000.00
12 Изградња термалног бунара 45,000,000.00
13 5112 Изградња бунара у Бурањшору 1,500,000.00
14 Изградња трафо станица у Индустријском парку 2,500,000.00
15 5112 Изградња пута у Индустријском парку 3,500,000.00
16 5112 Изградња нове фонтане у Градском парку 9,400,000.00

Контрола примене закона наменског и законитог коришћења буџетских средстава у 2011. години
везано за пројекте :
а) 1. Планови Сенте (економска класификација : 511; редни број:01 )
    2. Капитално улагање у одобрене пројекте (економска класификација : 511; редни број:02 )
    3. Сопствено учешће у одобрене пројекте (економска класификација : 511; редни број:03 )
    4. Планирани пројекти и сопствено учешће (економска класификација : 511; редни број:04 )
    5. Изградња спортске хале (економска класификација : 511; редни број:05 )
извршена је у периоду од 14.09. 2012. -  28.09. 2012. године и 03.10.2012.-15.10.2012.године о чему је
сачињен записник, број:47-8-2-ВК/2012 од 16.10.2012. године
б) 1. Адаптација бунара у Народној башти (економска класификација : 511; редни број:11 )
     2. Изградња нове фонтане у Градском парку (економска класификација : 511; редни број:16 )
извршена је контрола а резултат контроле наведено је у овом записнику: период од 01.01.-15.07.2012.
године; А) УЛАЗНИ РАЧУНИ; 2) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ; Позиција:155; под бројем:10 и 14.

Од преосталих пројеката наведеним под редним бројевима :07; 08; 09; 10; 12; 13; 14 и 15 по методу
пребира и прескока за контролу изабрани су  пројекти:
а) Санација куполе зграде општине ( економска класификација : 511; редни број:07 )
б) Изградња бунара у Бурањшору ( економска класификација : 511; редни број:13 ).

а) Санација куполе зграде општине
     Општина Сента  дана 02.09.2011. године закључила је Уговор о набавци радова за извођење радова на
поправци оштећених делова кровне конструкције, црепа и лимарије Градске куће у Сенти са ОГР „АКОРД“
Ада из Аде ,број: 4-52/2011-II. Предмет уговора је : поправка оштећених делова кровне конструкције, црепа
и лимарије Градске куће у Сенти, уговорени износ је: 2.452.722,00 динара без ПДВ-а.
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Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години уплатио је добављачу следеће износе:
- 723.552,99 динара -25% аванс на основу члана 3. горе наведеног Уговора
- 700.000,00 динара – на основу Рачуна бр. 43/2011 и I. Привремене ситуације од 28.09.2011. године
- 747.484,76 динара – на основу Рачуна бр. 54/2011 и II. Привремене ситуације од 17.11.2011. године.

Контролисани директни корисник средстава буџета у току 2011. године исплатио је добављачу укупан
износ од 2.171.037,75 динара, пословне промене прокњижени су на конто: 511321-Капитално одржавање
пословних зграда и пословног простора .

Надзорни орган, тј, Ендре Терхеш потписао је и оверио Рачун бр. 43/2011; Рачуна бр. 54/2011 и II.
Привремене ситуације од 17.11.2011. године.

На основу горе наведеном констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета
законито и наменски користио средстава буџета Општине Сента у 2011. години.

б) Изградња бунара у Бурањшору
      Општина Сента  дана 09.05.2011. године закључила је Уговор о набавци радова за извођење радова на
изради истражно-експлоатационог бунара фи 125 мм, за потребе месне заједнице Кеви –Бурањшор са „Гео
инжењеринг БГП“д.о.о. из Београда, уговорени износ је: 1.268.327,50 динара без ПДВ-а.
Контролисани директни корисник средстава буџета уплатио је добављачу следеће износе:
- 748.313,23 динара, дана 06.06.2011. године - 50% аванс на основу Профактуре бр. А1-5/11 члана 2. горе

                                                                                наведеног Уговора
- 300.000,00 динара – дана 17.07.2011. године -  на основу Фактуре бр. 06-70/11 од 07.06.2011. године
- 439.265,58 динара – дана 08.08.2011. године - на основу преосталог дела Фактуре бр. 06-70/11 од

                                                                                  07.06.2011. године.
Контролисани директни корисник средстава буџета у току 2011. године исплатио је добављачу укупан

износ од 1.487.578,81 динара, пословне промене прокњижени су на конто: 511241- Водовод.
       Општина Сента  дана 19.05.2011. године закључила је Уговор за вршење надзора на бушењу
истражно-експлоатационог бунара фи 125 мм за потребе водоснабдевање месне заједнице Кеви –
Бурањшор  са „Технохидросфера“ д.о.о. из Беочина, уговорени износ је: 35.000,00 динара без ПДВ-а.

Контролисаном директном кориснику средстава буџета дана 04.07.2011.године „Технохидросфера“
д.о.о. доставио је Рачун бр.13/11 од 20.06.2011. године за вршење надзора на бушењу истражно-
експлоатационог бунара , вредност рачуна: 41.300,00 динара.

На основу горе наведеној констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета
законито и наменски користио средстава буџета Општине Сента у 2011. години.

3)  Позиција: 217;
Економска класификација : 512: Машине и опрема

512 Машине и опрема 7,130,000.00
02 5124 Набавка контејнера 1,000,000.00
03 5128 Семафор 6,130,000.00

02- Набавка контејнера
     Општина Сента  дана 13.05.2011. године закључила је Уговор о набавци добара за испоруку контејнера
са д.о.о.“Competente“ из Сенте, број: 404-01-27/2011-05-IV, уговорени износ је:846.800,00 динара без ПДВ-а.
Контролисани директни корисник средстава буџета у 2011. години уплатио је добављачу следеће износе:
- 499.612,00 динара - 50% аванс на основу члана 6. горе наведеног Уговора
- 490.762,00 динара – на основу Коначног рачуна бр: ИФ-004/11 од 15.06.2011. године и Коначног рачуна

                                       бр: ИФ-001/11 од 15.06.2011. године
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Контролисани директни корисник средстава буџета у току 2011. године исплатио је добављачу укупан
износ од 990.374,00 динара, пословне промене прокњижени су на конто: 512411- Опрема за очување
животне средине.
      На основу горе наведеном констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета
законито и наменски користио средстава буџета Општине Сента у 2011. години.

03- Семафор
Контрола примене закона наменског и законитог коришћења буџетских средстава у 2011. години

везано за пројекат :
- семафор  (економска класификација : 512; редни број:03 )
извршена је у периоду од 14.09. 2012. -  28.09. 2012. године и 03.10.2012.-15.10.2012.године под називом:
Постављање светлосне сигнализације на раскрсници улица Арпадова и Нови шор у Сенти о чему је
сачињен записник, број:47-8-2-ВК/2012 од 16.10.2012. године.

4)  Позиција: 232;
Економска класификација : 515: Софтвер

515 Софтвер 780,000.00
01 5151 Систем 48 780,000.00

Контрола примене закона наменског и законитог коришћења буџетских средстава у 2011. години
везано за пројекат :
- Систем 48  (економска класификација : 515; редни број:01)
извршена је у периоду од 14.09. 2012. -  28.09. 2012. године и 03.10.2012.-15.10.2012.године под називом:
Увођење система 48 у општини Сента о чему је сачињен записник, број:47-8-2-ВК/2012 од 16.10.2012.
године.

5)  Позиција: 247;
Економска класификација : 543: Побољшање шума

543 5431 Побољшање шума 850,000.00

Контрола примене закона наменског и законитог коришћења буџетских средстава у 2011. години
везано за побољшање шума извршена је у периоду од 14.09. 2012. -  28.09. 2012. године и 03.10.2012.-
15.10.2012. године о чему је сачињен записник, број:47-8-2-ВК/2012 од 16.10.2012. године.

ДОБАВЉАЧИ-2011

Контролисани директни корисник средстава буџета дана 19.12.2012. године доставио је буџетском
инспектору аналитичку картицу за конто :252111- Добављачи у земљи за  у периоду од 01.01.2011. –
31.12.2011. године.
На горе поменутој картици исказано је стање на дан 31.12.2011.године:
- Потражује-укупно: 260.414.285,53 динара
- Дугује-укупно: - 164.901.272,75динара
- Салдо : 95.513.012,78 динара.
То значи да је на дан 31.12.2011. године контролисани директни корисник средстава буџета дугује
добаљачима са укупно износом од 95.513.012,78 динара.

Након контроле аналитичку картицу за конто :252111- Добављачи у земљи констатовано је да су
погрешно прокњижени следећи износи (авансно плаћени износи књиже се на конто:291211- Плаћени



23

аванси за набавку материјала или на конто: 291213- Плаћени аванси за куповину услуга,а не на конто
252111- Добављачи у земљи ):

Назив Дугује Потражује Салдо
Д-001 НИС ПетролНови Сад 399.886,60 384.482,33 15.404,27
Ф-818 Миравис доо 282.964,00 0,00 282.964,00
                                     Укупно: 298.368,27

Укупан дуг према добављачима на дан 31.12.2011.године :
95.513.012,78 Салдо на картици добављача, конто:252111
+ 298.368,27 - исплаћено је авансно
95.811.381,05 динара.

На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета
на дан 31.12.2011. године дугује добаљачима са укупним износом од 95.811.381,05 динара.
Доказ-12: Аналитичка картица за конто:252111-Добављачи у земљи за период 01.01.2011.-31.12.2011.г.

Б) УГОВОР О ДЕЛУ -2011
Конто:423111- Услуге превођења
Конто:423599- Остале стручне услуге
Конто:423911- Остале опште услуге
               На основу достављене документације констатује се да је контролисани директни корисник
средстава буџета у 2011. години закључио  :
1) Уговор о делу са разним физичким лицима за вршење:
    А) Остале стручне услуге (18 комада уговора о делу), укупан уговорени а исплаћени бруто износ је :
        265.208,00 динара (нето износ:150.000,00 динара) - исплаћени износи прокњижени су на

конто:423599- Остале стручне услуге
    Б) Услуге превођења (13 комада уговора о делу) ,укупан уговорени а исплаћени бруто износ је :

112.950,00 динара (нето износ: 75.000,00 динара)- исплаћени износи прокњижени су на конто:423111-
Услуге превођења.

         Контролисани директни корисник средстава буџета на основу  члана 5. став. 2 Уговора о делу имао је
обавезу да пре исплате уговореног износа обезбеди доказ – извештај о томе да је уговорени посао
извршен, а поменути докуменат да буде парафиран од стране наручиоца посла, тј. од стране председника
општине као доказ да је уговорени посао  извршен.
         Након контроле достављене документације везано за исплату наручених послова (остале стручне
услуге) уговорима о делу  (18 комада) констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета у
моменту исплате није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао извршен, а поменути
докуменат  парафиран од стране наручиоца посла, тј. од стране председника општине .
          Контролисани директни корисник средстава буџета у моменту исплате остале стручне услуге по
уговорима о делу није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао извршен, то значи да
противзаконито је извршио исплате дана 21. и 28 јануара; 2. фебруара; 1. и 22. марта ; 28. априла;  17 маја;
23. и 28 јуна ; 19. јула ; 13. септембра ; 26 октобра и  24. новембра 2011. године, поменуте пословне
промене  прокњижени  су на конто :423599-Остале сручне услуге (позиција:5).
          Контролисани директни корисник средстава буџета на основу члана 5. став 2. Уговора о делу,
број:112-1/245/2010-VI од 01.12.2010. године дана 02.02.2011. године извршиоцу посла, тј. Људмили
Јанковић исплатио је 5.000,00 динара у нето износу и уплатио је одговарајућег износа пореза и доприноса,
међутим у моменту исплате није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао извршен а исти
парафиран од стране наручиоца посла, то значи да је противзаконито исплатио извршиоцу посла 5.000,00
динара и уплатио је одговарајућег износа пореза и доприноса, тиме функционер контролисаног директног
корисника средстава буџета поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском у делу који се
односи на закониту употребу буџетских средстава.
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Доказ-13: - Картица конта по финансијким позицијама за конто:423599 за финансијску позицију:05- за
                   период 01.01.-31.12.2011. године

- Уговор о делу, број: 112-1/245/2010-VI
- Пореска пријава о обрачунатим и плаћеном порезу на приходе од спортиста и спортских

                    стручњака и на друге приходе од 02.02.2011. године; бар код :616764899
2) Контролисани директни корисник средстава буџета закључио је Уговор о коришћењу услуга саветника
Председника општине са Борисом Зец и Слободаном Борђошки ( 24 комада уговора о делу) , укупан
уговорени а исплаћени бруто износ је :2.624.918,00 динара (нето износ:1.742.938,00 динара)- исплаћени
бруто износи прокњижени су на конто: 423599- Остале стручне услуге.

 Горе поменути уговори наведен су у Табели бр. 4., иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.
На име остале стручне услуге исплаћено је на основу 6 рачуна добављача у укупном износу од 262.114,00
динара а исте су проњижени на конто:423599- Остале стручне услуге.
3) Решење, наредба

На основу  решења (број:ПО-10/11 и број: 020-68/2011-II) и наредбе (број: 401-1/2011-II)  Председника
општине за рад у радним групама и за рад члановима комисије лицима наведеним под редним бројем:19;
20 и 21. Табеле бр.4 (наведена табела је у прилогу записника и чини њен саставни део) исплаћен је бруто
износ: 176.204,00 динара (нето износ: 117.000,00 динара) .
          Контролисани директни корисник средстава буџета у току 2011. години исплатио је на основу решења
Председника општине и уговора о ауторском делу укупан бруто износ од 68.116,00 динара, а на основу 5
рачуна добављача исплатио је укупан износ од 141.475,00 динара, исплаћени износи прокњижени су на
конто: 423911- Остале опште услуге.

Ц) УГОВОРИ-2011
          На основу достављене документације констатује се да је контролисани директни корисник средстава
буџета у 2011. години са разним добављачима (правним лицима) и физчким лицима закључио  уговор о
реализацији пројеката ( 72 уговора) и уговор о стручном надзору (14 уговора)  , укупан износ уговорених
обавеза је 133.191.556,54 динара (112.874.200,46 + 20.317.356,08 =133.191.556,54).
Горе поменути уговори наведен су у Табели бр. 5, иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.

Период од 01.01.-15.07.2012. године:

А) УЛАЗНИ РАЧУНИ
         Контролисани директни корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe у периоду од 01.01.-
15.07.2012. године:
-  од  броја: 403-3-1/2012 до броја: 403-3-2051/2012, исте су уведени у  Књигу  рачуна за 2012. годину.

У Књигу  рачуна за 2012. годину евидентирани су  улазни рачуни које гласе на контролисани директни
корисник средстава буџета , тј. на Општину Сента , међутим евидентирани су  и улазни рачуни које гласе
на Општинску управу.

У поступку буџетске контроле вршена је контрола примљених и исплаћених улазних рачуна у периоду
од 01.01.-15.07.2012. године који односе на :
1) Скупштину Општине, Председника Општине,Заменика председника, Општинско веће
2) Развој заједнице.

1) СКУПШТИНА ОПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Вршена је контрола улазних рачуна везано за :

Функција Позиција Економска класификација Опис
111 5 421 Стални трошкови
111 7 423 Услуге по уговору
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111 8 424 Специјализоване услуге
111 9 425 Текуће поправке и одржавање
111 10 426 Материјал
111 268 485 Накнада штете за повр.или штету од стране државе
111 15 512 Машине и опрема

1)  Позиција: 05;
Економска класификација : 421: Стални трошкови

Број
конта Опис

План буџета за
2012. годину

Остварење у периоду од
01.01.-15.07.2012.годину

421 Стални трошкови 3.316.000,00 2.131.960,00
421121 Трошкови банкарских услуга 38,000.00 22,148.76
421211 Услуге за електричну енергију 490,000.00 285,493.51
421225 Централно грејање 1,401,000.00 917,495.75
421311 Услуге водовода и канализације 35,000.00 27,158.40
421411 Телефон,телекс и телефакс 0.00 51,267.75
421412 Интернет и слично 102,000.00 162,469.92
421414 Услуге мобилног телефона 95,000.00 65,762.88
421421 Пошта 100,000.00 57,876.56
421422 Услуге доставе 180,000.00 51,120.00
421511 Осигурање зграда 581,000.00 68,391.00
421512 Осигурање возила 202,000.00 48,100.87
421513 Осигурање опреме 0.00 123,444.00

421521 Осигигурање запослених у случају
несреће на послу

72,000.00 197,884.00

421522 Здравствено осиг. запослених 20,000.00 53,346.60

421523 Осигурање одговорности према трећем
лицу 0.00

7,526.00

421919 Остали непоменути трошкови 0.00 377,267.95

          Након контроле улазних докуманата и исплате исте за намену наведену у горњем табелу констатује
се следеће:

Контролисани директни корисник средстава буџета као трошкови пословања у 2012. години није
планирао средства за покриће услуге за:
- Телефон,телекс и телефакс (конто:421411);
- Осигурање опреме (конто:421513);
- Осигурање одговорности према трећем лицу (конто:421523) и
- Остали непоменути трошкови (конто:421919).

На основу улазних рачуна достављене од стране добављача:
- „Штампа систем” д.о.о.- исплаћен износ је 280.705,30 динара на основу рачуне издате за период фебруар
 2010.- децембар 2011. године

- „Magyar Szó” д.о.о. - исплаћен износ :98.580,06 динара- преплата
- VB Leasing“д.о.о. – исплаћен износ :982,59 динара за остале административне трошкове, поменуте
издатке за дневне односно недељне новине прокњижени су на конто:421919- Остали непоменути
трошкови.
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Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године исплатио је
издатке за:
- Телефон,телекс и телефакс- износ од 51,267.75 динара
- трошкове Осигурања опреме - износ од 123,444.00 динара
- трошкове Осигурање одговорности према трећем лицу- износ од7,526.00
- Остали непоменути трошкови- износ од 377,267.95 динара без правног основа пошто за ове издатке није
био предвиђен износ Одлуком о буџету Општине Сенте за 2012. годину

2)  Позиција: 07;
Економска класификација : 423: Услуге по уговору
Вршена је контрола улазних рачуна које су прокњижени на следећа конта:

Број
конта Опис

План буџета за
2012. годину

Остварење у периоду од
01.01.-15.07.2012.годину

423111 Услуге превођења 100,000.00 140,625.00
423411 Услуге штампања билтена 2,300,000.00 1,360,428.00
423419 Остале услуге штампања 140,000.00 22,868.82
423422 Односи са јавношћу 0.00 624,956.32
423431 Услуге рекламе и пропаганде 2,000,000.00 762,604.00

423432
Објављивање тендера и информативних
огласа 50,000.00 382,461.60

423439 Остале услуге рекламе и пропаганде 0,00 4,000.00
423441 Медијске услуге радија и телевизије 830,000.00 674,208.00
423599 Остале стручне услуге 2,933,000.00 2,937,593.00
423612 Хемијско чишћење 60,000.00
423711 Репрезентација 2,500,000.00 2,238,576.52
423712 Поклони 940,000.00 1,270,824.38
423911 Остале опште услуге 200,000.00 1,922,701.25

Ек. Класификацила :423   Укупно: 12.053.000,00 12.341.846,89

Конто:423411- Услуге штампања билтена
Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године на име

услуге по уговору исплатио је добављачима укупно 1.360.428,00 динара, од тога:
а) укупан износ од 1.296.000,00 динара добављачу “Комазец“ д.о.о. из Инђије, Краља Петра I бб  за

испуручени билтен од 10.000 комада у 2011. години за број: 7, 8, 9 и 11, а у 2012. години за број:1, 2, 3 и 4
на основу следећих рачуна:
Датум књижења Број рачуна Износ рачуна
19.01.2012. 1531/11 151.200,00
21.02.2012. 1812/11 151.200,00
13.03.2012. 1532/11 151.200,00
16.03.2012. 1933/11 151.200,00
04.04.2012. 296/12 172.800,00
15.05.2012. 435/12 172.800,00
31.05.2012. 747/12 172.800,00
28.06.2012. 638/12 172.800,00

б) износ од 64.428,00 динара добављачу“Canon“ из Сенте на основу рачуна бр.35/2012 за књигу Стратегија
о развоју спорта.
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Доказ-14:- Рачун –Отпремница бр. ФИ-1531-ВПИ/11
- Картица конта по финансијким позицијама за конто:423411 за финансијску позицију:07

Конто: 423431- Закуп билборда
Добављач “СББ ТРГОВИНА“ д.о.о. из Сајана, Кошут Лајош 78, ПИБ:105319133 без поруџбенице и

без уговора  доставио је контролисаном директном кориснику средстава буџета Рачун бр.0009 од
07.03.2012. године (уведен у књигу рачуна под бројем:671/2012) , за закуп 3 билборда, прослава града
Сенте од 10.08.-20.09.2011. године,  износ рачуна је 330.000,00 динара . Наведени рачун није потписан од
стране запосленог општине Сента, а поред рачуна нема ни отпремница, то значи да нема доказа о томе да
је наведена услуга и коришћена.

Контролисани директни корисник средстава буџета дана 07.05.2012. године на основу Рачуна
бр.0009 исплатио је добављачу 150.000,00 динара.

Како на рачуну бр.0009 нема потписа представника Општине Сента, а поред рачуна нема ни
отпремница тј. нема доказа о томе да је услуга извршена, то значи да рачуноводствена исправа не садржи
све потребне елементе као доказ да је пословна промена настала, зато контролисани директни корисник
средстава буџета није имао правног основа да изврши исплату добављачу износ од 150.000,00 динара.

Како је дана 07.05.2012. године на основу рачуна бр:0009 исплаћено  добављачу износ од
150.000,00 динара, тиме функционер контролисаног директног корисника средстава буџета поступио је
супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском у делу који се односи на закониту употребу буџетских
средстава.
Доказ-15:- Рачун бр.0009

- Картица конта по финансијким позицијама за конто:423431 за финансијску позицију:07 – за
                период 01.01.-15.07.2012. године

- Конто:252111- Добављачи у змељи-“СББ ТРГОВИНА“ д.о.о

Конто:423711- Репрезентација
               А) Наредбодавац, тј. Председник Општине Сента дана 30.11.2011. године издао је поруџбеницу
бр.656-2011  за конзумацију пића и јела за 4 особе у Ресторану домаће кухиње „Папули“ у Сенти ,
корисник услуге је Рац Сабо Ласло-Председник Скупштине општине Сента. Одговорно лице
Ресторана домаће кухиње „Папули“ за извршену угоститељску услугу за  08.12.2011. године издао је рачун
бр.900 од 20.12.2011. године за износ од 16.000,00 динара, исти је оверио корисник услуге Рац Сабо
Ласло,уз рачун приложен је фискални исечак: БИ 6090 а укупан вредност фискалног исечка је 16.000,00
динара. На рачуну бр.:900-2011 од 20.12.2011. године наведено је 12 врсте добара које су утрошене од
стране корисника услуге, између осталог тесто са сиром 9 порција ( 9 x 160 =1.440,00 динара ) и филирана
рибља чорба 9 порција ( 9 x 470 = 4.230,00 динара).
На основу наведеног констатује се да је Рац Сабо Ласло користио конзумацију пића и јела за 9 особу
уместо за 4 особе како је то било наведено у  поруџбеници бр.656-2011, значи Рац Сабо Ласло
противзаконито је поступио приликом коришћења конзумацију пића и јела у Ресторану домаће кухиње
„Папули“ , 3.150,00 динара (5 x 160 =  800,00 и 5 x 470 =2.350,00) , тј. противзаконито је употребио
буџетских средстава  а то је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском системуу делу којисе односи
на закониту употребу буџетских средстава.
               Б ) Наредбодавац, тј. Председник Општине Сента дана 09.12.2011. године издао је поруџбеницу
бр.913-2012  за конзумацију пића и јела  у Ресторану домаће кухиње „Папули“ у Сенти , корисник услуге
није  наведено на поруџбеници, наведено је само „ за потребе општине“. Последњи број поруџбенице је
730 у 2011. години. Буџетски испектор поставио је питање одговорном лицу за исписање поруџбенице, тј
Кеченивић Силвији како је могуће да издата поруџбеница дана 09.12.2011. године носи број 913-2012 иако
је број задње поруџбенице у 2011. години број 730 .
На постављено питање Кеченивић Силвија дала је следећи одговор , цитирам:
„Највероватније након пријема рачуна бр.870 (рачун је примљен 13.12.2011. године) накнадно је исписана
поруџбеница,.“
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На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета  не
води уредно евиденцију о издатим поруџбеницама.
Одговорно лице Ресторана домаће кухиње „Папули“ за извршену угоститељску услугу за  09.12.2011.
године издао је рачун бр.870 од 09.12.2011. године, износ рачуна је 16.350,00 динара, исти је оверио као
корисник услуге лице који не може да се идентификује, не може утврдити да ли је запослени у Општини
Сента или функционер Општине Сента ,уз рачун приложен је фискални исечак: БИ 6032 а укупан вредност
фискалног исечка је 16.350,00 динара. На рачуну бр:870-2011 наведено је 16 врсте добара које су
утрошене од стране корисника услуге, између осталог тесто са сиром 8 порција ( 8 x 160 =1.280,00 динара )
и филирана рибља чорба 8 порција ( 8 x 470 = 3.760,00 динара).
Одговорно лице контролисаног директног корисника средстава буџета приликом суштинске контроле
рачуна број:870 од 09.12.2011. године (пре исплате) није тражио да се идентификује лице који је оверио
наведену рачуноводствену исправу, значи није могао да утврди да је угоститељска услуга наведена
на поменутом рачуну користио представник Општине Сента.

Сходно члану 16. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству рачуноводствена исправа садржи све
податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из исправе о пословној промени може
сазнати основ настале промене.

На рачуну број:870 од 09.12.2011. године не може утврдити тачно лице корисника услуге, значи
рачун не садржи све податке за књижење, како је контролисани директни корисника средстава буџета исти
прокњижио у пословним књигама ,тиме поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском
рачуноводству.

Како је дана 14.03.2012. године на основу рачуна бр:870-2011 од 09.12.2011. године исплаћено је
добављачу износ од 16.350,00 динара, тиме функционер контролисаног директног корисника средстава
буџета поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском у делу који се односи на ефикасну
употребу буџетских средстава.

Ц) Извршена је контрола 4 улазних рачуна издате од стране А.Д.“Тиса“ У.П. из Сенте, Главни трг 11,
ПИБ:101100786, а то су следећи:

Ред.бр. Давалац услуга Број
рачуна

датум
рачуна

износ
рачуна

Потпис
корисника
услуга

1 А.Д."Тиса" У.П. 319/2012 06.04.2012. 60,000.00 нема потписа
2 А.Д."Тиса" У.П. 369/2012 25.04.2012. 50,100.00 нема потписа
3 А.Д."Тиса" У.П. 336/2012 12.04.2012. 59,960.00 нема потписа
4 А.Д."Тиса" У.П. 403/2012 04.05.2012. 1,250.00 нема потписа

1) Наредбодавац, тј. Председник Општине Сента дана 06.04.2012. године издао је поруџбеницу
бр.198-2012  за конзумацију пића и јела  у А.Д.“Тиса“ У.П. у Сенти , корисник услуге није  наведено на
поруџбеницу, наведено је само „ за потребе општине“.
Добављач А.Д.“Тиса“ У.П. сходно поруџбеници бр.198-2012 издао је  Рачун бр.319/2012 на којој је навео као
назив производа „Конзумација јела и пића „ иако требало би да наведе назив утрошеног производа, тј. 150
комада „Српска закуска са шунком“ по цени од 400,00 динара (150 x 400 =60.000,00 динара ). Рачун
бр.319/2012  није потписан од стране представника општине, а поред рачуна нема ни отпремница, то значи
да нема доказа о томе да је наведена угоститељска услуга и коришћена.

2)  Наредбодавац, тј. Председник Општине Сента дана 12.04.2012. године издао је поруџбеницу
бр.200-2012  за конзумацију пића и јела  у А.Д.“Тиса“ У.П. у Сенти , корисник услуге није  наведено на
поруџбеницу, наведено је само „ за потребе општине“.
Добављач А.Д.“Тиса“ У.П. сходно поруџбеници бр.200-2012 издао је  Рачун бр.336/2012 на којој је навео као
назив производа :
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„Конзумација јела и пића „ количина :1 ; вредност:   1.830,51;
„Конзумација јела и пића „ количина :1 ; вредност: 22.711,86;
„Конзумација јела и пића „ количина :1 ; вредност: 26.271,19;

+ ПДВ          9.146,44
Укупно: 59.960,00

иако требало би да наведе назив утрошеног производа, тј.
Редни број Назив производа Количина Цена по јед.произ. Укупно:
1 Вермут 0,1 л 20 100,00 2.000,00
2 Рум 0,05 л 3 100,00 300,00
3 Пелинковац 0,05 л 77 100,00 7.700,00
4 Чоколадни ликер 0,05 л 19 100,00 1.900,00
5 Крушка ракија 0,05 л 66 150,00 9.900,00
6 Дуња ракија 0,5 л 24 150,00 3.600,00
7 Јелен пиво 48 100,00  4.800,00
8 НЕХТ наранджа 0,2 л 3 100,00     300,00
9 Књаз Милош 1/1 л 1 120,00     120,00
10 Гуарана 0,25 л 4 135,00     540,00
11 Српска закуска са шунком 67 400,00 26.800,00
12 Водка домаћа 0,05 л 8 100,00      800,00
13 НЕХТ јабука 0,2 л 6 100,00      600,00
14 НЕХТ боровница 0,2 л 4 100,00      400,00
15 НЕХТ бресква 0,2 л 1 100,00      100,00
16 Роса 0,5 ком 1 100,00       100,00

Укупно: 59.960,00

 Рачун бр.336/2012  није потписан од стране представника општине, а поред рачуна нема ни отпремница,
то значи да нема доказа о томе да је наведена угоститељска услуга и коришћена.

          3)  Наредбодавац, тј. Председник Општине Сента дана 25.04.2012. године издао је поруџбеницу
бр.199/2012  за конзумацију јела и  пића у А.Д.“Тиса“ У.П. у Сенти , корисник услуге није  наведено на
поруџбеницу, наведено је само „ за потребе општине“.
Добављач А.Д.“Тиса“ У.П. сходно поруџбеници бр.199-2012 издао је  Рачун бр.369/2012 на којој је навео као
назив производа :
 „Конзумација јела и пића „ количина :1 ; вредност: 24.330,51;
„Конзумација јела и пића „ количина :1 ; вредност: 18.050,85;

+ ПДВ              7.628,64
    Укупно: 50.010,00

иако требало би да наведе назив утрошеног производа, тј.

Редни број Назив производа Количина Цена по јед.произ. Укупно:
1 Свепс 1,5 л 6 375,00  2.250,00
2 Сок Кока кола 2/1 л 21 500,00 10.500,00
3 Сок Фанта оранге 2/1 л 18 500,00   9.000,00
4 Минаква 2л 29 240,00   6.960,00
5 Црно вино 1/1 л 17 600,00 10.200,00
6 Пелинковац 0,05 л 60 100,00   6.000,00
7 Чоколадни ликер 0,05 л 14 100,00   1.400,.00
8 Бекс 0,5 л 20 120,00    2.400,00
9 Кокос ликер 0,05 л 13 100,00    1.300,00
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Укупно: 50.010,00

Рачун бр.369/2012  није потписан од стране представника општине, а поред рачуна нема ни отпремница, то
значи да нема доказа о томе да је наведена угоститељска услуга и коришћена.
         4)    Наредбодавац, тј. Председник Општине Сента дана 04.05.2012. године издао је поруџбеницу
бр.241-05/2012  за конзумацију јела и пића у А.Д.“Тиса“ У.П. у Сенти , корисник услуге није  наведено на
поруџбеницу, наведено је само „ за потребе општине“.
Добављач А.Д.“Тиса“ У.П. сходно поруџбеници бр.241-05/2012 издао је  Рачун бр.403/2012 на којој је навео
као назив производа :
 „Конзумација јела и пића „ количина :1 ; вредност: 1.016,95;
„Конзумација јела и пића „ количина :1 ; вредност:      42,37;

+ ПДВ                190,68
    Укупно:  1.250,00

иако требало би да наведе назив утрошеног производа, тј. једну кафу по цени од 50,00 динара и  15 комада
„Нес кафе са млеком “ по цени од 80,00 динара (15 x 80 =1.200,00 динара ). Рачун бр.403/2012  није
потписан од стране представника општине, а поред рачуна нема ни отпремница, то значи да нема доказа
о томе да је наведена угоститељска услуга и коришћена.
На основу горе наведеног у тачци:1;2;3 и 4. констатује се да је контролисани директни корисника средстава
буџета прокњижио у пословним књигама рачун које не садрже све податке за књижење,  тиме поступио је
супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Доказ-16:- Рачун бр. 900 и 870 од „ Папули“

- Рачун 319/2012; 336/2012; 369/2012 и 403/2012 од А.Д.“Тиса“ У.П.
- Картица конта по финансијким позицијама за конто:423711 за финансијску позицију:07

Конто:423712- Поклони у виду репрезентације
Након контроле рачуноводствених исправа на основу којих је вршена исплата добављачима

констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета извршио исплату доле поменутом
добављачу на основу следећих предрачуна:

Назив
добављача

Број рачуноводствене
исправе

Назив и количина
производа

Датум
исплате

Исплаћен
износ

„Младинска
књига“д.о.о.

Предрачун бр.7236 Књига : Благо Србије - 3
комада

14.02.2012. 17.988,00

„Младинска
књига“д.о.о.

Предрачун бр.131878-
7236

Радосница – 50 комада 22.03.2012. 74.950,00

            До дана контроле ,тј. до 15.07.2012. године контролисаном директном кориснику средстава буџета
добављач „Младинска књига“д.о.о. није доставио рачуне за исплаћене производе, то значи да нема доказа
о томе да је исплаћена роба и испоручена.
Доказ-17: - Картица конта по финансијким позицијама за конто:423712 за финансијску позицију:07

3)  Позиција: 08;
Економска класификација : 424: Специјализоване услуге
               Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године разним
добављачима исплатио је укупан износ од 273.316,50 динара на име услуге спорта , исплаћени износи
прокњижени су на конто:424231-Услуге спорта.
               Контролисани директни корисник средстава буџета дана 21.05.2012. године добављачу „Елтра“
д.о.о. из Сенте на основу Предрачуна 20009 од 10.05.2012. године исплатио је укупан износ од 21.270,00
динара за 2 патике –Пума (износ:15.980,00) и једну патику-REEBOK (износ:5.290,00). Добављач испоручио
је  исплаћену робу контролисаном директном кориснику средстава буџета, издао је Отпреницу-Рачун
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:188/2012 од 22.05.2012. године, укупан износ рачуна је 21.270,00 динара, наведени рачун није уведен у
Књигу рачуна. На Отпреници-Рачун :188/2012 стоји параф Ленђел Ане- запослена у Општинској управи , то
значи да је добављач исплаћену робу и испоручио.

Након садржајне контроле горе наведених улазних рачуна и контроле књижења исте
неправилности и незаконитости нису утврђене.
Доказ-18: - Картица финансијких позиција по контима - за конто:424231 за финансијску позицију:08

- Предрачун 20009
- Отпреница-Рачун :188/2012

4)  Позиција: 09;
Економска класификација : 425: Текуће поправке и одржавање опреме
             Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године на
основу 10 улазних рачуна на име текуће поправке и одржавања исплатио је добављачима укупан износ од
81.784,00 динара, пословне промене прокњижени су на конто:425219- Остале поправке и одржавање
опреме за саобраћај.

5)  Позиција: 10;
Економска класификација : 426: Материјал
Конто: 426411; 426412 и 426491

Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године на основу
улазних рачуна исплатио је добављачу „ЕУРОПЕТРОЛ“ д.о.о.за :
- бензин укупан износ од 425.402,45 динара , пословне промене прокњижени су на конто:426411- Бензин
- дизел гориво укупан износ од 335.796,55 динара , пословне промене прокњижени су на конто:426412-
  Дизел гориво
- антифриз укупан износ од 2.038,00 динара , пословна промена прокњижена је на конто:426491-Остали
 материјал за превозна средства.

Конто: 426819 - Остали материјал за одржавање хигијене
Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године на основу

следећих 6 улазних рачуна исплатио је добављачу АД „Сента-Промет“ Т.П. из Сенте укупан износ од
61.280,80 динара за испоручени материјалза одржавање хигијене:
Редни број Назив купаца Број рачуна Износ рачуна
1 Општинска управа 3055-257580 864,00
2 Општинска управа 2881231605 1.070,90
3 Општина Сента 21331269926 1.506,90
4 Општинска управа 6453613 2.164,00
5 Општинска управа 92106538 3.675,00
6 Општинска управа 4-165 52.000,00

Укупно: 61.280,80

Контролисани директни корисник средстава буџета исплате рачуна које гласе на Општинску управу
прокњижио је:
-  на Конто: 426819 - Остали материјал за одржавање хигијене, позиција 10 уместо
-  на Конто: 426819 - Остали материјал за одржавање хигијене, позиција 46, то значи књижење није
извршио у складу са Одлуком о буџету Општине Сента за 2012. годину.

На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета
пословне књиге не води уредно, а то је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству
који се односи на уредно вођење пословних књига .
Доказ-19: - Картица финансијких позиција по контима - за конто:426819 за финансијску позицију:10
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Конто: 426819 - Потрошни материјал
Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године на

основу улазних рачуна исплатио је добављачима укупан износ од 70.047,01 динара за испоручени
потрошни материјал.
Контролисани директни корисник средстава буџета приликом књижења исплате 17 рачуна које гласе на
Општинску управу ( укупан износ од 55.099,50 динара) пословне промене прокњижио је:
-  на Конто: 426911 - Потрошни материјал, позиција 10 уместо
-  на Конто: 426819 – Потрошни материјал, позиција 46, то значи књижење није извршио у складу са
Одлуком о буџету Општине Сента за 2012. годину.

   На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета
пословне књиге не води уредно, а то је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству
који се односи на уредно вођење пословних књига .
Доказ-20: - Картица финансијких позиција по контима - за конто:426911 за финансијску позицију:10

Конто: 426819 –Алат и инвентар
Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године на

основу 3 улазних рачуна исплатио је добављачима укупан износ од 12.190,00 динара за испоручени  алат и
инвентар.

6)  Позиција: 268;
Економска класификација : 485: Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Конто: 485119 - Остале накнаде штете

Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину није предвиђен износ за накнаду штете за повреде
или штету нанету од стране државних органа.

Контролисани директни корисник средстава буџета исплатио је накнаду штете :
- дана 30.03.2012. године Адвокату - Жарко Вучког- на основу пресуде бр.2565/11 износ од 746.455,89
  динара
- дана 03.05.2012. године Адвокату - Жарко Вучког- на основу обрачуна затезне камате износ од 23.861,31
  динара
- дана 03.05.2012. године Адвокату - Жарко Вучког- на основу обрачуна затезне камате износ од 69.297,31
  динара .
          Како је контролисани директни корисник средстава буџета дана 30.03.2012. године исплатио износ од
746.455,89 динара и  дана 03.05.2012. године износ од 93.158,62 динара на име накнаде штете за повреде
или штету нанету од стране државних органа и обрачунате затезне камате иако  за ову намену није била
предвиђена  средства Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину , тиме председник општине
поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на наменску и
закониту употребу буџетских средстава.
Доказ-21: - Картица финансијких позиција по контима - за конто: 485119 за финансијску позицију:268

7)  Позиција: 15;
Економска класификација : 512: Машине и опрема

Конто:512141- Лизинг опреме за саобраћај
Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године на

основу 7 улазних рачуна исплатио је добављачу „ VB LEASING„ д.о.о. за лизинг опрему за саобраћај укупан
износ од 153.671,03 динара, пословну промену прокњижио је на конто: 512141- Лизинг опреме за саобраћај.

2) РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Вршена је контрола улазних рачуна везано за :
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Функција Позиција Економска класификација Опис
620 151 421 Стални трошкови
620 152 423 Услуге по уговору
620 153 424 Специјализоване услуге
620 154 425 Текуће поправке и одржавање
620 155 511 Зграде и грађевински објекти
620 156 512 Машине и опрема

1)  Позиција: 151;
Економска класификација : 421: Стални трошкови

01- Услуге електричне енергије
                                                 02- Телефон
                                                 03- Трошкови грејања
                                                 04- Интернет

01- Услуге електричне енергије
Конто:421211- Услуге електричне енергије-просторије и празни локали:

1) Након контроле картице конта по финансијским позицијама , за конто:421211- Услуге  за електричну
енергију , за финансијску позицију:151-01 за период 01.01.2012.-15.07.2012. године констатује се да је дана
07.03.2012. године са рачуна Општине Сента, број:840-24640-25 путем принудне наплате пренете су
следећи износи:
-   4.900,00 динара на рачун: 980-606-61 – Принудна наплата Немањина 17
-   5.275,91 динара на рачун: 160-920014-72- Привредно друштво за дистрибуцију
- 20.791,74 динара на рачун : 845-43849-82 – Електровојводина, ЕД Суботица.
Горе наведени износи прокњижени су без основних књиговодствених докумената у којима требало би да
буду  наведени: назив дужника,назив повериоца, датум документа , износ дуга и основ за принудну
наплату.

 Како је контролисани директни корисник средстава буџета прокњижио горе наведене износе без
основних књиговодствених докумената, тј. без валидних рачуноводствених исправа као расход пословања ,
а тиме поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству.
Доказ -22: Извод бр.44 од 07.03.2012. године

- Картица конта по финансијским позицијама , за конто:421211- Услуге  за електричну енергију за
                позицију:151-01 период 01.01.2012.-15.07.2012. године.

2) Завичајна фондација „Стеван Сремац“ користила је пословну просторију Општине Сента која се налази
на адреси : Сента, Поштанска 4.
На основу Решења о распоређивању средстава буџета Општине Сента за 2012. годину, број:403-
3/466/2012-IV-03 од 27.04.2012. године контролисани директни корисник средстава буџета исплаио је
вредност  утрошне електричне енергије на локацији Сента, Поштанска 4. износ од :
- 9.068,47 динара – нема рачуноводствена исправа на основу које је извршена поменута исплата
- 5.606,46 динара -  нема рачуноводствена исправа на основу које је извршена поменута исплата
- 5.691,86 динара – има само фотокопију улазног рачуна број:915210473-063-19 издат од стране
 20.366,79 динара     добављача „Електровојводине“ д.о.о. из Новог Сада, ЕД „Суботица“ (наведени рачун

није евидентиран у књизи рачуна за 2012. годину).
              Председник општине само на основу веродостојним рачуноводственим исправама може да донеде
Решење о распоређивању средстава буџета општине Сента за 2012. годину.

  Како контролисани директни корисник средстава буџета у моменту исплате износа од 9.068,47
динара и износа од 5.606,86 динара није располагао са рачуном добављача, није имао правног основа да
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исплати износ од 9.068,47 динара и износ од 5.606,86 динара, значи противзаконито је исплатио поменуте
износе, тиме поступио је супротно члану 16. став 1. и 3 . Уредбе о буџетском рачуноводству.

Доказ-23: - Решење о распоређивању средстава буџета Општине Сента за 2012. годину
- Рачун за електричну енергију, број: 915210473-063-19 од 10.04.2012. године
- Аналитичка картица ЕД Суботица – од 01.01.2012. до 30.04.2012.године

02- Телефон
Конто:421411- Телефон, телекс и телефакс

                                ИСПЛАЋЕНИ РАЧУНИ  БЕЗ РЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Ред.бр. Број рачуна Датум рачуна Рачуни гласе на Износ
рачуна

Исплаћено
дана

1 76-122-024-0029324 01.12.2011.
Демократска странка
општински одбор Сента 8,483.15 24.01.2012.

2 76-126-024-0120195 01.04.2012.
Земаљско веће светског
савеза мађара 756.07 23.04.2012.

3 41-126-024-0075926 01.04.2012.
Општинска организација
инвалида рада Сента 1,755.25 23.04.2012.

4 86-126-024-0032649 01.04.2012.
Удружење
пољопривредника 813.20 23.04.2012.

5 50-124-024-0032468 01.02.2012.
Удружење
пољопривредника 954.41 23.04.2012.

6 40-123-024-0032585 01.01.2012.
Удружење
пољопривредника 1,421.47 23.04.2012.

7 02-126-024-0030349 01.04.2012.
Демократска странка
општински одбор Сента 7,591.98 23.04.2012.

8 72-126-024-0003198 01.04.2012. Грађански савез мађара 7,359.89 03.05.2012.

                     ИСПЛАЋЕНИ РАЧУНИ  СХОДНО  РЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Ред.бр. Број рачуна Датум рачуна Рачуни гласе на Износ
рачуна

Исплаћено
дана

1 68-121-024-0029990 01.11.2011.
Демократска странка
општински одбор Сента 5,995.70 24.01.2012.

2 93-122-024-0003096 01.12.2011. Грађански Савез Мађара 3,160.83 24.01.2012.

3 13-122-024-0073383 01.12.2011.
Општинска организација
инвалида рада 949.71 24.01.2012.

4 44-123-024-0030288 01.01.2012.
Демократска странка
општински одбор Сента 5,357.84 24.01.2012.

5 48-123-024-0119850 01.01.2012.
Земаљско веће светског
савеза мађара 836.10 21.02.2012.

6 62-123-024-0007972 01.01.2012. Грађански Савез Мађара 2,859.78 21.02.2012.

7 54-124-024-0030171 01.02.2012.
Демократска странка
општински одбор Сента 3,316.60 21.02.2012.

8 42-123-024-0075717 01.01.2012.
Општинска организација
инвалида рада 1,120.94 21.02.2012.
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9 50-124-024-0032468 01.02.2012.
Удружење
пољопривредника 954.41 21.02.2012.

10 71-124-024-0090079 01.02.2012. Општинска управа Сента 542.22 14.03.2012.

11 / 08.03.2012.
Опомена-Земаљско веће
светског савеза мађара 1,014.80 14.03.2012.

12 09-125-024-0007924 01.03.2012. Грађански Савез Мађара 2,646.46 19.03.2012.
13 57-125-024-0089873 01.03.2012. Општинска управа Сента 526.96 19.03.2012.

14 78-124-024-0075462 01.02.2012.
Општинска организација
инвалида рада 1,211.67 19.03.2012.

15 08-124-024-0119491 01.02.2012.
Земаљско веће светског
савеза мађара 507.40 19.03.2012.

16 23-124-024-0007936 01.02.2012. Грађански Савез Мађара 2,895.29 19.03.2012.

17 52-125-024-0032386 01.03.2012.
Удружење
пољопривредника 1,146.21 20.03.2012.

1 11-125-024-0030104 01.03.2012.
Демократска странка
општински одбор Сента 1,413.54 20.03.2012.

19 23-125-024-0075302 01.03.2012.
Општинска организација
инвалида рада 1,517.95 24.04.2012.

20 13-125-024-0119214 01.03.2012.
Земаљско веће светског
савеза мађара 512.81 24.04.2012.

21 82-127-024-0075637 01.05.2012.
Општинска организација
инвалида рада 1,522.40 21.05.2012.

22 33-127-024-0030225 01.05.2012.
Демократска странка
општински одбор Сента 11,605.77 21.05.2012.

23 65-127-024-0119713 01.05.2012.
Земаљско веће светског
савеза мађара 1.18 21.05.2012.

24 38-127-024-0032519 01.03.2012.
Удружење
пољопривредника 1,021.68 21.05.2012.

25 26-128-024-0120065 01.06.2012.
Земаљско веће светског
савеза мађара 507.40 20.06.2012.

26 42-128-024-0075860 01.06.2012.
Општинска организација
инвалида рада 1,511.65 20.06.2012.

27 83-127-024-0007963 01.05.2012 Грађански Савез Мађара 5,090.59 20.06.2012.

28 98-128-024-0030316 01.06.2012.
Демократска странка
општински одбор Сента 10,294.11 20.06.2012.

29 79-128-024-0007980 01.06.2012 Грађански Савез Мађара 4,515.17 20.06.2012.

30 94-128-024-0032613 01.06.2012.
Удружење
пољопривредника 544.61 03.07.2012.

УКУПНО: 104.239,20

Контролисани директни корисник средстава буџета горе наведене улазне рачуне исплатио је иако
исте гласе на друга правна лица.

Како је контролисани директни корисник средстава буџета извршио исплату на основу рачуна које
гласе на друга правна лица, тј. исплату је вршио на основу невалидних рачуноводствених исправа а на
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основу исте вршио је књижење настале пословне промене а тиме поступио је супротно члану 16. став 3.
Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/2003 и 12/2006).

03- Трошкови грејања
А) Конто:421221- Природни гас

Контролисани директни корисник средстава буџета прокњижио је на Конто:421221- Природни гас
улазне рачуне издате од стране добављача ЈП „ЕЛГАС“ које гласе на:
- СО Сента- ФАЗА II – износ рачуна: 64.446,11 динара
- СО Сента – износ рачуна: 93.205,33 динара
- Општинска самоуправа СО Сента- износ рачуна: 53.347,54  динара
- СО Сента- ФАЗА I – износ рачуна: 171.227,25 динара
- СО Сента – износ рачуна: 66.768,12 динара
- Општинска самоуправа СО Сента- износ рачуна: 25.753,19  динара
- СО Сента- ФАЗА II – износ рачуна: 42.582,12 динара
- СО Сента- ФАЗА I – износ рачуна: 95.569,90 динара
- Општинска самоуправа СО Сента- износ рачуна: 772,49  динара
- СО Сента- ФАЗА II – износ рачуна: 6.749,94 динара
- СО Сента – износ рачуна: 16.872,13 динара
- СО Сента- ФАЗА I – износ рачуна: 26.224,95 динара
а исте исплатио је у периоду од 01.01.-15.07.2012. години.

Контролисани директни корисник средстава буџета горе наведене рачуне не би требало да
исплате и да прокњижи , пошто на исте погрешно је назначен назив потрошача природног гаса, на рачуне
као назив потрошача требало би да стоји : Општина Сента (тачан назив правног лица).

На основу горе наведеног констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета:
- прокњижио улазне рачуне које не гласе на Општину Сента а
- исте исплатио , настале пословне промене прокњижио је на Конто:421221- Природни гас тј. прокњижио је
невалидне рачуноводствене исправе , тиме поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском
рачуноводству.

Б) Конто:421225- Централно грејање
Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године

прокњижио је  улазне рачуне издате од стране добављача АД Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента, укупан износ
тих рачуна је : 8.021.074,25 динара .
                У периоду од 01.01.-15.07.2012. године од прокњижених рачуна исплаћено  је :
- 55 рачуна у укупном износу од 1.900.000,00 динара а као расход прокњижено је на развој заједнице- на
позицији:151-03, економска класификација:421225- Централно грејање.

04- Интернет
Конто:421412- Интернет и слично

Добављач „SABOTRONIC“ д.о.о.из Сенте за пружену интернет услугу испоставио је 22 рачуна за
Општинску управу Сента, укупан износ рачуна: 57.200,00 динара.
На основу наведених рачуна контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-
15.07.2012. године исплатио је рачун :
- број: 3767/1/2011, износ рачуна: 1.100,00 динара- за Будо клуб
- број: 3810/1/2011, износ рачуна: 1.500,00 динара- за Општинско правобранилаштво
- број: 3438/1/2011, износ рачуна: 1.500,00 динара- за Општинско правобранилаштво
- број: 3811/1/2011, износ рачуна: 2.900,00 динара- за Општинску управу-локална пореска администрација
- број: 3437/1/2011, износ рачуна: 4.500,00 динара- за ДС, VMSZ, MVSZ
- број: 3807/1/2011, износ рачуна: 4.500,00 динара- за ДС, VMSZ, MVSZ,
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а наведене пословне промене прокњижио је као расход прокњижено је на развој заједнице- на
позицији:151-04, економска класификација:421412- Интернет и слично.

Контролисани директни корисник средстава буџета исплату рачуна број: 3811/1/2011 који гласни на
Општинску управу (износ од  2.900,00 динара) прокњижио је:
- на развој заједнице- на позицији:151-04, економска класификација:421412- Интернет и слично уместо
- Општинске управе- на позицији:41, економска класификација:421412- Интернет и слично .
            На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета
пословне књиге не води уредно, а то је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском рачуноводству
који се односи на уредно вођење пословних књига .

2)  Позиција: 152;
Економска класификација : 423: Услуге по уговору

01- Одржавање споменика
                                                 02- Одржавање дечјих игралишта
                                                 03- Уклањање објеката

01- Одржавање споменика
Конто:423599- Остале сручне услуге
           Добављач Јавно стамбено-комунално предузеће Сента дана 09.12.2011. године издао је рачун за
извршену услугу-поправка споменика Сенћанској битци, број рачуна:06117/11, износ рачуна: 229.169,22
динара, исти је ипслаћен и прокњижен на конто: 423599- Остале сручне услуге, позиција: 152.

Након контроле горе наведеног документа и контроле књижења исте неправилности и
незаконитости нису утврђени.

02- Одржавање дечјих игралишта
Конто:423599- Остале сручне услуге

         Добављач ЈП“Елгас“ у периоду од 01.01.-15.07.2012. године издао је рачун број:0355-7; 0376-0; 082-5
и 0076/1 за извршене услуге-одржавање дечјих игралишта.
Након контроле горе наведених докумената неправилности и незаконитости нису утврђени.

Добављач СЗР“Eurocoop“ из Бечеја  у периоду од 01.01.-15.07.2012. године на основу Уговора
бр.404-01-37/2011-05-IV за опремање дечјег игралишта у Централном парку у Сенти издао је :
- Предрачун број:1/2012  од 01.30.2012. године; износ предрачуна: 255.000,00 динара-плаћено:23.02.2012.г.
- Предрачун број:2/2012  од 03.05.2012. године; износ предрачуна: 198.330,00 динара-плаћено:14.03.2012.г.
- Предрачун број:3/2012  од 21.03.2012. године; износ предрачуна: 198.330,00 динара-плаћено:10.04.2012.г.
- Предрачун број:4/2012  од 11.04.2012. године; износ предрачуна: 198.340,00 динара-плаћено:23.04.2012.г.

На основу члана 8 . горе наведеног уговора добављач СЗР“Eurocoop“ био је у обавези да авансно
плаћених добара и радова  изврши у року од 130 дана од дана увођења у посао и уплате аванса. До дана
контроле нема доказа о томе да је добављач извршио авансно плаћених добара и радова у укупном
износу од 850.000,00 динара.

03- Уклањање објеката
Конто:423599- Остале сручне услуге

Добављач СЗР Молер и фарбар „САРВАК“ из Сенте дана 18.05.2011. године издао је Рачун,
број:8/2012 за извршену: Паушално- услуга; количина 211,8 , цена 1.000,00 , укупан износ рачуна:
211.800,00 динара.
Горе наведени рачун:
-  није испостављен у складу са чланом 1. Уговора о набавци радова Уклањање дела пословно-стамбене
зграде у Кевију закључен дана 27.04.2012. године између Општине Сента  ( Наручилац) и СЗР Молер и
фарбар „САРВАК“ ( Извршилац) и
- није потписан од стране купца , тј. Наручилаца.
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Рачун-Отпремница или рачун без отпремнице које нису потписане од стране купаца сматра се непотпуним,
неуредним рачуноводственом  исправом пошто не преставља писмени доказ о насталој пословној промени
а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003
и 12/2006) .
Како Рачун, број:8/2012 од 18.05.2011. године није потписан од стране Наручиоца исти се сматра
непотпуним, неуредним рачуноводственом  исправом пошто не преставља писмени доказ о насталој
пословној промени а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .

3)  Позиција: 153;
Економска класификација : 424: Специјализоване услуге

01- Одржавање јавног зеленила
                                                 02- Одржавање јавних бунара – НЕМ ПРОМЕТА
                                                 03- Ископ и одржавање пропуста и канала
                                                 04- Уређење градског штранда и штранда код Халас чарде- НЕМ ПРОМЕТА.
01- Одржавање јавног зеленила
Конто:424511- Услуге одржавања националних паркова и природних површина
             Добављач Јавно комунално-стамбено предузеће Сента издао је  рачун број: 06104/11 од
15.12.2011. године; 06632/11 од 15.01.2012. године; 05225/11 од 15.11.2011. године; 01259/12 од 15.03.2012.
године; 05089/11 од 15.10.2011. године; 01853/12 од 15.04.2012. године; 02403/11 од 15.05.2011.године;
02421/12 од 15.05.2012. године; 02412/12 од 15.05.2012. године и 03019/12 од 15.06.2012. године за
извршених услуга одржавања националних паркова и природних површина (јавног зеленила) . На основу
поменутих рачуна у периоду од 01.01.2012.-15.07.2012. године добављачу исплаћен је укупан износ од
3.311.521,98 динара.Пословне промене настале на основу горе наведеним улазним  рачунима прокњижени
су на конто: 424511- Услуге одржавања националних паркова и природних површина, позиција:153-01

          Након контроле горе наведеног документа неправилности и незаконитости нису утврђени.

03- Ископ и одржавање пропуста и канала
           Добављач Јавно комунално-стамбено предузеће Сента издао је  рачун број: 06115/11 од 24.12.2011.
године; 02500/11 од 10.06.2011. године; 05617/11 од 29.11.2011. године; 05187/11 од 10.11.2011. године;
00068/12 од 10.02.2012. године за извршених услуга- Ископ и одржавање пропуста и канала. На основу
поменутих рачуна у периоду од 01.01.2012.-15.07.2012. године добављачу исплаћен је укупан износ од
900.064,54 динара.
             Након контроле горе наведеног документа неправилности и незаконитости нису утврђени.

4)  Позиција: 154;
Економска класификација : 425: Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

01- Трошкови пословних просторија и опште имовине
                                                 02- Непредвиђени радови-хитне интервенције - НЕМА ПРОМЕТА

01- Трошкови пословних просторија и опште имовине
Вршена је контрола улазних рачуна везано за :

Број
конта Назив конта

Укупан број
контролисаних рачуна

Исплаћен износ
добављачима

425111 Зидарски радови 2 97,113.22
425112 Столарски радови 2 18,451.00
425113 Молерски радови 5 871,204.50
425114 Радови на крову 4 552,875.00
425115 Радови на водоводу и канализацији 2 11,139.64
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425117 Електричне инсталације 1 67,732.00

425119
Остале услуге и материјал за текуће
поправке и одржавање зграда 26 1,351,674.60

425191
Текуће поправке и одржавање
осталих објеката 5 225,679.84
                            Укупно: 3.195.869,80

Након контроле горе наведених докумената и контроле књижења истих неправилности и
незаконитости нису утврђени.

5)  Позиција: 155;
Економска класификација : 511: Зграде и грађевински објекти
                                                 01: Планови Сенте
                                                 02: Изградња спортске хале
                                                 03: Изградња бунарског вододзахвата у Торњошу

                                             04: Реконструкција телефонске мреже у Богарашу и Горњем Брегу
                                                 05: Радови у Народној башти
                                                 06: Изградња нових паркинга
                                                 07: Санација куполе зграде општине
                                                 08: Реконструкција центра Сенте
                                                 09: Реконструкција водовода

                                           10: Адаптација бунара у Народној башти
                                                 11: Изградња термалног бунара
                                                 12: Изградња трафо станице у Индустријском парку
                                                 13: Изградња пута у Индустријском парку
                                                 14: Изградња нове фонтане у градском парку
                                                 15: Уређење тргова

                                              16: Куповина некретнине
                                                 17: Изградња и адаптација пијачног простора
01: Планови Сенте
            Одлуком о буџету Општине Сента за 2012.годину за израду Планова Сенте предвиђен је износ од
10.000.000,00 динара.
Конто:511411- Планирање и праћење пројекта

А) Добављач „Луна конструкт“ –Агенција за вештачење из Сенте, ПИБ: 105662664 издао је  рачун
број: 89 од 19.01.2012. године за вршење стручног надзора над извођењем радова на уређењу централног
парка у Сенти према уговору и решењу бр: 404-01-39/2011-05-IV, вредност рачуна: 30.000,00 динара. На
основу наведеног рачуна дана 19.01.2012. године извршена је уплата на рачун број: 335-18890-36 износ од
 од 30.000,00 динара .
Након контроле Уговора о вршењу стручног надзора над извођењем радова на уређењу Централног
парка у Сенти који је закључен између Општине Сента као наручиоца и Андрушко Иштвана из Сенте,
улица Предградски венац 27/а као извршиоца констатује се да неведени уговор нема броја и не садржи дан
закључења уговора . Општина Сента за вршење стручног надзора над извођењем радова на уређењу
Централног парка у Сенти закључио је уговор са физчким лицем Андрушко Иштваном, а није закључио
уговор са „Луна конструкт“ – ом из Сенте.
Контролисани директни корисник средстава буџета за извршени стручни надзор над извођењем радова на
уређењу Централног парка у Сенти исплатио је 30.000,00 динара за „Луна конструкт“ –Агенцији за
вештачење уместо Иштвана Андрушкоа из Сенте, улица Предградски венац 27/а ским је закључен Уговор о
вршењу стручног надзора над извођењем радова на уређењу Централног парка у Сенти а то је супротно
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члану 7. Уговора о вршењу стручног надзора над извођењем радова на уређењу Централног парка у
Сенти.
           Б) Добављач „Луна конструкт“ –Агенција за вештачење из Сенте, ПИБ: ПИБ: 105662664 издао је
рачун број: 90 од 19.01.2012. године за вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова на
Главном тргу у Сенти према уговору и решењу бр: 404-01-40/2011-05-IV, вредност рачуна: 30.000,00
динара. На основу наведеног рачуна дана 19.01.2012. године извршена је исплата  од 30.000,00 динара.
            Након контроле Уговора о вршењу стручног надзора над извођењем грађевинских радова на
Главном тргу  у Сенти који је закључен између Општине Сента као наручиоца и Иштвана Андрушко из
Сенте, улица Предградски венац 27/а као извршиоца констатује се да неведени уговор нема броја и не
садржи дан закључења уговора . Општина Сента за вршење стручног надзора над извођењем
грађевинских радова на Главном тргу у Сенти закључио је уговор са физчким лицем Иштваном Андрушком,
а није закључио уговор са „Луна конструкт“ -омиз Сенте.
Контролисани директни корисник средстава буџета за извршени стручни надзор над извођењем
грађевинских радова на Главном тргу у Сенти исплатио је 30.000,00 динара за „Луна конструкт“ –Агенцији
за вештачење уместо Иштвана Андрушкоа из Сенте, улица Предградски венац 27/а ским је закључен
Уговор о вршењу стручног надзора над извођењем грађевинских радова на Главном тргу у Сенти а то је
супротно члану 7. Уговора о вршењу стручног надзора над извођењем радова на уређењу Централног
парка у Сенти.
            Ц) Дана 19.03.2012. године закључен је Уговор о вршењу стручног надзора над извођењем радова
на Изради завршне облоге Главног трга  у Сенти ( нема броја) између Општине Сента као наручиоца и
Андрушко Иштвана из Сенте, улица Предградски венац 27/а као извршиоца, вредност уговора: 50.000,00
динара. Сходно члану 7. горе наведеног уговора контролисани директни корисник средстава буџета:
- дана 03.04.2012. године уплатио је износ од  25.000,00 динара на рачун број: 335-18890-36, а истовремено
на одговарајући уплатни рачун уплатио је порез на доходак грађана у износу од 6.024,00 динара и
допринос за ПИО у износу од 6.627,00 динара (уговор третиран је као Уговор о делу) и
-  дана 21.05.2012. године уплатио је износ од  25.000,00 динара на рачун број: 335-18890-36, а
истовремено на одговарајући уплатни рачун уплатио је и порез на доходак грађана у износу од 6.024,00
динара и допринос за ПИО у износу од 6.627,00 динара (уговор третиран је као Уговор о делу) .
             Након контроле изворних докумената констатује се да је уплатни рачун број:335-18890-36 наведен :
- и код Андрушко Иштвана из Сенте, улица Предградски венац 27/а
- и код „Луна конструкт“ –Агенцији за вештачење.
             Контролисани директни корисник средстава буџета приликом закључивања Уговора о вршењу
стручног надзора над извођењем радова на Изради завршне облоге Главног трга  у Сенти није обратио
пажњу на то да за извршиоца услуге требало би наветси „Луна конструкт“ –Агенцији за вештачење уместо
Андрушко Иштвана (физичко лице) . Уколико контролисани директни корисник средстава буџета
поступилопо горе наведеном онда не би требало да исплати порез и доприноси у укупном износу од
25.302,00 динара ((6.024,00+6.627,00) x 2=25.302,00)
Како је Контролисани директни корисник средстава буџета исплати укупан износ од 25.302,00 динара, тиме
председник општине –наредбодавац постуио је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему
у делу који се односи на економичну употребу буџетских средстава.
              Д) Општина Сента дана 10.01.2012. године закључила је Уговор о пројектовању:Павиљона
„ALLTECH“ и уређења непосредне околине на Галвном тргу у Сенти са Агенцијом за пројектовање и
инжињеринг „Домус“ из Кањиже, цена пројектовања укупно износи 236.000,00 динара. На основу наведеног
уговора  контролисани директни корисник средстава буџета дана 24.01.2012. године авансно је исплатио
добављачу 118.000,00 динара , а преостали део од 82.000,00 динара исплатио је дана 06.03.2012. године
на основу рачуна бр.03/2012 од 20.02.2012. године.
             Након контроле аналитичку картицу за конто:015115- Други објекти у припреми констатује са да
контролисани директни корисник средстава буџета није прокњижио вреност рачуна од 236.000,00 динара
на поменуту картицу, тиме поступио  члану 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству у делу  који се
односи на уредно вођење пословних књига.
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             Општина Сента дана 16.03.2012. године закључила је Уговор о међусобним правима и обавезама у
изградњи летњег позришта-павиљона „ALLTECH“ и уређењу околине у Општини Сента на Главном тргу,
број: 4-5/2012-II са АД“ ALLTECH SERBIA“ из Сенте,Карађорђева бб.Сходно члану 3. горе наведеног
уговора летњи павињон изграђен од стране АД“ ALLTECH SERBIA“ постаје основно средство локалне
самоуправе тј. Општине , у чијим књигама ће се водити по завршетку изградње у складу са позитивним
прописима.Након контроле пословних књига контролисаног директног корисника средстава буџета
констатује се да до дана контроле летње позориште- павиљон „ALLTECH“ није прокњижен ни на
конто:015115- Други објекти у припреми ни на конто: 011194- Установе културе.
Оказ-24: Уговор за пројетовање павиљона „ALLTECH“ од 10.01.2012. године

Конто: 511441- Стручна оцена и коментари
Контролисани директни корисник средстава буџета добављачу ЈВП“Воде Војводине“ из Новог Сада
извршио је исплату дана:
- 14.03.2012. године износ од  65.817,10 динара на основу Рачуна бр.519100941203 од 14.03.2012. године
за Трошкове давања мишљења у поступку издавања водних услова  за пешачку стазу на Кеју Др. Зорана
Ђинђића –десна обала реке Тисе од км 120+660 до км 121+460
-11.05.2012. године износ од  36.110,60 динара на основу Рачуна бр.519102501205 од 11.05.2012. године за
Трошкове давања мишљења у поступку издавања водних услова  за Паркунг око Спортског центра у Сенти
( парцела бр.58, 59, 62, 71, 73, 84 и 85 К.О.Сента).
Износи горе наведених рачуна проњижени су на конто:015121-Саобраћајна опрема у припреми.

02: Изградња спортске хале

Број
конта Назив конта

Укупан број
контролисаних
рачуна

Укупно исплаћен
износ добављачима

Планиран износ у
Буџету Општине
Сента за
2012.годину

511291 Плиновод и плински радови 2 1.460.000,00
511411 Планирање и праћење пројекта 3 1.184.334,60

                        УКУПНО: 2.644.334,60 2.000.000,00

Након контроле горе наведених докумената констатује се да је контролисани директни корисник
средстава буџета у вези изградње спосртске хале у периоду од 01.01.-15.07.2012. године 6.44.334,60
динара више је исплатио него што је за ову намену била предвиђена средства чланом 5.  Одлуке о буџету
општине Сента за 2012. годину, Раздео:2; Глава: 2.7 ; Функција:620; Позиција: 155-02; Економска
класификација: 511- Зграде и грађевински објекти  („ Службени лист општине Сента“ бр. 14/2011).

Како је контролисани директни корисник средстава буџета у вези изградње спосртске хале
644.334,60 динара више  исплатио него што је за ову намену била предвиђена средства чланом 5. Одлуке
о буџету општине Сента за 2012. годину, тиме фунцкионер, тј. председник општине поступио је супротно
члану 71. став  2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту и наменску употребу
буџетских средстава..

03: Изградња бунарског вододзахвата у Торњошу
             Планиран износ у Буџету Општине Сента за 2012. годину за Изградњу бунарског вододзахвата у
Торњошу:6.963.000,00 динара.
            Дана 23.10.2008. године закључен је Уговор о извођењу радова-из области водопривреде бунарски
водозахват Б1-4/06 у Торњошу,  број:404-06/07-LXVII-9 између:
1. Месне заједнице „Торњош“ из Торњоша, Светог Стевана 7- ИНВЕСТИТОР
2. Фонда за капитална улагања из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 16 – ФИНАНСИЈЕР
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3. „Панаква“ д.о.о. из Новог Сада, Јована Суботића 23 –ИЗВОЂАЧ.
Вредност горе наведеног уговора је 17.518.677,31 динара.
          У члану 3. Уговора о извођењу радова-из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у
Торњошу наведено је да ће финансијер финансирати стварно изведене радове по понуди извођача
број:14289/08 од 19.09.2008. године (понуда је саставни део овог уговора) али само до висине
опредељених средстава Одлуком Управног одбора Фонда.

  Управни одбор Фонда донео је Одлуку о додели средстава број:06-318/08-15/2-1 од 04.04.2008.
године којом је одобрена средства за финансирање инвестиције Изградња бунарског водозахвата Б1-4/06 у
Торњошу износ од 7.010.591,12 динара.
            Дана 23.10.2008. године, тј. у моменту закљичивања Уговора о извођењу радова-из области
водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу од стране Месне заједнице „Торњош“ као
инвеститора није била обезбеђена недостајући део средстава у износу од 10.508.086,19 динара
(17.518.677,31 - 7.010.591,12 =10.508.086,19 ) ни у Финансијском плану за 2008.; 2009; 2011 и 2012. годину
Месне заједнице „Торњош“ ни у Буџету Општине Сенте за 2008.; 2009 . и 2011. годину.

Дана 30.11.2011. године закључен је Протокол о реализацији финансирања капиталних пројекта
број:4-64/2011-II од 30.11.2011. године,између:
- Фонда за капитална улагања из Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 16, кога заступа вд директор
Небојша Маленковић и
- Општине Сента из Сенте, Главни трг бр.1, коју заступа Председник Општине Анико Ширкова.
                У члану 3. Протокола о реализацији финансирања капиталних пројекта број:4-64/2011-II између
осталог Општина Сента од Фонда за капитална улагања преузела је обавезу плаћања износа од
6.962.944,00 динара везано за извођењу радова-из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у
Торњошу.

Дана 30.11.2011. године закључења  Протокола о реализацији финансирања капиталних пројекта
број:4-64/2011-II, тј. у моменту преузимања обавезу плаћања износа од 6.962.944,00 динара везано за
извођењу радова-из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу Општини Сента није
била обазбеђена средства од 6.962.944,00 динара Одлуком о буџету општине Сента за 2011. годину („
Службени лист општине Сента“ бр. 25/2010)  и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Сента за 2011. годину („ Службени лист општине Сента“ бр. 4/2011 и 10/2011).

  Како  дана 30.11.2011. године , тј.у моменту преузимања обавезу плаћања износа од 6.962.944,00
динара везано за извођењу радова-из области водопривреде бунарски водозахват Б1-4/06 у Торњошу,није
била обазбеђена средства од 6.962.944,00 динара Одлуком о буџету општине Сента за 2011. годину   и
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину, тиме :
- контролисани директни корисник средстава буџета поступио је супротно члану 54. став 1. Закона о
буџетском систему а
-  Председник општине (функционер директног корисника средстава буџета) поступио је супротно члану 71.
став 1. и  2. Закона о буџетском систему.

Контролисани директни корисник средстава буџета дана 05.01.2012. године сходно члану 3.
Протокола о реализацији финансирања капиталних пројекта а на основу I. привремене ситуације број:
020/10 од 10.12.2010. године уплатио је добављачу „Панаква“ д.о.о. износ од 6.962.944,00 динара.
Доказ-25 : - Протокола о реализацији финансирања капиталних пројекта број:4-64/2011-II

-  Извод бр.2 од 05.01.2012. године за рачун:840-24640-25
- Обавештење , број:1732/2011 од 12.12.2011. године
- Обавештење , зл.број:863/2011 од 02.12.2011. године
- Решење Агенције за привредне регистре, зл.бр:863/2011 од 24.01.2011. године

04: Реконструкција телефонске мреже у Богарашу и Горњем Брегу - НЕМА ПРОМЕТА

05: Радови у Народној башти
Планиран износ у Буџету Општине Сента за 2012.годину за Радове у Народној башти: 3.500.000, динара.
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              Добављач Асфалтерска калдрмџијска радња „Мозаик“ из Сенте, Кошут Лајош 15, ПИБ: 107140474
издао је  рачун број: 4/2012  од 15.06.2012. године за бетонирање стаза по Уговору о набавци радова
реконструкција стаза у Народној башти, вредност рачуна: 1.816.650,00 динара сходно Уговору о набавци
радова реконструкција стаза у Народној башти, бр: 404-01-3/2011 од 02.04.2011. године. На основу
наведеног рачуна дана 09.07.2012. године извршена је исплата добављачу износ  од 250.000,00 динара.
Након контроле аналитичких картица основних средстава констатује се да стаза у Народној башти није
прокњижена као основно средство.
На основу горе наведеног констатује се да је контролисани директни корисник средстава буџета
противзаконито је поступио , пошто је на непостојећом основном средством вршио реконсрукција.

 Уколико постоји стаза у Народној башти онда контролисани директни корисник средстава буџета
пословне књиге не води уредно, пошто исти није прокњижио на аналитичку картицу основних средстава
(конто:011145 - Осатли саобраћајни објекти), тиме поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о
буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у складу са структуром
конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски
систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007, 50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009,
37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 и 101/2010).
Доказ-26: - Рачун бр.4/2012

- Уговору о набавци радова реконструкција стаза у Народној башти
- Аналитичка картица за Конто: 511231-Аутопутеви,путеви,мостови,надвожњаци и тунели
- Аналитичка картица за добављача Асфалтерска калдрмџијска радња „Мозаик“

06: Изградња нових паркинга - НЕМА ПРОМЕТА

07: Санација куполе зграде општине

Број
конта Назив конта

Укупан број
контролисаних
рачуна

Укупно исплаћен
износ
добављачима

Планиран износ у
Буџету Општине
Сента за 2012.годину

511321

Капитално одржавање
посл.зграда и
пословних простора 5 1.445.561,95

3.000.000,00

Након контроле горе наведених докумената неправилности и незаконитости нису утврђени.

08: Реконструкција центра Сенте

Број
конта Назив конта

Укупан број
контролисаних
рачуна

Укупно исплаћен
износ добављачима

Планиран износ у
Буџету Општине
Сента за
2012.годину

511325
Капитално одржавање
одмаралишта 3 1.834.597,69

511392

Капитално одржавање
комуникационих и електричних
водова 1 287.077,48
                        УКУПНО: 2.121.675,17 2.000.000,00

               Након контроле горе наведених докумената констатује се да је контролисани директни корисник
средстава буџета у вези реконструкције центра Сенте у периоду од 01.01.-15.07.2012. године 121.675,17
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динара више је исплатио него што је за ову намену било предвиђено Одлуком о буџету општине Сента за
2012. годину .
               Контролисани директни корисник средстава буџета вези реконструкције центра Сенте 121.675,17
динара више је исплатио него што је за ову намену било предвиђено Одлуком о буџету општине Сента за
2012. годину, тиме фунцкионер, тј. председник општине –наредбодавац поступио је супротно члану 71.
став 2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту и наменску употребу буџетских
средстава.

09: Реконструкција водовода

Број
конта Назив конта

Укупан број
контролисаних
рачуна

Укупно исплаћен
износ добављачима

Планиран износ у
Буџету Општине
Сента за
2012.годину

511341 Капитално одржавање водовода 4 6.952.642,98 4.000.000,00

              У периоду од 01.01.-30.06.2012. године контролисаном директном кориснику средстава буџета од
остале нивоа власти пренета је као наменска средства за реконструкцију водовода у укупном износу од
3.250.000,00 динара.

10: Адаптација бунара у Народној башти
А) У вези адаптације бунара у Народној башти контролисаном директном кориснику средстава

буџета добављач СЗР“СИМБА“ из Сенте, Лазара Славнића 5 доставио је  рачун број: 15 од 24.04.2012.
године, укупан вредност рачуна: 144.904,00 динара, од тога дана 19.09.2011. године авансно је плаћено
86.942,40 динара, за  уплату остао је 57.961,60 динара.

Након контроле Картона основног средства – Бунар у Народној башти (инвентарски број: 242821),
констатује се да је на наведеном картону :
- дана 19.09.2011. године прокњижено као почетно стање износ од 213.057,02 динара (на основу рачуна
  Зидар Карољ Шандор ПР)  и 86.942,40 динара (на основу рачуна СЗР“СИМБА“)
- дана 11.05.2012. године прокњижено као вредност рачуна  57.961,60 динара уместо 144.904,00 динара.
Контролисани директни корисник средстава буџета горе наведени вредност пословне промене није тачно
прокњижио,тј. као вредност рачуна прокњижио је  57.961,60 динара уместо 144.904,00 динара, значи
погрешним књижењем износа рачуна поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском
рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига .
Дана 06.06.2012. године на финансијској картици за Конто: 011155-Остали облици водоводне
инфрасруктуре за период од 01.01.-15.07.2012. године прокњижен је износ од 65.844,00 динара на основу
рачуна број 11/12.

Б) Дана 15.05.2012. године од добављача Зидар Карољ Шандор ПР из Сенте Ади Ендре 28/а
примљен је рачун број: 11/12 од 14.05.2012. године (УР-1414) за изврешене радове на адаптације бунара у
Народној башти, тј. за фарбање ламперије, конструкције и за постављање пумпе са свим потребним
прикључцима, доводом електричне енергије, израдом шахта са поклопцем, укупан вредност рачуна:
65.844,00 динара, наведени износ прокњижен је на картон основног средства – Бунар у Народној башти и
на финансијску картицу за конто: 011155- Остали облици водоводне инфраструктуре.
Контролисани директни корисник средстава буџета прокњижио је рачун број: 11/12 од 14.05.2012.године
дана 06.06.2012. године уместо16.05.2012. године , тј, 21 дана касније је прокњижио пословну промену,
тиме поступио је супротно члану 16. став 11. Уредбе о буџетском рачуноводству

Ц) Општина Сента закључио је Уговор о вршењу стручног надзора над извођењем радова на
адаптацији бунара у Народној башти у Сенти са СЗР “Ниво“ Предузетником Пинтер Валеријом из Сенте,
улица Војислава Илића 13 , ПИБ:101103106, вредност уговора: 30.000,00 динара . Наведени уговор нема
ни датума ни броја.



45

Контролисани директни корисник средстава буџета сходно члану 7. Уговора о вршењу стручног надзора
над извођењем радова на адаптацији бунара у Народној башти дана 25.10.2011. године авансно  је
исплатио  добављачу износ од 15.000,00 динара , а на основу рачуна број: 16/2012. године од 03.05.2012.
године дана 05.06.2012. године исплатио је пеостали износ од 15.000,00 динара.

Дана 23.04.2012. године Комисија је сачинила Записник о примо-предаји извршених грађевиснких
радова на адаптацији бунара (II. фаза) у Сенти у Народној башти, на катастарској парцели број 85/1 к.о.
Сента, извођач радова : СЗР“СИМБА“ .  Прегледом изведених радова Комисија је констатовала да су
радови на адаптацији бунара (II. фаза) у Сенти у Народној башти, на катастарској парцели број 85/1 к.о.
Сента су извршени. На записнику као надзорни орган наведен Пинтер Роберт, исти је потписао
записник,међутим поред имена нема шестоугаоног печата ( Инжењерска комора Србије издаје
дипломираном инжињеру цертификат и печат који овлашћује лице за вршење стручног надзора ).

Како поред имена Пинтер Роберта нема печата за надзор , то значи као да није ни извршен
стручни надзор над извођењем радова на адаптацији бунара у Народној башти у Сенти.
На основу горе наведеног констатује се да је СЗР “Ниво“ Предузетник Пинтер Валерија као надзорни орган
није извршио своје обавезе сходно члану 4. Уговора о вршењу стручног надзора над извођењем радова на
адаптацији бунара у Народној башти у Сенти.

Надзорни орган за извршене радове на адаптацији бунара у Народној башти, тј. за фарбање
ламперије, конструкције и за постављање пумпе са свим потребним прикључцима, доводом електричне
енергије, израдом шахта са поклопцем ( укупан вредност рачуна: 65.844,00 динара) наручиоцу није дао
посебан извештај , на рачуну добављача Зидар Карољ Шандор ПР, број:11/12 од 14.05.2012. године само
је написано „ДА СУ РАДОВИ ИЗВРШЕНИ“ , а испод тога стављен само параф једног лица. На рачун није
написано изнад поменутог текста  „Надзорни орган“, на основу парафа не може утврдити да ли је надлежни
надзорни орган потписао , поред парафа нема шестоугаони печат на основу истог могло би
идентификовати ко је извршио стручни надзор над извођењем радова на адаптацији бунара у Народној
башти у Сенти.

Како надзорни орган није дао извештај о ивршеном стручном надзору над извођењем радова на
адаптацији бунара у Народној башти у Сенти који је извео Зидар Карољ Шандор ПР, параф надзорног
органа без печата значи да није извршен надзор, из тога произлази да надзорном органу тј, СЗР “Ниво“
Предузетник Пинтер Валерија без правног основа је извршена исплата рачуна број:16/2012, вредност од
30.000,00 динара , тиме председник општине поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском
систему у делу који се односи на закониту и наменску употребу буџетских средстава.
             На Картону основног средства – Бунар у Народној башти није прокњижен услуге надзорног органа ,
износ од 30.000,00 динара иако наведени трошак чини саставни део  инвестиције.
Доказ-27 : - Картон основног средства – Бунар у Народној башти

- Рачун бр.15 од 24.04.2012. године
- Записник о примо-предаји извршених грађевиснких радова на адаптацији бунара (II. фаза) у

                 Сенти у Народној башти од 23.04.2012. године
- Рачун бр.11/12 од 14.05.2012. године
- Уговору о вршењу стручног надзора над извођењем радова на адаптацији бунара у Народној

                 башти у Сенти
- Рачун бр.16/2012 од 03.05.2012. године
- Финансијска картица за Конто: 011155-Остали облици водоводне инфрасруктуре

11: Изградња термалног бунара - НЕМА ПРОМЕТА
12: Изградња трафо станице у Индустријском парку- НЕМА ПРОМЕТА

13: Изградња пута у Индустријском парку

Број
конта Назив конта

Укупан број
контролисаних

Укупно исплаћен
износ добављачима

Планиран износ у
Буџету Општине
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рачуна Сента за
2012.годину

511231 Изградња пута у Индустријком парку 1 2.638.966,99 5.000.000,00
Након контроле горе наведеног документа неправилности и незаконитости нису утврђени.

14: Изградња нове фонтане у градском парку

Број
конта Назив конта

Укупан број
контролисаних
рачуна

Укупно исплаћен
износ добављачима

Планиран износ у
Буџету Општине
Сента за
2012.годину

511241 Водовод 9 7.201.242,27

511292
Комуникационих и електричних
водова 1 602.409,69
                        УКУПНО: 7.803.561,96 7.000.000,00

               Након контроле горе наведених докумената констатује се да је контролисани директни корисник
средстава буџета у вези Изградње нове фонтане у градском парку у периоду од 01.01.-15.07.2012. године
803.561,96 динара више средстава је исплатио него што је за ову намену било предвиђено Одлуком о
буџету општине Сента за 2012. годину .
               Контролисани директни корисник средстава буџета у вези Изградње нове фонтане у градском
парку 803.561,96 динара више је исплатио него што је за ову намену било предвиђено Одлуком о буџету
општине Сента за 2012. годину, тиме фунцкионер, тј. председник општине –наредбодавац поступио је
супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему.

Након контроле Картона основног средства – Фонтана-Градски парк (инвентарски број: 381401,
констатује се да је на наведеном картону :
- дана 18.09.2012. године прокњижено као почетно стање износ од 7.201.242,27 динара.
Износ од 7.201.242,27 динара састоји се од:

Датум
књижења Број документа Опис износ

10.01.2012. I.привремена ситуација за Децембар
2011.године по уговору бр:IV.06 4 47 ЗТС д.о.о. Суботица 688,476.90

10.01.2012. I.привремена ситуација за Децембар
2011 године по уговору бр:IV.06 4 48 ЗТС д.о.о. Суботица 728,676.43

21.02.2012. Уговор бр:404-01-40/2011-05-IV Баупартнер доо
Суботица 900,000.00

28.02.2012. Профактура бр:ПР-240112А Баупартнер доо
Суботица 1,070,469.62

21.03.2012. Излазни рачун бр:Ир-12-2012 Баупартнер доо
Суботица 437,110.14

23.03.2012. Излазни рачун бр:Ир-13-2012 Баупартнер доо
Суботица 1,045,379.33

25.04.2012. Излазни рачун бр:Ир-24-2012 Баупартнер доо
Суботица 1,369,429.85

08.06.2012. II.привремена ситуација за Април
2012.године по уговору бр:IV.06 4 47 ЗТС д.о.о. Суботица 513,300.00

15.06.2012. II.привремена ситуација за Април
2012.године по уговору бр:IV.06 4 48 ЗТС д.о.о. Суботица 448,400.00
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. Укупно: 7.201.242,27

Горе наведени износи појединачно су прокњижени на Картицу конта по финансијским позицијама :155-14,
економска класификација : конто:511241- Водовод
Поред наведене издатке Електровојводини д.о.о.авансно је исплаћен износ од 602.409,69 динара дана
21.06.2012. године за изградњу прикључка на дистрибутивни електроенергетски систем фонтане .Наведена
пословна промена прокњижена је на конто: 511292: Комуникациони и електрични водови.
Контролисани директни корисник средстава буџета на Картон основног средства – Фонтана-Градски парк
није прокњижио  у 2011. години уплаћене авансе  на основу:
- I. привремене ситуације за децембар 2011. године –по уговору IV.06 4 47 испостављено дана 02.12.2011.
  године од сртане добављача ЗТС д.о.о. за производњу,трговину, транспорт и услуге из Суботице износ

од 1.696.297,20 динара
- I. привремене ситуације за децембар 2011. године –по уговору IV.06 4 48 испостављено дана 02.12.2011.
  године од сртане добављача ЗТС д.о.о. за производњу,трговину, транспорт и услуге из Суботице износ

од 1.693.040,40 динара.
Након контроле достављених рачуна, уговора и осталих докумената везано за изградњу Фонтане у
Градском парку констатује се вредност инвестиције исказан у следећој табели:13.125.802,73 динара

Назив добављача Назив и број документа Датум
документа

Износ

ЗТС д.о.о. Окончана ситуација по уговору IV.06 4 47 15.06.2012. 2.968.803,30
ЗТС д.о.о. Окончана ситуација по уговору IV.06 4 48 15.06.2012. 2.928.548,78
„Баупартнер“ д.о.о. I. привремена ситуација - 1.706.594,35
„Баупартнер“ д.о.о. Излазни рачун:12-2012 01.03.2012. 636.631,83
„Луна конструкт“-надзор Рачун бр.90 19.01.2012. 30.000,00
„Баупартнер“ д.о.о. I. привремена ситуација - 886.288,67
„Баупартнер“ д.о.о. Излазни рачун:13-2012 01.03.2012. 1.045.379,33
„Луна конструкт“-надзор Рачун бр.90 19.01.2012. 30.000,00
„Баупартнер“ д.о.о. I. привремена ситуација - 1.524.126,62
„Баупартнер“ д.о.о. Излазни рачун:13-2012 01.03.2012. 1.369.429,85

13.125.802.73

Укупан вредност инвестиције од13.125.802,73 динара не садржи трошкови израде техничке документације.
Како контролисани директни корисник средстава буџета није прокњижио износ од 5.924.560,46

динара (13.125.802.73-7.201.242,27=5.924.560,46) на Картон основног средства – Фонтана-Градски парк, тј
пословне књиге не води уредно,  тиме поступио је супротно дела  члана 9. став 2.  Уредбе о буџетском
рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига
Доказ-28: -Картон основног средства – Фонтана-Градски парк
- I. привремене ситуације за децембар 2011. године –по уговору IV.06 4 47
- I. привремене ситуације за децембар 2011. године –по уговору IV.06 4 48
- Картица конта за конто:  512241 , позиција:155-14
- Окончана ситуација по уговору IV.06 4 47  ; Окончана ситуација по уговору IV.06 4 4
- Излазни рачун:Ир -12-2012;  Рачун бр.90  ; Излазни рачун:Ир -13-2012
-Уговор о набавци радова на уређењу централног парка у Сенти, бр:404-01-40/2011-05-IV
-Уговор о вршењу надзора, бр:404-01-40/2011-05-IV
- Рачун бр.89;  Излазни рачун:Ир -24-2012;

15: Уређење тргова- НЕМА ПРОМЕТА
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16: Куповина некретнине
Контролисани директни корисник средстава буџета на основу купопродајог уговора ,број:464-

2/2011-I од 13.01.2012. године купио је напокретност уписане у Лист непокретности број:9614,К.О.Сента,
парцела 12488-земљиште под зградом-објектом, земљиште уз зграду и њива у површини од 27 а и 20 м2,
парцела бр.12489-њива у површини од 47 а и 67 м2 и парцела бр. 12490- њива у површини од 45 а и 85 м2,
за купорпдајну цену у износу од 1.000.000,00 дината , а наведени износ исплатио је продавцу дана
27.01.2012. године.

Након контроле рачуноводствене исправе везане за горе наведене пословне промене
неправилности и незаконитости нису утврђени.

17: Изградња и адаптација пијачног простора

Број
конта Назив конта

Укупан број
контролисаних
рачуна

Укупно исплаћен
износ добављачима

Планиран износ у
Буџету Општине
Сента за
2012.годину

511226
Складишта, силоси, гараже и
слично 2 172.340,00

500.000,00

               Након контроле рачуноводствене исправе везане за израду пијачног платоа неправилности и
незаконитости нису утврђени.

6)  Позиција: 156;
Економска класификација : 512: Машине и опреме
01- Црпка за препумпавање итпадних вода у случају великог водостаја- НЕМА ПРОМЕТА

ДОБАВЉАЧИ- 01.01.-15.07.2012.

Контролисани директни корисник средстава буџета дана 23.11.2012. године доставио је буџетском
инспектору аналитичку картицу за конто :252111- Добављачи у земљи за  у периоду од 01.01.2012. –
15.07.2012. године.
На горе поменутој картици исказано је стање на дан 15.07.2012. године:
- Потражује-укупно: 419.691.009,98 динара
- Дугује-укупно: - 139.688.376,70 динара
- Салдо : 280.002.633,28 динара.
То значи да је контролисани директни корисник средстава буџета на дан 15.07.2012. године дугује
добаљачима са укупно износом од 280.002.633,28 динара.

Након контроле аналитичку картицу за конто :252111- Добављачи у земљи констатовано је да су
погрешно прокњижени следећи износи (авансно плаћени износи књиже се на конто:291211- Плаћени
аванси за набавку материјала или на конто: 291213- Плаћени аванси за куповину услуга,а не на конто
252111- Добављачи у земљи ):

Назив Дугује Потражује Салдо
00001 НИС Петрол 0,00 -15.404,27 15.404,27
00064 Сјај 265.138,20 248.244,86 16.893,34
00128 Омладинска задруга 1.159.050,48 1.149.050,48 10.000,00
00168 Сарвак 698.150,00 697.750,00 400,00
00278 Миравис доо 282.964,00 0,00 282.964,00
00413 Елите Палић 14.820,00 0,00 14.820,00
                                     Укупно: 340.481,61
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Укупан дуг према добављачима на дан 15.07.2012. године :
- 280.002.633,28 Салдо на картици добављача, конто:252111

   +      340.481,61- исплаћено је авансно
   +    7.592.109,12 динара као уплата није прокњижено код добављача Бсет Изградња

- 272.751.005,77 динара.
На основу горе наведеног констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета

на дан 15.07.2012. године дугује добаљачима са укупним износом од 272.751.005,77 динара.
            На основу изворне документације (привремених ситуација везано за изградњу спортске хале)
издате од стране добављача „Бсет Изградња“ д.о.о. из Новог Сада и извода констатује се да је
контролисани директни корисник средстава буџета дана 19.06.2012. године погрешно је прокњижио уплату
од 7.592.109,12 динара (уместо Општине Сенте износ је уплатио Фонд за капитална улагања), тј.
прокњижио је:
на потражној страни конта:252111-Добављачи у земљи износ од 7.592.109,12 динара као сторно износ

уместо књижења износа од 7.592.109,12 динара на дуговној страни конта:252111-Добављачи у земљи.
У току контроле контролисани директни корисник средстава буџета извршио је сравњење остворених
ставки са добављачем „Бсет Изградња“ д.о.о., а након сравњења финансијске картице извршио је
одговарајуће исправке на аналитичкој картици за конто:252111-00272- Добављачи у земљи- Бсет
Изградња“ д.о.о.

Контролисани директни корисник средстава буџета на дан 27.11.2012. године има дуга према
добављачу „Бсет Изградња“ д.о.о. укупан износ од 38.774.746,94 динара.
Доказ-29:- Промет СУБ аналитике , конто:252111- Добављачи у земљи за период од 01.01.-15.07.2012. г.

-Картице СУБ аналитике , конто:252111- Добављачи у земљи- „Бест Изградња“ -за период од
 01.01.-28.11.2012. г.

Б) УГОВОР О ДЕЛУ
Конто:423111- Услуге превођења
Конто:423599- Остале стручне услуге

             На основу достављене документације констатује се да је контролисани директни корисник
средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године закључио  :
1) Уговор о делу са разним физичким лицима за вршење:
    А) Остале стручне услуге (32 комада уговора о делу), укупан уговорени а исплаћени бруто износ је :
        1.044.913,00 динара (нето износ: 676.424,00 динара) - исплаћени износи прокњижени су на
        конто:423599
    Б) Услуге превођења (5 комада уговора о делу) ,укупан уговорени а исплаћени бруто износ је :
         75.305,00 динара (нето износ: 50.000,00 динара)- исплаћени износи прокњижени су на конто:423111-
         Услуге превођења.
         Контролисани директни корисник средстава буџета на основу  члана 4.  или члана 5. став. 2 Уговора о
делу имао је обавезу да пре исплате уговореног износа треба да обезбеди доказ – извештај о томе да је
уговорени посао извршен, а поменути докуменат треба да буде парафиран од стране наручиоца посла, тј.
од стране председника општине као доказ да је уговорени посао  извршено.
         Након контроле достављене документације везано за исплату наручених послова (остале стручне
услуге) уговорима о делу  (32 комада) констатује се да контролисани директни корисник средстава буџета у
моменту исплате није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао извршен, а поменути
докуменат парафиран од стране наручиоца посла, тј. од стране председника општине .
          Контролисани директни корисник средстава буџета у моменту исплате остале стручне услуге по
уговорима о делу није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао извршен, то значи да
противзаконито је извршио исплате дана 9 и 27. јануара; 23. фебруара; 6. и  22. марта ; 11. и 30. прила;  29
маја; 5. јуна и 5. јула 2012. године, поменуте пословне промене  прокњижени  су на конто :423599-Остале
сручне услуге (позиција:7).
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          Контролисани директни корисник средстава буџета на основу члана 5. став 2. Уговора о делу,
број:112-4/2012-19-IV-01 од 01.02.2012. године дана 22.03.2012. године извршиоцу посла, тј. Људмили
Јанковић Губик исплатио је 5.000,00 динара у нето износу и уплатио је одговараћућег износа пореза и
доприноса, међутим у моменту исплате није располагао са  извештајем о томе да је уговорени посао
извршен а исти парафиран од стране наручиоца посла, то значи да је противзаконито исплатио извршиоцу
посла од 5.000,00 динара и уплатио је одговараћућег износа пореза и доприноса, тиме функционер
контролисаног директног корисника средстава буџета поступио је супротно члану 71. став 2. Закона о
буџетском у делу који се односи на закониту употребу буџетских средстава.
Доказ-30: - Картица конта по финансијким позицијама за конто:423599 за финансијску позицију:07- за
                   период 01.01.-15.07.2012. године

- Уговор о делу, број:112-4/2012-19-IV-01
- Пореска пријава о обрачунатим и плаћеном порезу на приходе од спортиста и спортских

                    стручњака и на друге приходе од 22.03.2012. године; бар код :695166119

2) Контролисани директни корисник средстава буџета  закључио је Уговор о коришћењу услуга
саветника Председника општине са Борисом Зец и Слободаном Борђошки ( 14 комада уговора о делу) ,
укупан уговорени а исплаћени бруто износ је : 1.076.180,00 динара (нето износ: 624.296,00 динара)-
исплаћени износи прокњижени су на конто:423599.

Горе поменути уговори наведен су у Табели бр. 7., иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.
На име остале стручне услуге исплаћено је 9 рачуна добављача у укупном износу од 816.500,00

динара. (конто:423599)
Одлуком о буџету Општине Сента за 2012. годину на позицији: 7 предвиђен је износ од :
-    100.000,00 динара за покриће трошкова услуге превођења (конто:423111)
- 2.933.000,00 динара за покриће трошкова остале стручне услуге (конто:423599)

          Контролисани директни корисник средстава буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године закључио је
уговор о делу са Мариаш Ендретом, Варга Кристоаном, Нађабоњи Ливијом , Кечкеш Баш Агнешом и
Јанковић Груик Људмилом и Поповић Предраг , укупан износ уговорених а неисплаћених обавеза до
15.07.2012. године је :

- на име услуге превођења 30.000,00 динара у нето износу а 45.183,00 динара у бруто износу
- на име остале стручне услуге 205.087,00 динара у нето износу а 320.915,00 динара у бруто износу.
 Горе поменути уговори наведен су у Табели бр. 7., иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.

Ц) УГОВОРИ
          На основу достављене документације констатује се да је контролисани директни корисник средстава
буџета у периоду од 01.01.2012. – 15.07.2012. године са разним добављачима закључио  уговор о
реализацији пројеката, односно уговор о стручном надзору - 45 комада (39+6 угровора наведене под
редним бројем 9 Табеле бр.8 ), укупан износ уговорених обавеза је 78.192.933,43 динара (66.265.197,82 +
11.927.735,61=78.192.933,43).
Горе поменути уговори наведен су у Табели бр. 8., иста је у прилогу записника и чини њен саставни део.
Закључени уговори навдени у Табели бр. 8., под редним бројем:2, 5, 7, 9 (овде има 7 уговора), 10, 11, 13,
18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 и 43 немају броја .

На основу тачке 29. 41. 46. и 47.  Упутсва о канцеларијском пословању органа државне управе
(„Службени гласник РС“ бр. 10/93 и 14/93-испр.) контролисани директни корисник средстава буџета у
обавези је да евидентира аката, односно предмета под одређеним бројем (у нашем случају закључених
уговора).

Како контролисани директни корисник средстава у горе наведеним случајевима уговоре није
евидентирао под одређеним бројевима ,тиме поступио је супротно тачке 29. 41. 46. и 47.  Упутсва о
канцеларијском пословању органа државне управе
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II. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА НА ОДГОВАРАЈУЋУ ЕКОНОМСКУ КЛАСИФИКАЦИЈУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
СЕНТА У МОМЕНТУ ИСПЛАТЕ ОБАВЕЗЕ, ОДНОСНО СТВАРАЊА ОБАВЕЗЕ НА ТЕРЕТ РАЧУНА БУЏЕТА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2010. – 15.07.2012.ГОДИНЕ

- Утврђивање износа и структуре финансијских средстава на рачуну Општине Сента на дан
01.01.2010. године

       На основу извода банке бр. 1 од 04.01.2010. године констатује се да је као предходно стање на
рачуну Општине Сента , број: 840-24640-25 исказан је износ од 30.084.992,71 динара.

 У 2010. години  први радни дан је 04.01.2010. године , а предходни радни дан је 31.12.2009. године, значи
предходно стање је јесте стање на дан 31.12.2009. године.

            На основу горе наведеног структура финансијских средстава на дан 31.12.2009. године за износ од
30.084.992,71 динара утврђено је буџетском инспекцијом а исти је констатовано у записнику бр.47-8-2-
ВК/2012 од 16.10.2012. године је следеће:

Опис Износ Износ
А.            НАМЕНСКА СРЕДСТВА: 28.632.162,82
1.   Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта,

односно пољопривредног објекта у државној својини   (741522)
21.280.492,12 /

2. Средства за започете пројекте 7.351.670,70 /
Б.           ОСТАЛА СРЕДСТВА: 1.452.829,89

                                                                  УКУПНО: 30.084.992,71

            Стање на дан 31.12.2009. године на рачуну Општине Сента , број:840-24640-25 је 30.084.992,71
динара, а исти износ се пренесе за дан 01.01.2010. године као предходно стање, значи салдо на дан
01.01.2010. године на рачуну 840-24640-25 је 30.084.992,71 динара.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗА  2010. ГОДИНУ:

Вршена је контрола законитог коришћења буџетских средстава и средстава из других извора:

         Контролисани директни корисник средстава буџета на основу одредаба Закона о буџетском систему
има законску обавезу да буџетска средства и средстава из других извора употреби сходно члану 5. Одлуке
о буџету општине Сента за 2010. годину :
- Раздео:1 ; Глава: 1.1; Функција: 110; Позиција:4,6,7,8; Економска класификација :421; 423; 425 и 426
- Раздео:1 ; Глава: 1.10; Функција: 620; Позиција:197, 101 и 103; Економска класификација : 424; 451 и 511.

           На основу контролисане  рачуноводствене исправе везане за коришћење буџетских средства и
средстава из других извора у периоду од 01.01.2010.-31.12.2010. године, Финансијског плана за 2010.
годину и Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину сачињен је Упоредни преглед планираних и
остварених расхода у 2010. години  ( Табела бр. 3) , исти је у прилогу записника и чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани директни корисник средстава
буџета у периоду од 01.01.-31.12.2010. године више средстава исплатио од предвиђеног Финансијском
планом за 2010. годину и Одлуком о буџету општине Сента за 2010. годину , износи вишеисплаћених
средстава исказани су на контима :

1) 421121; 423599; 425211; 426131; 426411; код Скупштине општине, Председника општине, Заменика
председника, Општинско веће :

2) 424611; 426191; 451191-02; 451191-03; 451191-04; 451191-05; 451191-06; 451291-14.; код Развој
заједнице.

Извршене су исплате трошкова на следећим контима код Скупштине општине, Председника општине,
Заменик председника , Општинског већа иако исте нису предвиђене Финансијском планом за 2010.
годину: 421221; 423421; 423432; 423439; 423441; 426124; 426413; 426491; 426913 и 426919.
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          На основу горе наведеног констатује се да је одговорно лице тј. наредбодавац контролисаног
директног корисника средстава буџета приликом доношења одлуке о коришћењу средстава није поступио
сходно члану 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2010. годину:
- Раздео:1 ; Глава: 1.1; Функција: 110; Позиција:4,6,7,8; Економска класификација :421; 423; 425 и 426
- Раздео:1 ; Глава: 1.10; Функција: 620; Позиција:197, 101 и 103; Економска класификација : 424; 451 и 511
тиме је поступио супротно члану 71.став 2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту
употребу буџетских средстава.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗА  2011. ГОДИНУ:

Вршена је контрола законитог коришћења буџетских средстава и средстава из других извора:

         Контролисани директни корисник средстава буџета на основу одредаба Закона о буџетском систему
има законску обавезу да буџетска средства и средстава из других извора употреби сходно члану 5. Одлуке
о буџету општине Сента за 2011. годину :
- Раздео:1 ; Глава: 1.1; Функција: 111; Позиција:3, 5, 6,7; Економска класификација :421; 423; 425 и 426
- Раздео:1 ; Глава: 1.11; Функција: 620; Позиција:118,120, 217, 232 и 247; Економска класификација : 451 ;

511,512, 515 и 543.
           На основу контролисане  рачуноводствене исправе везане за коришћење буџетских средства и
средстава из других извора у периоду од 01.01.2011.-31.12.2011. године, Финансијског плана за 2011.
годину и Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину сачињен је Упоредни преглед планираних и
остварених расхода у 2011. години  ( Табела бр. 6) , исти је у прилогу записника и чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани директни корисник средстава
буџета у периоду од 01.01.-31.12.2011. године више средстава исплатио од предвиђеног Финансијском
планом за 2011. годину и Одлуком о буџету општине Сента за 2011. годину , износи вишеисплаћених
средстава исказани су на контима :

1) 421111; 423411 423599; 423712; 423911; код Скупштине општине, Председника општине, Заменика
председника, Општинско веће :

2) 451; позиција:118-18 код Развој заједнице.
          На основу горе наведеног констатује се да је одговорно лице тј. наредбодавац контролисаног
директног корисника средстава буџета приликом доношења одлуке о коришћењу средстава није поступио
сходно члану 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину:
- Раздео:1 ; Глава: 1.1; Функција: 111; Позиција:3,5,6,7,; Економска класификација :421; 423; 425 и 426
- Раздео:1 ; Глава: 1.11; Функција: 620; Позиција:118,120, 217, 232 и 247; Економска класификација : 451 ;
  511,512, 515 и 543.
тиме је поступио супротно члану 71.став 2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту
употребу буџетских средстава.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01.-15.07.2012. ГОДИНУ:

Вршена је контрола законитог коришћења буџетских средстава и средстава из других извора:

         Контролисани директни корисник средстава буџета на основу одредаба Закона о буџетском систему
има законску обавезу да буџетска средства и средстава из других извора употреби сходно члану 5. Одлуке
о буџету општине Сента за 2012. годину :
- Раздео:1 ; Глава: 1.1; Функција: 111; Позиција:5,7,8, 9, 10, 268, 15; Економска класификација :421; 423;
  424; 425; 426; 485 и 512
- Раздео: 2; Глава: 2.7; Функција: 620; Позиција:151;152;153;154;155 и 156 Економска класификација :
421;423;424; 425 и 511.
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           На основу контролисане  рачуноводствене исправе везане за коришћење буџетских средства и
средстава из других извора у периоду од 01.01.2010.-15.07.2012. године, Финансијског плана за 2012.
годину и Одлуке о буџету општине Сента за 2012. годину сачињен је Упоредни преглед планираних и
остварених расхода у 2012. години  ( Табела бр. 9) , исти је у прилогу записника и чини њен саставни део.

           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани директни корисник средстава
буџета у периоду од 01.01.-15.07.2012. године више средстава исплатио од предвиђеног Финансијском
планом за 2012. годину и Одлуком о буџету општине Сента за 2012. годину , износи вишеисплаћених
средстава исказани су на контима :

1) 421412; 421521; 421522; 42311; 423432; 423599; 423712; 423911; 426131; 426911; 426919; код Скупштине
општине, Председника општине, Заменика председника, Општинско веће :

2) 423599-позиција:152-01; 152-02 и 152-03; 424511-позиција:153-01; 511-позиција:152-02; 155-08;155-09 и
155-14 код Развој заједнице.

Извршене су исплате трошкова на следећим контима код Скупштине општине, Председника општине,
Заменик председника , Општинског већа иако исте нису предвиђене Финансијском планом за 2012.
годину: 421411; 421513; 421523; 421919; 423422; 423439; 426412; 426819; 485119.

          На основу горе наведеног констатује се да је одговорно лице тј. наредбодавац контролисаног
директног корисника средстава буџета приликом доношења одлуке о коришћењу средстава није поступио
сходно члану 5. Одлуке о буџету општине Сента за 2012. годину:
- Раздео:1 ; Глава: 1.1; Функција: 111; Позиција:5,7,8, 9, 10, 268, 15; Економска класификација :421; 423;
  424; 425; 426; 485 и 512
- Раздео: 2; Глава: 2.7; Функција: 620; Позиција:151;152;153;154;155 и 156 Економска класификација :
 421;423;424; 425 и 511

тиме је поступио супротно члану 71.став 2. Закона о буџетском систему у делу који се односи на закониту
употребу буџетских средстава.

III. УПОРЕЂЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ ОД  01.01.2010.-15.07.2012. ГОДИНЕ

1) Уукпан дуг:
             На основу Образца 1 –Биланс стања на дан 31.12.2010. године , Образца 1 –Биланс стања на дан
31.12.2011. године и Промет конта- стање на дан 15.07.2012. године констатује се да контролисани
директни корисник средстава  има укупан дуг са стањем на дан: 31.12.2010. ; 31.12.2011. и 15.07.2012.
године у износу наведене у следећој табели:

-  у динарима

Ред.бр. Врста дуговања
На дан

31.12.2010.
године

На дан
31.12.2011.

године
На дан 15.07.2012.

године

1 Кредит дугорочни 175,722,000.00 166,586,000.00 157,315,000.00
2 Лизинг 1,209,000.00 2,270,000.00 1,844,000.00
3 Обавезе према радницима 2,986,000.00 3,801,000.00 0.00
4 Уговор о делу 172,000.00 2,478,000.00 0.00
5 Отплата камата 38,825,000.00 30,429,000.00 21,076,000.00
6 Обавезе за остале расходе 111.000,00 0.00 0.00
7 Добављачи 56,129,000.00 95,513,000.00 279,998,000.00
8 Остале обавезе 225,000.00 223,000.00 0.00

УКУПНО: 275,379,000.00 301,300,000.00 460,233,000.00
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2) Обрачунати ненаплаћени приходи и примања:
На основу Образца 1 –Биланс стања на дан 31.12.2010. године и Образца 1 –Биланс стања на дан

31.12.2011. године констатује се да је износ Обрачунати ненаплаћени приходи и примања:
- на дан 31.12.2010. године иноси 54.711.000,00 динара
- на дан 31.12.2011. године иноси 67.037.000,00 динара, а то значи да је у року од годину дана износ
Обрачунатих ненаплаћених прихода и примања повећани су  за 12.326.000,00 динара.

            На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
директни  корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од дана
пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

     Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном директном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску инспекцију
општине Сента задржава за своје потребе.

                                                                                                                          Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                 _____________________________

                                                                                                                                Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 31
- Табела бр.1 ; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и 9

Достављено дана :___________________
Примио: ____________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-5-2 / 2012
Дана: 27.06.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) а у складу са одредбама Уредбе о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и
члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист
општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и 6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску
инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

           о  извршеној буџетској инспекцији код Oсновне музичке школе „Стеван Мокрањац”-
Alapfokú zeneiskolanál из Сенте, Главна бр. 36, матични број : 08594457, ПИБ: 101104424 по
предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава за
период 01.01.2011. – 08.06.2012. године .
           Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе
за буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за
контролу  број: 47-5/2012 од 08.06.2012. године и допунског налога за контролу  број: 47-5-1/2012 од
22.06.2012. године.

            Контролисаном кориснику средстава буџета је непосредно пре почетка буџетске инспекције
уручен је:

-  налог за контролу број: 47-5/2012 од 08.06.2012. године дана 11.06.2012. године у 8,00 часова и
-  допунски налог за контролу  број: 47-5-1/2012 од 22.06.2012. године.
           Контрола је вршена у пословним просторијама контролисаном кориснику средстава буџета на
адреси : Сента, Главна бр. 36  у присуству:

           1. Ева Касаш – директора установе
           2. Силвија Хомоља – шеф рачуноводства и
           3.  Вера Личина-Гајишин –секретар школе.

 Контрола је вршена у периоду од 11.06. -  13.06. 2012. године, 18.06.-21.06.2012. године и 22. и
25. јуна 2012. године.

Основна музичка школа „Стеван Мокрањац“- Alapfokú zeneiskola из Сенте, Главна бр. 36.
основана  је решењем :
1) Привредног  суда у Суботици, број: фи 2546/94  од 02.01.1995. године – оснивање установе ,

Назив: Основна музичка школа „Стеван Мокрањац“- Alapfokú zeneiskola
2)  Привредног  суда у Суботици, број: фи 2241/99  од 21.09.1999. године –усаглашавање са Законом

 о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања ,
3) Привредног суда у Суботици , број: фи 92/2003  од 21.01.2003. године – промена лица овлашћена
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за заступање
4) Трговинског  суда у Суботици,  број: фи 148/2006  од 15.09.2006. године – промена лица
     овлашћена за заступање
5) Привредног суда у Суботици,  број: фи 35/2007  од 13.03.2007. године – промена седишта субјекта
6) Привредног  суда у Суботици ,број: фи 98/2010  од 22.09.2010. године – податак од значаја за

правни промет.
     Након добијања Извештаја о утврђивању испуњености прописаних услова ,број: 420-022-00002-
2003-02 од 22.04.2003. године од Министарства просвете и спорт основано је издвојено одељење у
Чоки .
Делатност Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“- Alapfokú zeneiskola је : основно
образовање, шифра делатности: 8520.

Према члану 49. Статута Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ -Alapfokú zeneiskola у
Сенти  одговорно лице контролисаног корисника средстава буџета  по предмету контроле је :
- ЕВА КАСАШ-  директор Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ - Alapfokú zeneiskola за

период : од 01.01.2011.-08.06.2012. године по Решењу Школског одбора Основне музичке школе
„Стеван Мокрањац“, дел.број:6/43-2010 од 30.08.2010. године
           Према члану 20. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и
12/2006) по предмету контроле одговорно лице за вођење пословне књиге за Основну музичку
школу „Стеван Мокрањац“ - Alapfokú zeneiskola је :
- СИЛВИЈА ХОМОЉА - Шеф рачуноводства - на основу Уговора о уређивању међусобних права и
одговорности закљученог између Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ - Alapfokú zeneiskola и
Силвије Хомоља, дел.број: 5-86/2006 од 19.10.2006. године
  Контролисани корисник средстава буџета обавља платни промет код :
-  Министарства Финансије - Управе за трезор преко подрачуна  број :

 840-807660-14 - приходи из буџета Републике, АП Војводине,  општине
 840-807666-93 – сопствени приход
 840-4876760-67- донације
 840-807860-93 - плате

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Врши се контрола тачности примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених
средстава  за период 01.01.2011. – 08.06.2012. године по следећим областима:

I. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И УРЕДБАМА

1) На основу члана 57.став 1. тачка 1. а у вези са чланом 47.  Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.72/2009)  Школски одбор  Основне музичке
школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти на седници одржаној дана 08.02.2010. године  донео је :
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 Статут Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ Сента који ступио је на снагу 17.02.2010.
године, дел.број:19/1-2010

 Измене и допуне Основне музичке школе Статута „Стеван Мокрањац“ Сента, дел.број:19/1-
2011 од 12.09.2011 године  који ступио је на снагу 23.09.2011.године

 Измене и допуне Статута Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ Сента, дел.број: 19/4-
2011 од 17.12.2011. године

2) Правилник о организацији и систематизацији послова у Основној музичкој школи „Стеван
Мокрањац“ у Сенти, дел.број:19/3-2010 дана 08.02.2010.године донет је од стране директора

 установе, исти  ступио је  на снагу 17.02.2010. године
3)   Школски одбор  Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти донео је :

 Правилник о раду , дел.број:19/5-2010 , исти ступио је на снагу 06.03.2010. године
 Измене и допуне Правилника о раду , дел.број: 19/2-2011 донет 12.09.2011.године, исти

ступио је на снагу 23.09.2011. године
 4) Школски одбор  Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти дана 19.06.2007. године
донео је:

 Правилник о организацији буџетског рачуноводства  у основној музичкој школи „Стеван
Мокрањац“ у Сенти , дел.број:19/7-2007 , исти ступио је на снагу 28.06.2007. године

 Допуну Правилника о организацији буџетског рачуноводства  у основној музичкој школи
„Стеван Мокрањац“ у Сенти дана 28.03.2008 године, исти ступио је на снагу 08.04.2008.
године

 Допуну Правилника о организацији буџетског рачуноводства  у основној музичкој школи
„Стеван Мокрањац“ у Сенти дана 27.02.2012. године, исти ступио је на снагу 06.03.2012.
године.

5)   Школски одбор  Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Сенти дана 08.09.2008. године
донео је Правилник о планирању финансирања делатности установа , исти ступио је на снагу
06.03.2012. године.

Након контроле горе наведене опште акте констатује се да су исти ускађени са вежећим
прописима.

II. КОНТРОЛА ПОПИСА  ИМОВИНЕ  И ОБАВЕЗА СА  СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Пре-Пописних листова основних средстава и ситног инвентара са стањем на дан 31.12.2011. године
извршене на адреси :

 Сента, Главна 36 –Зграда“А“
 Сента, Главни трг 4 –Зграда „Б“
 Чока , Потиска 18

-  Попис потраживања и обавеза на дан 31.12.2011. године
-  Попис новчаних средстава на дан 31.12.2011. године
- Извештај  о извршеном попису основних средстава и ситног инвентара у тзв. „А“ и „Б“ згради у
Сенти и у издвојеном оделењу у Чоки у ОМШ „Стеван Мокрањац“ на дан 31.12.2011. године

- Табеле : После амортизације и расхода - 2011- усаглашавање
- Аналитика/синтетика финансијског књиговодства за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године (Бруро
биланс)

- Решење о инвентарским комисијама од 09.12.2011. године , дел.број: 5/73-2011
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Решењем о инвентарским комисијама, дел.број: 5/73-2011 донет од стране директора
контролисаног корисника средстава буџета дана 09.12.2011. године формиране су  Комисије за попис
(у даљем тексту:Комисија) :
1) основних средстава и ситног инвентара са стањем на дан 31.12.2011. године извршене на адреси :

 Сента, Главна 36 –Зграда“А“
 Сента, Главни трг 4 –Зграда „Б“
 Чока , Потиска 18

2) потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2011. године и
3) новчаних средстава са стањем на дан 31.12.2011. године.

         Комисије су извршиле натурални попис основних средстава и ситног инвентара, потраживања
и обавеза новчаних средстава са стањем на дан 31.12.2011. године а након тога о томе дали су
извештај директорици и шефу књиговодства установе. У наведеном извештају дат је предлог за
расход основних средстава и ситног инвентара (количински , а вердносно није дат ). На основу
извештаја шеф рачуноводства је исказао и вредносно предложених расходованих средстава.
Допуњени извештај о попису са предлогом за расход основних средстава са стањем на дан
31.12.2011. године ( укупан вердност предложених расходованих средстава је 137.475,80 динара)
достављено је школском одбору Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“.
           Школски одбор Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ на седници одржаној дана
25.01.2012. године прихватао је:
-  извештај пописне комисије и
-  предлог за расход основних средстава са стањем на дан 31.12.2011. године.
           Након усаглашавања стања по попису на дан 31.12.2011. године  са књиговодственим стањем
на дан 31.12.2011. године исказано је :
1) стање основних средстава и ситног инвентара

                                Табларни приказ стања основних средстава на дан 31.12.2011. године
А Н А Л И Т И К А

Конто Назив конта Набавна вредност Отписана вредност Садашња вредност
011131 Зграде 4.345.473,71 4.345.473,71             0,00

011211 Опрема за саобр. 1.296.153,23    828.755,85    467.397,38

011221 Канц.опрема    820.211,83    737.560,27     82.651,56
011222 Рачун.опрема    250.927,68    189.705,01     61.222,67
011223 Комун.опрема    111.411,79      99.691,88     11.719,91
011224 Електр.и фот.опр.    403.713,53    403.713,53             0,00
011225 Опр.за домаћ.      88.615,24      71.853,27     16.761,97

011261 Опр.за образ.  7.161.672,64 6.044.926,01 1.116.746,63
011322 Нототека     491.208,49    419.965,81      71.242,68

011293 Непокр.опрема       43.695,10      43.695,10              0,00
011294 Немот.алати      171.713,98     168.730,06       2.983,32
016171 Ост.немат.имов.         8.512,57        8.512,57              0,00

СВЕГА 15.193.309,79 13.362.583,67 1.830.726,12
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2) – укупан износ потраживања на дан 31.12.2011. године је : 2.916.267,05 динара.
- укупан износ обавезе на дан 31.12.2011. године је : 2.916.172,05 динара.

3) стање новчаних средстава на дан 31.12.2011. године за рачун:
- 840-807660-14 - приходи из буџета Републике, АП Војводине, општине  : 0,00 динара
- 840-807860-93 – плате : 0,00 динара
- 840-4876760-67 - донације: 191.248,29 динара
- 840-807666-93 - сопствени приход : 50.582,91 динара
- Главна благајна 01 –буџетска средства: 0,00 динара
- Главна благајна 02 –сопствена средства: 0,00 динара
- Главна благајна 03 –бонови за гориво: 0,00 динара
- Главна благајна 04 –донације: 0,00 динара.

Попис основних средстава и ситног инвентара, потраживања и обавезе , новчаних
средстава на дан 31.12.2011. године извршено је сходно члану 18. Уредбе о буџетском
рачуноводству и одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем.

III.  КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ  ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

1) Обрачун и исплата накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима
 Након контроле обрачуна и исплате накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима

у периоду од 01.01.2011.-08.06.2012. године за месец новамбар и децембар 2010. године, за месец
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новамбар и децембар 2011.
године и за месец јануар, фебруар, март и април 2012. године констатовано је да контролисани
корисник средстава буџета извршио је  исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла
запосленима у висини 90% цене превозне карте у јавном саобраћају (без износа станичних услуга).
Горе поменуте исплаћене накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима у периоду
од :
а) 01.01.2011.-31.12.2011. године прокњижени су на Картицу главне књиге за конто:
- 415112 – 00030- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла- из општинских средстава
- 415112 – 00080- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла- из средстава донације
б) 01.01.2012.-08.06.2012. године прокњижени су на Картицу главне књиге за конто:
- 415112 – 00030- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла- из општинских средстава.
          Послодавац је у обавези да запосленима надокнади трошкове превоза за долазак и одлазак
са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају до петог у месецу за претходни месец ,
уколико се накнада исплаћује у новцу сходно члану 25. став 1. Посебног колективног уговора за
запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ( „Службени гласник РС“ бр.
12/2009, 67/2011 и 1/2012 -Споразум).
        Како је контролисани корисник средстава буџета без правног основа умањио цене превозне
карте у јавном саобраћају са 10% и тако је у новцу исплатио 90% накнаде трошкова за превоз на
посао и са посла запосленима у периоду од 01.01.2011.-08.06.2012. године тиме је поступио
супротно члану 25. став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика.
        У току контроле контролисани корисник средстава буџета сходно члану 25. став 1. Посебног
колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика извршио је
обрачун још неисплаћеног дела накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима (10%)
– разлика за исплату у нето износу је :
- 71.356,00 динара – у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године и
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- 24.195,00 динара - у периоду од 01.01.2012. до 08.06.2012. године.
Табеларни преглед 10% разлике умањења превоза на посао и са посла запосленима у периоду од
01. јануара 2011. до 31. децембра 2011. године и Табеларни преглед 10% разлике умањења превоза
на посао и са посла запосленима у периоду од 01. јануара 2012. до 08. јуна 2012. године налазе се у
прилогу записника и чине њен саставни део.
         Контролисани корисник средстава буџета у току контроле тј. дана 19.06.2012. године извршио
је обрачун и исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима за месец мај
2012. године у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (100%) у укупном нето износу од
70.340,00 динара и уплатио је порез на доходак на лична примања у укупном износу од 5.080,66
динара.

2) Јубиларна накнада
Контролисани корисник средстава буџета у току 2011. године исплатио је јубиларну накнаду

запосленима у два дела:
а) први део је исплатио дана 09.11.2011. године за запослене:

- Агнешу Мадарас у нето износу од 26.919,00 динара
- Силвији Хомоља у нето износу од 79.623,32 динара и за укупан нето износ јубиларне награде

уплатио је порез на зараде у укупном износу од 10.581,04 динара, а
б) други део је исплатио дана 30.12.2011. године за запослене:

- Лидији Салма у нето износу од 53.239,00 динара
- Ливији Гога Кребс у нето износу од 53.239,00 динара и за укупан нето износ јубиларне награде

уплатио је порез на зараде у укупном износу од 10.572,27 динара.
        Контролисани корисник средстава буџета у току 2011. године прокњижио је исплаћену
јубиларну накнаду са припадајућим порезом на зараде у укупном износу од 234.173,63 динара на
конто :416111-000030 – Јубиларне накнаде – из средстава општине.

Контролом тачности и законитости обрачуна и исплате јубиларне награде запосленима
неправилности и незаконитости нису утврђене.

       3) Контролисани корисник средстава буџета у контролисаном периоду није извршио исплату
запосленима  :
- отпремнину приликом одласка у пензији и
- социјалну помоћ .

       4) Накнада трошкова за службено путовање

          По методу пребира и прескока изабрана је контрола законитости обрачуна и ипслате накнаде
трошкова за службено путовање запосленом на основу Налога за службено путовање ,бр.1/185/2011
од 20.09.2011. године.

а)    Запослена Александра Давидовић Налогом за службено путовање ,бр.1/185/2011 од
20.09.2011. године упућен је на службени пут  дана 21.09.2011. године у Нови Сад са задатком да
обави договор са Музичком академијом. У налогу наведено је да запослени  као превозно средство
користи сопствено возило.

 Контролисани корисник средстава буџета на основу горе наведеног Налога за службено путовање
дана 20.09.2011. године преко благајне исплатио је запосленом Александром Давидовићу 2.850,00
динара на име аконтације за покриће трошкова превоза сопственим возилом и трошкова на
службеном путу.

Запослена Александра Давидовић дана 03.10.2011. године поднела је контролисаном
кориснику средстава буџета Обрачун по извршеном налогу за службено путовање (Налог за
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службено путовање, бр.1/185-2011) и готовински рачун број:7721 од 20.09.2011. године на износ од
2.000,31 динара ( набављено је 14,95 литара евро дизела , цена јеног литра дизел бензина је 133,80
дианара).

Дана 03.10.2011. године контролисаном кориснику средстава буџета запослена Александра
Давидовић извршила је повраћај аконтације за службено путовање у износу од 2.850,00 динара.

Контролисани корисник средстава буџета на основу горе наведеног  Обрачуна по извршеном
налогу за службено путовање исплатио је запосленом истог дана преко благајне (дневник благајне
04 од 03.10.2011. године):

          а) трошкови превоза на службеном путу у износу од  2.000,00 динара и
          б) пола дневнице у износу од 850,00 динара ( време проведено на службеном путу је 9 сати).

а) Запослени на основу Налога за службено путовање издат од стране директора  има право на
накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи на основу члана 118. став 1.
тачка 2. Закона о раду  ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005  и  54/2009). Један од трошкова
на службеном путу је и трошкови превоза.

  Како одредбама Закона о раду  ни одредбама Посебног колективног уговора за запослене у
основним и средњим школама и домовима ученика није прецизирано висина накнаде трошкова
превоза запосленом упућено на службено путовање  у случају употребе приватног аутомобила у
службене сврхе, контролисани корисник средстава буџета био је у обавези да пре издавања налога
за коришћење приватног аутомобила у службене сврхе  исти прецизно дефинише својим општим
актом .

           Како контролисани корисник средстава буџета својим општим актом није предвидео да
запослени има право за накнаду трошкова превоза на службеном путовању у случају коришћења
приватног аутомобила у службене сврхе,  дана 03.10.2011. године противзаконито (без правног
основа) је исплатио запосленом износ од 2.000,00 динара на име накнаде трошкова превоза на
релацији Сента-Нови Сад због употребе приватног аутомобила у службене сврхе а тиме је поступио
супротно члану 18. став 1. тачка 4.  Закона о порезу на доходак грађана .

Горе наведена исплата прокњижена је као расход на Картици главне књиге за конто : 422194-
00080 - Накнада за употребу сопственог возила –из средстава донације.

б) Запосленом упућеног на службено путовање у земљи за време проведено на путу у тајању
од 8 до 12 сати исплаћује се 50% накнаде трошкова (дневница).
Накнада трошкова износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у  Републици Србије према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике сходно члану
6. став 4.  Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима
ученика ( „Службени гласник РС“ бр. 12/2009, 67/2011 и 1/2012-Споразум) .
На основу последње објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике дана
21.09.2011. године износ целе дневнице је 2.708,20 динара , а износ пола дневнице је   :1.354,10
динара.

Како је контролисани корисник средстава буџета дана 03.10.2011. године запосленом на име
пола дневнице исплатио износ од 850,00 динара уместо 1.354,10 динара , тиме је поступио супротно
члану 6. став 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика .
Доказ-1: - Налог за службено путовање, бр.1/185/2011

- Дневник благајне 04 од 03.10.2011. године
- Готовински рачун број:7721
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IV. КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И  ИСПЛАТЕ  ПЛАТЕ  ЗАПОСЛЕНИМА

По методу пребира и прескока за контролу изабрана је Обрачун и исплата плате
запосленима за месец новембар 2011. године.

Контрола вршена је на основу следеће документације:
- Обрачунски лист бр.3-Бруто износи – први део за новембар 2011. године  од 29.11.2011. године и

Обрачунски лист бр.3б-Порези, доприноси, обуставе, нето
- Обрачунски лист бр.3-Бруто износи – други део за новембар 2011. године  од 12.12.2011. године и

Обрачунски лист бр.3б-Порези, доприноси, обуставе, нето
- Рекапитулација обрачуна-Редовна плата од 12.12.2011. године
             Обрачун и исплата плате запосленима контролисани корисник средстава буџета врши се у
сарадњи са  Министарством финансије, Управа за трезор, филијала Сента.
             Контролисани корисник средстава буџета извршио је обрачун плате запосленима са
припадајућим доприносима и порезом за месец новембар 2011. године у два дела:
-  дана 29.11.2011. године - први део, тј. аконтацију плате за 33 запосленог, укупан  износ  плате  је
   999.308,53  динара која је исплаћена  29.12.2011. године
-  дана 12.12.2011. године-  други део плате за 33 запосленог, укупан износ  плате је
   1.029.319,82 динара која је исплаћена  21.12.2011. године.

 По методу пребира и прескока за контролу изабрана је обрачун и ипслата плате запосленој
Мелинди Мајорош за месец новембар 2011. године.

Контрола обрачуна плате је вршена на основу :
- Исплатне листе -2. Исплата за месец новрмбар 2011. године од 22.12.2011. године
- Решења о распоређивању и укупном задуживању наставника у оквиру 40 часова радне недеље,

дел.број:5/36-2011 од 07.09.2011. године и
- Уговора о раду на неодређено време, дел.број:5-156/2007 од 31.08.2007.године.

У поступку контроле законитости утврђивања висине плате запосленој за месец новембар
2011. године констатује се да је запосленом на радном месту: корепетитор :
- број коефицијента (17,32 ) за обрачун плате утврђено је у складу са чланом 2. тачка 1. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“
бр.44/2001, 15/2002-др.уредба, 30/2002, 32/2002-испр., 29/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003,
130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006,
82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008,
31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011 и 65/2011) и
- висина увећане плате по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада
остварену у радном односу – 0,4% утврђено је од основице сходно члану 108. став 1. тачка 4. Закона
о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005 и 54/2009).
           На основу укупном броју коефицијената обрачуната је  и исплаћена плата запосленом за

месец новембар 2011. године.
Контролом тачности и законитости обрачуна и исплате плате запосленима за месец

новембар 2011. године неправилности и незаконитости нису утврђене.

V. КОНТРОЛА   ИСПРАВНОСТИ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ИСПРАВА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ
КЊИЖЕЊЕ  ПОСЛОВНИХ  ПРОМЕНА

Улазни рачуни:
         Контролисани  корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe :
- од редног броја 1 до редног броја 449  у периоду од 01.01.-31.12.2011. године, исте су уведени у
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Књигу улазних рачуна ,
-  од редног броја 1 до редног броја  145 у периоду од 01.01.- 08.06.2012. године, исте су уведени у

Књигу улазних рачуна.
По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.УФА-102 из 2011. године.
Контролисани корисник средстава буџета примио је улазни рачун бр. УФА-102  од добављача

„Pyrotherm Trade“ д.о.о. из Чоке, Бориса Кидрича бр.49/а, тј. Рачун и Отпремница бр.61-11 од
14.03.2011. године везано за испоручену робу: Blueberry sw 5.1 speaker (звучник) , 1 комад, укупан
износ рачуна је 7.494,00 динара.
Након контроле исправности горе наведеног улазног рачуна констатује се  да исти није потписан од
стране  запосленог контролисаног корисника средстава буџета.
Потпис  запосленог контролисаног корисника средстава буџета на поменутом рачуну –отпремници
служио би као писмени доказ да је настала пословна промена.
        Контролисани корисник средстава буџета на основу књижног налога број:112 од 10.03.2011.
године испостављено сходно Рачуну и Отпремници бр.61-11 од 14.03.2011. године прокњижио је
износ од 7.494,00 динара на следећа конта:
015126- Опрема за образовање,науку,културу и спорт у припреми / 252111-1744- Добаваљи у земљи

- „Pyrotherm Trade“ д.о.о.
512611-80 – Опрема за образовање / 311151- Нефинансијска имовина у припреми.
         Рачун без отпремнице или Рачун-Отпремница које нису потписане од стране купаца сматра се
непотпуним, неуредним рачуноводственом  исправом пошто не преставља писмени доказ о насталој
пословној промени а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .

 Књижење пословне промене на расходима на основу непотпуне, неуредне рачуноводствене
исправе тј. на основу рачуноводствених докумената које нису валидне  супротно је члану 16. став 3.
Уредбе о буџетском рачуноводству .
Доказ-2: - Рачун и Отпремница бр.61-11

- Аналитичка картица за конто: 252111-1744- Добаваљи у земљи - „Pyrotherm Trade“ д.о.о.
- Књижни налог број:112

VI. КОНТРОЛА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне књиге  води по систему двојног
књиговодства.
       а) Добављач „Просветни преглед“ д.о.о. из Београда доставио је контролисаном кориснику
средстава буџета Предрачун бр.: 015237/001 од 08.09.2011. године (УФА-312) везано за 4 комада
књиге ев.ос.обл.овр-мађар, износ предрачуна је 1.581,20 динара. Наведени предрачун исплаћено је
добављачу дана 08.09.2011. године.
На основу Налога за књижење главне књиге испостављено на основу горе наведеног предрачуна
дана 08.09.2011. године прокњижен је износ од 1.581,20 динара на следећа конта:
426111-80 – Канцеларијски материјал / 252111-1737-  Добаваљи у земљи-„Просветни преглед“ д.о.о.
         Књижење на картонима добављача може се  вршити само на основу Налога за књижење
испостављено на основу рачуна или Отпремнице-Рачуна ( не на основу профактуре).
         Значи горе наведена пословна промена није прокњижена  у складу са чланом  2. став 3.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007, 50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009,
26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 и 101/2010)
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Како је контролисани  корисник средстава буџета пословне промене у пословним књигама
прокњижио на основу невалидне  рачуноводствене  исправе , тиме поступио је супротно члану 16.
став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .
         Контролисани корисник средстава буџета дана 20.09.2011. године примио је од добављача
„Просветни преглед“ д.о.о. Рачун бр.: 8293/001 од 09.09.2011. године, износ рачуна је 1.581,20
динара.
Доказ-3:- Предрачун бр.: 015237/001

- Аналитичка картица за конто:252111-1737-  Добаваљи у земљи-„Просветни преглед“ д.о.о.
- Рачун бр.: 8293/001

          б) Добављач  „Бовелт“ д.о.о. из Сенте доставио је контролисаном кориснику средстава буџета
Отпремницу-Рачун бр. 677/2011 од 21.04.2011. године (УФА-154) везано за испоручену робу :
подлошка 30, 30x30 - тридесетседам комада и подлошка 22-24-25 x25 – једанаест комада,  износ
Отпремнице-Рачуна је  314,00 динара. Контролисани корисник средстава буџета наведени рачун
примио је 28.04.2011. године а исти је уведен у Књигу улазних рачуна под редним борјем:154.
На основу Отпремнице-Рачуна бр.:677/2011 дана 05.05.2011.године извршено је  књижење  износа
од 314,00 динара на конто:
- 425112-80- Столарски радови /  252111-220- Добављачи у земљи -„ Бовелт“ д.о.о.

Како контролисани корисник буџетских средстава пословну промену настале на основу
Отпремнице-Рачуна бр.:677/2011 није прокњижио истог дана, а најкасније наредног дана од
дана добијања рачуноводствене  исправе,тј. до 29.04.2011. године , тиме је поступио супротно
члану 16. став 11. Уредбе о буџетском рачуноводству .
Доказ-4 :- Отпремницу-Рачун бр. 677/2011

- Књига улазних фактура за 2011. годину- страна 1 и 5
- Аналитичка картица за конто: 252111-220 - Добаваљи у земљи-„Бовелт“ д.о.о.

          ц) Добављач АД „Сента-Промет“ ТП из Сенте доставио је контролисаном кориснику средстава
буџета Отпремницу- Рачун бр. 90190-02650-199743 од 10.11.2011. године (УФА-384) везано за
испоручену робу (минерална вода, брик воћне капи, брик фрута примавера), износ Отпремнице-
Рачуна  је  277,70 динара.
На основу књижног налога број:559 од 10.11.2011. године испостављено на основу Отпремнице-
Рачуна бр. 90190-02650-199743 контролисани корисник средстава буџета  проњижио је износ од
277,70 динара  на следећа конта:
423711-80- Репрезентација / 252111-1925- Добаваљи у земљи - АД „Сента-Промет“ ТП
         Како је контролисани корисник средстава буџета вредност испоручене робе у износу од 277,70
динара проњижио на конто: 423711- Репрезентација уместо конта: 131211- Обрачунати неплаћени
расходи  , тиме поступио је супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем .
         Контролисани  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није прокњижио на
одговарајући конто, значи погрешним опредељењем конта поступио је супротно дела  члана 9. став
2.  Уредбе о буџетском рачуноводству који се односи на уредно вођење пословних књига у
складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру
и контом плану за буџетски систем.
Доказ-5:- Отпремницу- Рачун бр. 90190-02650-199743

- Књижни налог број:559
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VII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ

Набавка добара и услуге у 2011. години:
А) Набавка опреме за образовање:

1) Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Финансијски план за 2011. годину
- План набавки за 2011. годину
-  Аналитика/синтетика финансијског књиговодства за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године (Бруро

    биланс) .
           Извршена  је  контрола спровођења поступка јавне  набавке добара у 2011. години везано за
набавку опреме за образовање.

Набавка опреме за образовање у 2011. години предвиђен је:
- Финансијским планом за 2011. годину у укупном износу од 850.000,00 динара на конто: 512611-

Опрема за образовање.
- Планом набавки за 2011. годину у Табели 1.  у укупном износу од 720.339,00 динара (без ПДВ-а) –
 извори финансирања:из буџета Општине Сента 600.000,00 динара и из донације 250.000,00

  динара.
          Наручилац може да покрене поступак јавне набаваке :
- ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки  и
- ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету локалне самоуправе или у финансијском плану
наручиоца сходно члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.116/2008).

Сходно Финансијским планом за 2011. годину и Планом набавки за 2011. годину контролисани
корисник средстава буџета дана 25.08.2011. године извршио је набавку  опреме за образовање од
добављача „Галата5“ СЗТР, Сента , Главна 13 тј. набавио је један комплетан рачунар (рачунар,
монитор,тастатура, миш). За продати рачунар добављач издао је Отпремницу-Рачун:2/08/2011 од
25.08.2011. године (УФА-272), вредност рачуна је 54.530,00 динара , од тога вредност комплетног
рачунара је 44.030,00 динара. Пословна промена у износу од 44.030,00 динара прокњижена је на
следећа конта:
015126-Опрема за образовање,науку, култури и спорт у припреми / 252111-814- Добављач у земљи-
                                                                                                                            „Галата5“ СЗТР
512611- Опрема за образовање / 311151- Нефинансијска имовина у припреми.
           Контролисани корисник средстава буџета пре набавке опреме за образовање ,тј. набавке
једног комплетног рачунара контролисани корисник средстава буџета није спровео поступак јавне
набавке мале вредности иако имао је обавезу да поменути поступак спроводи на основу члана 26.
Закона о јавним набавкама

Како контролисани корисник средстава буџета пре набавке опреме за образовање-
комплетан рачунар, тј. до 25.08.2011.године није донео одлуку о покретању поступак јавне
набавке мале вредности и није донео акт о образовању комисије за јавну набавку , тиме је
поступио супротно члану 28. Закона о јавним набвкама.
Доказ-6:- Финансијски план за 2011. годину- страна прва и последња

- План набавки за 2011. годину- страна 1 и 5
- Рачун:2/08/2011
- Аналитика/синтетика финансијског књиговодства за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године-

               страна 10
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          2) Контролисани корисник средстава буџета дана 03.09.2011. године извршио је набавку
опреме за образовање од добављача „Аспринт“ д.о.о. из Земуна, Мозерова 34 , исти за набављену
робу издао је рачун бр.300/11 од 03.09.2011. године (УФА-296), износ рачуна је 50.858,00 динара.
По горе наведеном рачуну набављено је намештај, тј:
- школска клупа двосед – 6 комада
- школска столица -12 комада и
- катедра са две фиоке- 1 комад.
Пословна промена у укупном износу од 50.858,00 динара прокњижена је на следећа конта:
015126-Опрема за образовање,науку, култури и спорт у припреми / 252111-814- Добављач у земљи-

                                                                                                        „Галата5“ СЗТР
512611- Опрема за образовање / 311151- Нефинансијска имовина у припреми.
           Како контролисани корисник средстава буџета пре набавке опреме за образовање-намештаја,
тј. до 03.09.2011.године није донео одлуку о покретању поступак јавне набавке мале вредности и
није донео акт о образовању комисије за јавну набавку , тиме је поступио супротно члану 28. Закона
о јавним набвкама.
Доказ-7:- Рачун бр.300/11

- Аналитичка картица за конто:512611-000089- Опрема за образовање_ДС Нераспоређени
               вишак ранијих година

Б) Набавка зидарских радова
Директор контролисаног корисника средстава буџета донео је:
- Одлуку о набавку услуге одржавања и поправке учионице бр. 20  на адреси наручиоца

број:10/6-2011 и
- Одлуку о образовању комисије за јавну набавку (даље:Комисија).
Комисија спровела је поступак јавне набавке мале вредности и ивршена је избор најповољније

понуде.
Најповољнију понуду дао је СЗР“Вики декор“ Сента, Ј.Н.А. бр. 20 (Извођач радова) и са истим

директор контролисаног корисника средстава буџета дана 09.08.2011 године закључио је Уговор о
извођењу радова услуге одржавања и поправке учионице бр.20, дел.бор:11/А/7-2011 ( I и II фаза).
Уговорени вредност радова је 314.120,00 динара.
        Сходно горе наваденом уговору Извођач радова извео је наручене зидарске радове и о томе
издао је Рачун бр.2011/9 од 29.08.2011. године (УФА-274). Наведени рачун  исплаћено је добављачу
у целости.

Контролом законитости спровођења поступка горе наведене јавне набавке
неправилности и незаконитости нису утврђене.

Набавка услуге у 2012. години:
Набавка услуге одржавања и поправке учионице :

Директор контролисаног корисника средстава буџета донео је:
- Одлуку о завршетку започетих радова ( по фазама)  услуге одржавања и поправке учионице

бр. 20  на адреси наручиоца, број:10/5-2012 од 23.02.2012. године и
- Одлуку о образовању комисије за јавну набавку (даље:Комисија), број:10/6-2012 од

23.02.2012. године.
Комисија спровела је поступак јавне набавке мале вредности и ивршена је избор најповољније

понуде.
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Најповољнију понуду дао је СЗР“Вики декор“ Сента, Ј.Н.А. бр. 20 (извођач радова) и са истим
директор контролисаног корисника средстава буџета није још закључио  уговор о извођењу радова
услуге одржавања и поправке учионице бр.20  ( III, IV и V фаза).

Контролом законитости спровођења поступка горе наведене јавне набавке
неправилности и незаконитости нису утврђене.

VIII. КОНТРОЛА ИСПАРВНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Образац-5)

         Контролисани корисник средстава буџета саставио је:
-  Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5-

Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“.
         Горе наведени обрасац  предат је у законском року (27.02.2012. године) надлежном органу,тј.  за
Управи за трезор, филијала Суботица, експозитура Сент.

  Контролисани корисник средстава буџета за период 01.01.-31.12.2011. године у својим
пословним књигама прокњижио је износ од 3.185.000,00 динара као приход од општине Сента.
         У току контроле извршено је упоређење података исказане у Извештају о извршењу буџета у
периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 са подацима исказани у документу -
Аналитика/синтетика финансијског књиговодства за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године (бруто
биланс) .

Након контроле тачности исказивања финансијских података у Образцу 5
неправилности и незаконитости нису утврђене.

IX. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И  ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА ВЕЗАНО ЗА  ОСНОВНА  СРЕДСТАВА – НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ

На основу контроле пословних књига констатује се да контролисани корисник средстава
буџета   располаже са непокретном имовином као пословни простор  у којој обавља свој делатност.
Непокретна имовина налази се на адреси: Сента, Главна бр.36.
         Контролисани корисник средстава буџета  поред горе наведене некретнине обавља свој

делатност у згради:
- Сента, Главни трг 4
- Чока, Потиска бр.18.
које су узети у закуп.
            Контролисани корисник средстава буџета зграду која се налази :
- на адреси Сента, Главни трг 4 користи на основу закљученог Уговора о закупу, дел.број:11д/12-2010
од 21.09.2010. године (уговор је закључен са Општином Сента) а

- на адреси Чока, Потиска бр.18 (део зграде) користи на основу закљученог Уговора о закупу,
дел.број:11д/12-2010 од 21.09.2010. године и Анекса Уговора о закупу, дел.број:11 д/2-2012 од
25.06.2012. године (уговор је закључен са К.Д.“Мора Ференц“ Чока,  Потиска бр.18) .

У периоду од 01.01.2011.-08.06.2012. године Општина Сента пренела је буџетска средства
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета за покриће сталних трошкова за горе
наведене пословне просторије.

На основу контроле улазних рачуна, извода банке  констатује се да је контролисани
индиректни  корисник средстава буџета на основу улазних рачуна  извршио исплату сталних
трошкова везано за горе наведене зграде, значи наменско и законито су утрошена пренета
средства.
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X. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Наменско коришћење буџетских и сопствених средстава (сопствени приход и донација):
          Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – ОМШ „Стеван
  Мокрањац“

-  Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се
односи на– ОМШ „Стеван Мокрањац“

-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – ОМШ „Стеван
   Мокрањац“
- Финансијски план за 2011. годину
- Финансијски план за 2012. годину
- Аналитика/синтетика финансијског књиговодства за период 01.01.2011.- 31.12.2011. године (Бруро
    биланс) .
- Аналитика/синтетика финансијског књиговодства за период 01.01.2012.- 08.06.2012. године (Бруро
    биланс) .

Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-08.06.2012. године
констатује се да су средства из буџета Републике , Аутономне Покрајине Војводине, општине
Сента и сопствена средства ( ту су усврстана средства из донације) наменски утрошена.

Законито коришћење буџетских и сопствених средстава (сопствени приход и донација):

1)    Школски одбор Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ као надлежни орган установе
усвојио је:
-  Финансијски план за 2011. годину - састављено дана 24.11.2010. године од стране шефа

рачуноводства установе
- I Допуњени-измењени Финансијски план за 2011. годину - састављено дана 28.10.2011. године од
   стране шефа рачуноводства установе
- II Допуњени-измењени Финансијски план за 2011. годину - састављено дана 07.12.2011. године од
   стране шефа рачуноводства установе.

           Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-31.12.2011. године а на
основу Финансијских планова за 2011. годину и Аналитике/синтетике финансијског књиговодства за
период 01.01.2011.- 31.12.2011. године (Бруро биланс) сачињен је Упоредни преглед планираних и
остварених расхода у 2011. години  ( Табела бр. 1) , исти је у прилогу записника и чини њен саставни
део.

    На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани корисник средстава буџета
више средстава ја исплатио него што је Финансијским планом за 2011. годину предвиђено, више
утрошена средства су исказане на контима : 421111; 421225; 421324; 421411; 422131; 422199;
422412; 423399; 423419; 423621; 423712; 425219; 425222; 425226; 426311; 426411; 426611; 426819 и
512251.

Извршене су исплате трошкова на следећим контима иако исте нису предвиђене Финансијским
планом за 2011. годину: 414121; 421221; 421422; 422192; 422194; 422911; 426911; 482191 и 494412.

2) Школски одбор Основне музичке школе „Стеван Мокрањац“ као надлежни орган установе
усвојио је:
-  Финансијски план за 2012. годину - састављено дана 09.11.2011. године од стране шефа
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   рачуноводства установе .
           Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2012.-08.06.2012. године а на
основу Финансијског плана за 2012. годину и Аналитике/синтетике финансијског књиговодства за
период 01.01.2012.- 08.06.2012. године (Бруро биланс) сачињен је Упоредни преглед планираних и
остварених расхода у 2012. години  ( Табела бр. 2) , исти је у прилогу записника и чине њен саставни
део.

             На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани корисник средстава буџета
више средстава ја исплатио него што је Финансијским планом за 2012. годину предвиђено, више
утрошена средства су исказане на контима: 425116 и 482131.

             Извршене су исплате трошкова на следећим контима иако исте нису предвиђене Финансијским
планом за 2012. годину:414121; 421221; 421422; 422199; 423419; 425115; 425221; 426129; 426411;
441241; 441254 и 515121.

На основу извршене буџетске контроле наведене у овом записнику и исказаних
података у Табели бр. 1 и 2. констатује се да су средства законито су утрошена осим  у
случајевима наведеним у овом  записнику.

             На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником,
контролисани корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана,
од дана пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни
трг 1.
            Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак
доставља контролисаном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску
инспекцију општине Сента задржава за своје потребе.

 Шеф  Службе-буџетски инспектор
  _____________________________

    Илона Ленђел, дипл.ецц.

Прилог:
- Табеларни преглед 10% разлике – за период 01.01.-31.12.2011.
- Табеларни преглед 10% разлике –за  период 01.01.-08.06.2012.
- Доказ од броја 1 до броја 7
- Табела бр.1 и 2

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-3- 2 / 2012
Дана: 17.05.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и
раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и
6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

о  извршеној буџетској инспекцији код „ Сенћанске гимназије– Zentai Gimnáziumnál „ из Сенте, Главни
трг, број 12, матични број : 08204071, ПИБ: 101099825 по предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских средстава и сопствених средстава за период 01.01.2011.
– 25.04.2012. године .

Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за контролу
број: 47-3/2012 од 25.04.2012. године .

 Контролисаном кориснику средстава буџета је непосредно пре почетка буџетске инспекције уручен је:
- налог за контролу број: 47-3/2012 од 25.04.2012. године дана 26.04.2012. године у 7,05 часова .
           Контрола је вршена у пословним просторијама контролисаном кориснику средстава буџета на адреси
: Сента, Главни трг, број 12 у присуству:
        1. Еве Ујхази – директора установе

           2. Марка Драгића – секретара установе
           3. Радинке Икић– шефа књиговодства.
           Контрола је вршена у периоду од 26.04. 2012. -  14.05. 2012. године .

Сенћанска  гимназија из Сенте, Главни трг, број 12 основана је решењем :
1)  Окружног  суда у Суботици, број: фи 1183/90  од 26.08.1990. године –конституисање установе , Назив:
     Гимназија Сента
2)  Окружног  суда у Суботици , број: фи 1724/91  од 11.09.1991. године –брисање функције в.д. директора
3)  Привредног суда у Суботици,  број: фи 2029/92  од 17.07.1992. године – промена овлашћења за заступање
4)  Окружног  суда у Суботици ,број: фи 23/93  од 26.01.1993. године –промена овлашћења за заступање
5)  Привредног суда у Суботици , број: фи 2262/93 од 31.05.1993. године –  промена и допуна основне и

споредне  делатности
6)  Привредног суда у Суботици , број: фи 1962/2001 од 23.08.2001. године – промена овлашћења за
     заступање
7)  Трговинског суда у Суботици, број: фи 2675/2002 од 10.10.2002. године – промена лица овлашћеног за
     заступање
8)  Привредног суда у Суботици , број: фи 77/2010 од 05.08.2010. године – промена назива и седиште, Назив:

 Сенћанска гимназија – Zentai Gimnázium, адреса: Сента, Главни трг, број 12 – Zenta, Fő tér 12
9) Привредног суда у Суботици, број: фи 104/2010 од  08.10.2010. године – промена лица овлашћеног за
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       заступање
10) Привредног суда у Суботици, број: фи 67/11 од 26.04.2011. године – промена лица овлашћеног за
       заступање
11)  Привредног суда у Суботици, број: фи 151/11 од 12.12.2011. године- усаглашавање делатности са
       Законом и Уредбом о класификацији делатности и промене лица овлашћеног за  заступање.
          Делатност  Сенћанске  гимназије је : средње опште образовање, шифра делатности: 8531.

Према члану 49. Статута Гимназије у Сенти ( број: 48/3  донет је од стране Школског одбора дана
18.03.2010. године) одговорно лице контролисаног корисника средстава буџета  по предмету контоле је :

- ЖОФИЈА ТЕРЕК ЦЕТЕЊИ- вд. директор Сенћанске  гимназије - за период : од 01.01.2011.-25.04.2011.
                                                  године по Одлуци о постављању вршиоца дужности директора, бр.219 од

04.10.2010. године
- ЕВА  УЈХАЗИ - вд. директор Сенћанске  гимназије - за период : од 26.04.2011.-19.10.2011. године на основу

 Решења Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине, број:106-
022-234/2011 од 13.04.2011. године,

- директор Сенћанске  гимназије- од 20.10.2011.-25.04.2012. године на основу Решења
Школског одбора Сенћанске гимназије, дел.број:263/3 од 20.10.2011. године и Уговора о
раду са директором ,дел.број:263-3-1 од 20.10.2011. године.

 Према члану 20. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006)
по предмету контроле одговорно лице за вођење пословне књиге за Сенћанску  гимназију је :
- РАДИНКА  ИКИЋ - Шеф књиговодства - на основу Уговора о раду закљученог између Сенћанске  гимназије

и Радинке Икић, дел.број: 14/2 од 01.02.2010. године
    Контролисани корисник средстава буџета обавља платни промет код :

- Министарства Финансије - Управе за трезор преко подрачуна  број :
- за динарски приход:

 840-695660-06 - приходи из буџета општине, сопствени приходи
 840-695666-85 – средства родитељског  доприноса, донација, помоћ
 840-695860-85- средства за зараде и накнаде зараде

- приход у девизама:
 01-504100-100150359-000000-0000- Девизни рачун Републике Србије – РС-Сенћанска

гимназија-– Zentai Gimnázium.

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Врши се контрола тачности примене закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава  за
период 01.01.2011. – 25.04.2012. године по следећим областима:

I. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И УРЕДБАМА

1) На основу члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр.72/2009)  Школски одбор Гиманзије у Сенти на седници од 18.03.2010. године  донео је Статут Гимназије
у Сенти, број: 48/3 .

 Вршена су више измене и допуне наведеног статут а, а то су:
I Измена и допуна Статута Гимназије у Сенти , број: 107/3 од 14.06.2010. године
II Измена и допуна Статута Гимназије у Сенти , број: 216/3 од 04.10.2010. године
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III Измена и допуна Статута Гимназије у Сенти , број: 261/4 од 15.11.2010. године
IV Измена и допуна Статута Гимназије у Сенти , број: 106 од 18.05.2011. године.

V Измена и допуна Статута Гимназије у Сенти , број: 263/5 од 19.10.2011. године донета је од стране
Школски одбор Сенћанске гиманзије на основу одредбама Закона о изменама и допунама Закона о
основама система образовања и васпитања објављене у „Службеном гласнику РС“ бр.52/2011.
           На седници Школског одбора Сенћанске гиманзије одржаној дана 26.04.2012. године донет је нов
Статут Сенћанске гимназије на основу:
- одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.72/2009 и
   52/2011)
- Одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Сенћанском гимназијом у Сенти донетог дана

07.12.2011. године од стране Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист Аутономне
Покрајине Војводине“ бр. 21/2011) и

- Уговора о делимичном преносу оснивачких права над Сенћанском гимназијом у Сенти закључен између
   Владе Аутономне Покрајине Војводине и Националног савета мађарске националне мањине, број:022-
   73/2012 од 08.02.2012. године.

          2) Контролисани корисник средстава буџета донео је следећа општа акта:
а) Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Сенћанској гимназији,
    дел.број: 266 од 17.11.2010. године

- I. Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у
Сенћанској  гимназији, дел.број: 279/4 од 26.11.2011. године

- II . Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у
Сенћанској  гимназији, дел.број: 319/4 од 29.11.2011. године

б) Правилник о раду Сенћанске гимназије, дел.број: 319/4 од 29.11.2011. године
- Измена и допуна Правилника о раду Сенћанске гимназије, дел.број: 338/6 од 22.12.2011. године

ц) Правилник о организацији буџетског рачуноводства на основу члана 16. став 9.  Уредбе о буџетском
 рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 ) , дел.број: нема,  од јануара 2004. године

     Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама, интерној контроли
     и интерној ревизији, дел.број: 338/7 од 22.12.2011. године
д) Правилник о условима и начину коришћења службених возила „Сенћанске гимназије“ и о условима и
     начину коришћења сопствених возила за службено путовање , број:156-6/2012 од 26.04.2012. године

II. КОНТРОЛА ПОПИСА  ИМОВИНЕ  И ОБАВЕЗА СА  СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

а) Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Пописна листа основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства са стањем

 на дан 31.12.2011. године
- Попис обавеза према добављачима на дан 31.12.2011. године
- Елаборат о попису средстава и извора средстава на дан 31.12.2011. године
- Бруро биланс  на дан 31.12.2011. године
- Закључни лист на дан 31.12.2011. године

На основу Одлуке Школског одбора од 07.12.2011. године формиране су Комисије за попис средстава
и извора средстава у Сенћанској гимназији (у даљем тексту:Комисија)  са стањем на дан 31.12.2011. године.

Комисија извршила је попис са стањем на дан 31.12.2011. године за  :
А)- Зграде и остале грађевине за рад школе

- Земљиште
Б)- Опреме у учионицама, кабинетима, фискултурној сали и спортским теренима

- Опреме у канцеларијама :
- Намештаја у канцеларији (сто,ормар итд.) –Конто:011221
- Рачунара , штампача, скенера–Конто:011221
- Намештаја од метала, касе металне–Конто:011221



4

- Опреме за загревање –Конто:011221
- ПТТ опреме–Конто:011221
- Апарата за фотокопирање–Конто:011221
- Опреме за саобраћај-возило,контејнер

Ц)-  Новчаних средстава, потраживања и обавезе
- Новчана средства
- Потраживања
- Обавезе.

       На основу пописних листова и Извештаја комисија за попис Централна комисија дана 27.01. 2012. године
поднела је надлежном органу Сенћанске гимназије Елаборат о попису средстава и извора средстава на дан
31.12.2011. године. Поменути Елаборат садржи следеће податке:

1. ПОПИС ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Назив Набавна вредност основног

средства
Исправка вредности

Школска зграда 109.139.655,67 70.657.948,27
Земљиште 249.049,67 /
Намештај ,учила 2.840.950,64 2.135.301,24
Канцеларијска опрема 793.795,27 685.201,39
Опрема за саобраћај,контејнер 754.225,00 713.364,00

2. ПОПИС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА,ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА

а) Новчана средства
Новчана средства- у благајни 0,00
Новчана средства на рачуну 0,00
Сопствена новчана средства 280.777,78
Новчана средствана тек.рачуну за
средства из Републике

0,37

Б) Потраживање:
- потраживање за откупљених стан  144.076,64 динара
- потраживања од Економско-трговинске школе Сента              44.434,47 динара
- потраживањод Средње медицинске школе, Сента                    50.391,50 динара

Ц) Обавезе:
- укупно зарада запосленима          3.354.607,39 динара
- укупно по уговору                                86.682,10 динара
- добављачи                                      4.001.740,44 динара.

Елаборат не садржи:
1) попис књиге у библиотеци (попис није извршен, у књиговодтсву постоји Аналитичка картица за конто

: 016121 Књижевна и уметничка дела)
2) податке о пописаним стамбеним зградама и становима (Аналитичка картица за конто: 011118 - Друге

промене у обиму стамбених зграда и станова)
Доказ -1: - Аналитичка картица за конто :016121 Књижевна и уметничка дела

- Аналитичка картица за конто: 011118 - Друге промене у обиму стамбених зграда и станова

А) Након контроле Пописних листова  основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине
основна средства са стањем на дан 31.12.2011. године за конто: 011221 – Канцеларијска опрема
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констатовано је да је  контролисани корисник средстава буџета на поменутим пописним листовима поред
канцеларијске опреме исказао и :

- рачунарску опрему – конто:011222
- комуникациону опрему- конто:011223 и
- електронску и фотографску опрему – конто: 011224.
        Након упоређења пописних листова за конто: 011221 – Канцеларијска опрема са подацима исказаних на

аналитичкој картици за конто: 011221 – Канцеларијска опрема констатује се да су поменути документи
усклађени, међутим контролисани корисник средстава буџета приликом књижења пословних промена везане
за рачунарску опрему, комуникациону опрему и електронску и фотографску опрему прокњижио је на конто:
011221 – Канцеларијска опрема уместо на :

- конто:011222 -рачунарску опрему
-  конто:011223 - комуникациону опрему и
- конто: 011224 - електронску и фотографску опрему , а тиме је поступио супротно члану 2. став 3.

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени
гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007, 50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009,
110/2009, 11/2010,31/2010, 40/2010, 53/2010 и 101/2010).
Контролисани  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није прокњижио на одговарајући
конто, значи пословне књиге не води уредно  а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о  буџетском
рачуноводству.
Доказ -2: Пописна листа основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине основна средства са
                стањем  на дан 31.12.2011. године за конто: 011221 – Канцеларијска опрема -  страна 5 и 7

Б) Након контроле Пописних листова основних средстава, непокретних и покретних ствари које чине
основна средства са стањем  на дан 31.12.2011. године констатовано је да Комисија за попис средстава и
извора средстава у Сенћанској гимназији није извршио попис књиге у библиотеци са стањем на дан
31.12.2011. године.
На основу контроле картице главне књиге за конто :016121 Књижевна и уметничка дела  констатовано је да
контролисани корисник средстава буџета на поменутој картици исказао је набавну вредност  књиге у
библиотеци са стањем на дан 31.12.2011. године у укупном износу од 459.993,98 динара.

На основу члана 18. став 3. Уредбе о  буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и
12/2006 )  контролисани корисник средстава буџета својим општим актом може да  предвиди попис књига у
библиотеци ( 016000- Нематеријална имовина) и у  дужем периоду од годину дана, али не дуже од пет
година.
        Како контролисани корисник средстава буџета својим општим актом није предвидео да се попис књиге у
библиотеци врши у  дужем периоду од годину дана, зато је био у обавези да изврши попис књиге у
библиотеци са стањем на дан 31.12.2011. године а након тога да изврши усклађивање стања књиге у
библиотеци у књигиводственој евиденцији са стварним стањем по попису на дан 31.12.2011. години.

  Како контролисани корисник средстава буџета није извршио попис  књиге у библиотеци са стањем на
дан 31.12.2011. године, а након тога није извршио усклађивање стања књиге у библиотеци у књигиводственој
евиденцији са стварним стањем по попису на дан 31.12.2011. години, поступио је супротно члану 18.
Уредбе о  буџетском рачуноводству.

III.  КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ  ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

1) Обрачун и исплата накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима
а) Након контроле обрачуна и исплате накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима у

периоду од 01.01.2011.-25.04.2012. године за месец новамбар и децембар 2010. године, за месец јануар,
фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новамбар и децембар 2011. године, јануар и
фебруар 2012. године констатовано је да контролисани корисник средстава буџета извршио је  исплату
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накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима у висини цене превозне карте у јавном
саобраћају (без износа станичних услуга).
Горе поменуте исплаћене накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима у периоду од
01.01.2011.-25.04.2012. године прокњижени су на Картицу главне књиге за конто: 415112 - Накнаде трошкова
за превоз на посао и са посла.
          Након  контроле Картице главне књиге за конто: 415112 - Накнаде трошкова за превоз на посао и са
посла за период 01.01.-25.04.2012. године констатује се да контролисани корисник средстава буџета  до
дана контроле тј. до 25.04.2012. године није извршио исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са
посла запосленима за месец март 2012. године.
          Послодавац је у обавези да запосленима надокнади трошкове превоза за долазак и одлазак са рада у
висини цене превозне карте у јавном саобраћају до петог у месецу за претходни месец , уколико се накнада
исплаћује у новцу сходно члану 25. став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика ( „Службени гласник РС“ бр. 12/2009, 67/2011 и 1/2012 -Споразум).
         Како је до дана контроле ,тј. до 25.04.2012. године контролисани корисник средстава буџета није
извршио исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима за месец март 2012. године,
поступио је супротно члану 25. став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим
школама и домовима ученика.

б) По методу пребира и прескока изабрана је контрола Обрачуна накнаде трошкова за превоз на посао
и са посла запосленима за месец септембар 2011. године.

Након контроле Обрачуна накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима за месец
септембар 2011. године констатовано је да исти састављен на основу Изјаве запослених везано за број
дане доласка на посао и одласка са посла за месец септембар 2011. године. Дана 25.09.2011. године
запослена Жофија Терек Цетењи је дала Изјаву о броју дана доласка на посао и одласка са посла (релација
Ада-Сента-Ада) за месец септембар 2011. године у којој је навела и дане 27, 28, 29 и 30 септембра  2011.
године. Значи запослена превремено је дала изјаву о броју дана доласка на посао и одласка са посла  за
периоду од 27. до 30. септембра 2011. године, пошто 25. септембра 2011. године није знала да ли ће
долазити на посао и одлазити са посла.
На основу горе наведеног констатује се да је контролисани корисник средстава буџета на основу
невалидним  документима обрачунао а на основу истих и исплатио појединим запосленима накнаде
трошкова за превоз на посао и са посла за месец септембар 2011. године (између осталог и за запосленом
Жофији Терек Цетењи ). Насталу пословну промену прокњижио је на Картицу главне књиге за конто: 415112
- Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за период.

Након контроле Обрачуна накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима за месец
децембар 2011. године констатовано је да исти састављен на основу Изјаве запослених везано за број дане
доласка на посао и одласка са посла за месец децембар 2011. године. Дана 19.12.2011. године запослена
Каталин Пеновац је дала Изјаву о броју дана доласка на посао и одласка са посла (релација Бачка Топла-
Сента- Бачка Топла) за месец децембар 2011. године у којој је навела и дане 20, 21, 22 и 23 децембра
2011. године. Значи запослена превремено је дала изјаву о броју дана доласка на посао и одласка са посла
за периоду од 20. до 23. децембра 2011. године, пошто 19. децембра 2011. године није знала да ли ће
долазити на посао и одлазити са посла.
На основу горе наведеног констатује се да је контролисани корисник средстава буџета  на основу
невалидним  документима обрачунао а на основу истих и исплатио појединим запосленима накнаде
трошкова за превоз на посао и са посла за месец децембар 2011. године (између осталог и за запосленом
Каталини Пеновац- износ од 13.320,00 динара). Насталу пословну промену прокњижио је на Картицу главне
књиге за конто: 415112 - Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за период.
              Како су поменуте пословне промене прокњижене на основу невалидних рачуноводствених
докумената, тиме је контролисани корисник средстава буџета  поступио супротно члану 16. став 3. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
            Ц) Након контроле Обрачуна накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима и Списка
радника који остварују накнаду на име превоза на рад и са рада за месец новембар и децембар 2010.
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године и за месец јануар, фебруар и март 2011. године констатовано је да контролисани корисник средстава
буџета за запослену Каталину Ференц цене превозна карте у јавном саобраћају за релацију Бачко Петрово
Село –Сента узео је износ од 226,00 динара уместо 210,00 динара ( као је то одређено за релацију Бачко
Петрово Село –Сента по Табели Цене аутобуских карата за период 01.01.2010.-31.03.2011. године издато
од стране правног лица који обавља јавни превоз).

Табеларни приказ више исплаћене накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за Каталину Ференц:

Период исплате Датум
исплате

Исплаћена
накнада трошкова
за превоз

Износ накнаде трошкова
за превоз који би
требало  исплатити

Више исплаћена
накнада трошкова
за превоза

Новембар 2010.год. 05.01.2011. 3.164,00 2.940,00 224,00
Децембар 2010. год. 05.01.2011. 4.972,00 4.620,00 352,00
Јануар 2011. год. 23.02.2011. 2.712,00 2.520,00 192,00
Фебруар 2011. год. 18.03.2011. 5.424,00 5.040,00 384,00
Март 2011. год. 15.04.2011. 7.232,00 6.720,00 512,00
Укупно: 23.504,00 21.840,00 1.664,00

На основу горе наведеног костатује се да је контролисани корисник средстава буџета за период од
01.11.2010.-31.03.2011. године исплатио запосленом Каталину Ференц на име накнаде трошкова за долазак
и одлазак са рада  укупно 1.664,00 динара више средстава него законом одређено а тиме је поступио
супротно члану 118. став 1. тачка 1. Закона о раду и члану 25. став 1. Посебног колективног уговора за
запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.
           Сва исплаћена средства на име накнаде трошкова за превоз на посао и са посла запосленима за
период од 01.11.2010.-31.03.2011. године је обезбеђена из средстава буџета општине Сента.
Доказ -3: - Списка радника који остварују накнаду на име превоза на рад и са рада за месец новембар и
                  децембар 2010. године и за месец јануар, фебруар и март 2011. године

- Табела Цене аутобуских карата за период 01.01.2010.-31.03.2011. године
- Извод бр.1 од 05.01.2011. године за рачун 840-695660-06
- Картице главне књиге за конто: 415112 - Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за

                   период 01.01.-31.12.2011. године

2) Отпремнина приликом одласка у пензији
Контрола вршена је на основу следеће документације:
- Картица главне књиге за конто:414311- Отпремнина приликом одласка у пензији
- Обрачун отпремнине од 09.11.2011. године
- Обрачун отпремнине од 26.12.2011. године
-  Закључни лист на дан 31.12.2011. године

         Након увида у горе наведеним документима констатовано је да је контролисани корисник средстава
буџета извршио обрачун и исплату запосленима Отпремнину приликом одласка у пензији  и уплатио је
припадајући порез.

Обрачун и исплата отпремнине приликом одласка у пензији извршено је следећим запосленима:
1) Стојка Жарковић
2) Јоланка Камраш
3) Светлана Фрајлић.

У току 2011. године за наведене запослене укупно исплаћена Отпремнина приликом одласка у пензији
са припадајућим порезом износи: 599.197,00 динара.

         Контролом тачности и законитости обрачуна и исплате отпремнине приликом одласка у пензији
запосленима неправилности и незаконитости нису утврђене.
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3) Накнада трошкова за служено путовање
           а)    Запослени Атила Пинтер  Налогом за службено путовање ,бр.3 од 23.02.2012. године упућен је на
службени пут  дана 24.02.2012. гдине у Београд са задатком полагање стручног испита . У налогу наведено
је да запослени  као превозно средство користи сопствено возило а путни трошкови   падају на терет школе.
Контролисани корисник средстава буџета на основу горе наведеног Налога за службено путовање дана
23.02.2012. године преко благајне бр.7 исплатио је запосленом Атили Пинтера 5.000,00 динара на име
аконтација за покриће трошкова превоза сопственим возилом.

            Дана 27.02.2012. године запослени Атила Пинтер  поднео је контролисаном кориснику средстава
буџета путни рачун и фискални исечак : би 29816 од 23.02.2012. године за износ од 5.199,28 динара (
набављено је 38,23 литара бензина БМБ95 , цена јеног литра бензина је 136,00 дианара).

 Контролисани корисник средстава буџета на основу  путног рачуна (Налог за службено путовање, бр.3 од
23.02.2012. године)  и фискалног исечка: би 29816 признао је 5.000,00 динара као путни трошак због
употребе приватног аутомобила у службене сврхе, а на наведеном налогу код остаје за исплату наведено је
0,00 динара.

  Запослени на основу Налога за службено путовање издат од стране директора  има право на накнаду
трошкова за време проведено на службеном путу у земљи на основу члана 118. став 1. тачка 2. Закона о
раду  ( „Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005  и  54/2009). Један од трошкова на службеном путу је и
трошкови превоза.

  Како одредбама Закона о раду  ни одредбама Посебног колективног уговора за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика није прецизирано висина накнаде трошкова превоза запосленом
упућено на службено путовање  у случају употребе приватног аутомобила у службене сврхе, контролисани
корисник средстава буџета био је у обавези да пре издавања налога за коришћење приватног аутомобила у
службене сврхе  исти прецизно дефинише својим општим актом .

  Како контролисани корисник средстава буџета својим општим актом није предвидео да запослени има
право за накнаду трошкова превоза на службеном путовању у случају коришћења приватног аутомобила у
службене сврхе,  дана 23.02.2012. године противзаконито је исплатио запосленом износ од 5.000,00 динара
на име аконтацију накнаде трошкова превоза на релацији Сента-Београд због употребе приватног
аутомобила у службене сврхе а тиме поступио је супротно члану 18. став 1. тачка 4.  Закона о порезу на
доходак грађана .
         Дана 27.02.2012. године горе наведена исплата прокњижена је као расход на Картици главне књиге за
конто : 422194- Накнада за употребу сопственог возила .

Правилник о условима и начину коришћења службених возила „Сенћанске гимназије“ и о условима и
начину коришћења сопствених возила за службено путовање донет је од стране Школског одбора
Сенћанске гимназија тек  26.04.2012. године, деловодни  број:156-6/2012.
Доказ-4: - Налог за службено путовање, бр.3  од 23.02.2012. године.

- Картица главне књиге за конто : 422194- Накнада за употребу сопственог возила .

IV. КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И  ИСПЛАТЕ  ПЛАТЕ  ЗАПОСЛЕНИМА

По методу пребира и прескока за контролу изабрана је Обрачун и исплата плате запосленима за
месец новембар 2011. године.
Контрола вршена је на основу следеће документације:
-Обрачунски лист бр.3-Бруто износи – први део за новембар 2011. године  од 29.11.2011. године и
 Обрачунски лист бр.3б-Порези, доприноси, обуставе, нето
- Рекапитулација обрачуна-Редовна плата од 29.11.2011. године
-Обрачунски лист бр.3-Бруто износи – други део за новембар 2011. године  од 15.12.2011. године и
 Обрачунски лист бр.3б-Порези, доприноси, обуставе, нето
- Рекапитулација обрачуна-Редовна плата од 15.12.2011. године
- Извод бр.53 од 06.12.2011. године за рачун 840-695860-85
- Извод бр.55 од 21.12.2011. године за рачун 840-695860-85.
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             Обрачун и исплата плате запосленима контролисани корисник средстава буџета врши  у сарадњи са
Министарство финансије, Управа за трезор, филијала Сента.
             Контролисани корисник средстава буџета извршио је обрачун плате запосленима са припадајућим
доприносима и порезом за месец новембар 2011. године у два дела:
- дана 29.11.2011. године - први део, тј. аконтација плате за 59 запосленог, укупан  износ  плате  је

1.588.057,59 динара која је исплаћена  06.12.2011. године
-  дана 15.12.2011. године- други део плате за 59 запосленог исплаћено је, укупан износ  плате је

1.641.721,99 динара која је исплаћена  21.12.2011. године
            Укупан  износ плате запосленима за месец новамбар 2011. године обезбеђено је из средстава
буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину.

               Контролом тачности и законитости обрачуна и исплате плате запосленима за месец новембар 2011.
године неправилности и незаконитости нису утврђене.

V. КОНТРОЛА   ИСПРАВНОСТИ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ИСПРАВА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ
КЊИЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ  ПРОМЕНА

Улазни рачуни:
Контролисани корисник средстава буџета примио је улазнe рачунe :

- од редног броја 1 до редног броја 377 у периоду од 01.01.-31.12.2011. године, исте су уведени у Књигу
  улазних рачуна , међутим у књизи није уписан датум пријема улазних рачуна
- од редног броја 1 до редног броја  72 у периоду од 01.01.-25.04.2012. године, исте су уведени у Књигу
  улазних рачуна , међутим у књизи није уписан датум пријема улазних рачуна.

а) По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.K-28 из 2011. године.
Контролисани корисник средстава буџета примио је улазни рачун бр.K-28 од добављача „Сјај“ д.о.о.из
Сенте, Карађорђева 35, тј. Рачун бр.ИФ-2020/11 од 21.01.2011. године везано за испоручену робу: 70
комада Кесе смеђа 18x23/30x9 по цени од 53,10 динара, укупан износ рачуна је 3.717,00 динара.
Након контроле горе наведеног улазног рачуна констатује се  да наведени рачун није потписан од стране
запосленог контролисаног корисника средстава буџета, поред рачуна нема отпремница.
Потпис  запосленог контролисаног корисника средстава буџета на рачуну или на отпремници (који се налази
поред рачуна) служио би као писмени доказ да је настала пословна промена.
        Контролисани корисник средстава буџета на основу Рачуна бр. ИФ-2020/11  прокњижио је износ од
3.717,00 динара на следећа конта:
131211- Обрачунати неплаћени расходи / 252111-382-  Добаваљи у земљи-„Сјај“ д.о.о.

б) По методу пребира и прескока за контролу изабран је улазни рачун бр.K-36 из 2011. године.
Контролисани корисник средстава буџета примио је улазни рачун бр.K-36 од добављача „SKS Company“
д.о.о.из Сенте, Поштанска 25, тј. Рачун-Oтпремницу бр.ФА-29-0/11 од 25.02.2011. године везано за
испоручену робу: један Пројектор , укупан износ рачуна је 46.681,27 динара.
Након контроле горе наведеног улазног рачуна констатује се  да наведени рачун-отпремница није потписана
од стране  запосленог контролисаног корисника средстава буџета, значи нема писменог доказа да је већ
исплаћени пројектор ( плаћено је 22.02.2011. године) и испоручено контролисаном кориснику средстава
буџета.
        Контролисани корисник средстава буџета на основу Рачуна-Oтпремнице бр.ФА-29-0/11 прокњижио је
износ од 46.681,27 динара на следећа конта:
011261- Опрема за образовање / 252111-55 -  Добаваљи у земљи-„SKS Company“
512611- Опрема за образовање / 311112- Опрема

Рачун без отпремнице или Рачун-Отпремница које нису потписане од стране купаца сматра се
непотпуним, неуредним рачуноводственом  исправом пошто не преставља писмени доказ о насталој
пословној промени а то је супротно члану 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) .
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Књижење пословне промене на расходима на основу непотпуне, неуредне рачуноводствене  исправе
тј. на основу рачуноводствених докумената које нису валидне  супротно је члану 16. став 3. Уредбе о
буџетском рачуноводству .
Доказ-5: -  Рачун бр. ИФ-2020/11

- Рачун-Oтпремница бр.ФА-29-0/11

VI. КОНТРОЛА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета пословне књиге  води по систему двојног
књиговодства.

а) Добављач  СЗР Аутосервис „ПЕВАЦ“ из Сенте доставио је контролисаном кориснику средстава
буџета Предрачун бр.: 13/2011 од 30.05.2011. године (K-139) везано за поправку возила комби
WOLKSVAGEN T-4, KI 617-23 , износ предрачуна је  42.000,00 динара. Наведени предрачун исплаћено је
добављачу дана 07.06.2011. године.
На основу горе наведеног предрачуна и Налога за књижење главне књиге, број:170 од 07.06.2011. године ,
прокњижен је износ од 42.000,00 динара на следећа конта:
426491- Остали материјал за превозна средства / 252111-349 -  Добаваљи у земљи-„ПЕВАЦ“

Књижење на картонима добављача може се  вршити само на основу рачуна или Отпремнице-Рачуна
( не на основу профактуре).
Плаћење авансно на основу горе наведене профактуре требало би да се књижи у вези :
набавке услуге:
-  на конто 123231 –Аванси за обављање услуга и на конто 121112- Текући  рачун
-  на конто 426491- Остали материјал за превозна средства и на конто 291213- Плаћени аванси за куповину
услуга.
           Дана 09.05.2012. године добављач СЗР Аутосервис „ПЕВАЦ“  доставио је контролисаном кориснику
средстава буџета Рачун бр.: 15/2011 од 07.06.2011. године, износ рачуна је 42.000,00 динара.
          Након добијања рачуна од добављача врши се књижење:
-  на конто 131211- Обрачунати неплаћени расходи и на конто 252111 – Добављачи у земљи
-  на конто 252111 – Добављачи у земљи и на конто 123231 –Аванси за обављање услуга
-  на конто 291213- Плаћени аванси за куповину услуга и на конто 131211- Обрачунати неплаћени расходи.
         Значи горе наведена пословна промена није прокњижена  у складу са чланом  2. став 3. Правилника о
стандардном оквиру и  контном плану за буџетски систем.
         Контролисани  корисник средстава буџета књижењем пословне промене у пословним књигама на
основу непотпуне, неуредне рачуноводствене  исправе тј. на основу невалидне рачуноводствене
исправе поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“
бр.125/2003 и 12/2006) .
          Контролисани корисник средстава буџета прокњижио је вредност услуга поправке возила на конто:
426491- Остали материјал за превозна средства.
         Како је контролисани корисник средстава буџета прокњижио вредност услуга поправке возила на
конто: 426491- Остали материјал за превозна средства  уместо конта: 425219- Остале поправке и
одржавање опреме за саобраћај, тиме поступио је супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007,
50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010,
40/2010, 53/2010 и 101/2010).
Контролисани корисник средстава буџета горе наведене пословне промене није прокњижио на
одговарајућих конта, значи пословне књиге не води уредно  а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
Доказ-6: - Предрачун бр.: 13/2011

- Налог за књижење главне књиге, број:170
- Картица главне књиге за конто: 426491- Остали материјал за превозна средства
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- Картица главне књиге за конто: 252111-349 -  Добаваљи у земљи-„ПЕВАЦ“
б) Добављач  „ЕЛТРА“ д.о.о. из Сенте доставио је контролисаном кориснику средстава буџета

Отпремницу-Рачун бр. 542/2011 од 02.09.2011. године (K-193) везано за испоручену робу : Klima vivax ACP-
12CH, један комад,  износ Отпремнице-Рачуна је  27.600,00 динара.
На основу Отпремнице-Рачуна бр.:542/2011 извршено је  књижење  износа од 27.600,00 динара на:
- конто: 011261- Опрема за образовање /  конто:252111-36- Добављачи у земљи-„ЕЛТРА“ д.о.о.
-конто: 512611- Опрема за образовање / конто: 311112 - Опрема
        Контролисани корисник средстава буџета прокњижио је вредност климе уређаја на конто: 011261-
Опрема за образовање. Клима уређај није опрема за образовање, него уградна опрема (канцеларијска
опрема).
         Како је контролисани корисник средстава буџета прокњижио вредност климе уређаја на конто:  011261-
Опрема за образовање уместо конта: 011221- Канцеларијска опрема ,тиме поступио је супротно члану 2.
став 3. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
Доказ-7: - Отпремница-Рачун бр. 542/2011

- Картица главне књиге за конто: 011261- Опрема за образовање
          ц) Добављач СЗТР „COPYRIGHT“ из Сенте доставио је контролисаном кориснику средстава буџета
Рачун –Отпремницу бр. 71//2011 од 24.02.2011. године (K-38) везано за извршену услугу-пуњење два
тонера, износ Рачуна- Отпремнице је  4.300,00 динара. Поменути улазни рачун је контиран , међутим до
дана почетка контроле није прокњижено на Картицу главне књиге за конто: 252111-205 - Добаваљи у земљи-
СЗТР „COPYRIGHT“.

Контролисани корисник буџетских средстава наведени рачун није прокњижио до дана  контроле
тј. 25.04.2012. године, значи поменути рачун није прокњижио истог дана, а најкасније наредног дана од дана
добијања рачуноводствене  исправе, а то је супротно члану 16. став 11. Уредбе о буџетском
рачуноводству .
Доказ-8 :- Рачун –Отпремницу бр. 71//2011

-Аналитички извештај за конто: 252111-205 - Добаваљи у земљи- СЗТР „COPYRIGHT“.
           Д) Контролисани корисник буџетских средстава донео је Одлуку о покретање поступка јавне набавке
мале вредности за извршење радова у вези поправке одржавања подрума у згради Сенћанске
гимназије,број:ЈН:129/2008 од 03.07.2008. године. Након спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности извршесе су радове у вези поправке , одржавања подрума  у периоду од 03.7.2008.године до
14.03.2012. године.
           На основу предрачуна испостављене од стране добављача у 2010. години контролисани корисник
буџетских средстава проњижио је дана 16.03.2010. године на Картицу главне књиге за конто: 015226 -
Аванси за опрему за образовање, науку, културу и спорт укупно:  3.057.393,00 динара.
           Како је контролисани корисник средстава буџета прокњижио исплаћени аванс за  услугу поправке
поправке одржавања подрума на конто: 015226 - Аванси за опрему за образовање, науку, културу и спорт
уместо конта: 015212- Аванси за пословне зграде и друге објекте, тиме поступио је супротно члану 2. став 3.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
          Након завршетка поменуте инвестиције више исплаћени аванс добављач „Азур“ д.о.о. из Сенте
вратио је контролисаном кориснику  средстава буџета износ од 158.870,00 динара дана 13.03.2012. године и
износ од 12.479,19 динара дана 14.03.2012. године. Наведене пословне промене су погрешно прокњижени
на потражну страну конта:  015226 - Аванси за опрему за образовање, науку, културу и спорт , поменте
пословне промене треба да се прокњижи као сторно на дуговној страни конта:  015226 - Аванси за опрему за
образовање, науку, културу и спорт.
Добављач „ARCHING“д.о.о. из Сенте за извршени стручни надзор на санације подрума доставио је Рачун
бр.12/2012 од 28.02.2012. године, износ рачуна је 60.000,00 динара. Наведени улазни рачун није
прокњижено на конта:  015226 - Аванси за опрему за образовање, науку, културу и спорт, исти треба
проњижити на потражну страну конта:  015226 - Аванси за опрему за образовање, науку, културу и спорт.
Након горе наведених књижења добија се коначан износ инвестиције , тј. износ од  2.946.043,81 динара.
Доказ-9:
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VII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ

Набавка добара у 2011. години:
Контрола је вршена на основу следеће документације:

- Биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011.године
-   Картица главне књиге за конто: 512611- Опрема за образовање
- Рачун –Отпремница бр.ФА-88-0/11 ; Рачун –Отпремница бр.22-03-238576; Рачун –Отпремница бр.22-03-

238577  и Рачун бр.1445 .
Извршена  је  контрола спровођења поступка јавне  набавке добара у 2011. години везано за набавку

опреме за образовање.
          На основу контроле Биланса за период 01.01.2011.-31.12.2011. године констатује се да је на Конто:
512611- Опрема за образовање – исказан износ од 766.207,35 динара.
          Наручилац може да покрене поступак јавне набаваке :
- ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки  и
- ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету локалне самоуправе или у финансијском плану
наручиоца сходно члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.116/2008).

Контролисани корисник средстава буџета у 2011. години за набавку опреме за образовање предвидео
је средства у Финансијском плану за 2011. године у укупном износу од 1.450.000,00 динара (512600- Опрема
за образовање). Наведени финансијски план саставио је шеф књиговодства дана 25.10.2010. године,
међутим исти није усвојен од стране надлежног органа ,тј. од стране Школског одбора Сенћанске гимназије.
           Контролисани корисник средстава буџета у 2011. години у Плану набавки у 2011. години предвидео је
набавку опреме за образовање  у укупном износу од 1.350.000,00 динара (512600- Опрема за образовање).
Наведени план набавки саставио је шеф књиговодства дана 30.10.2010. године, међутим исти није усвојен
од стране надлежног органа ,тј. од стране Школског одбора Сенћанске гимназије.

  Како је Финансијски план за 2011. годину и План набавки у 2011. години није донет од стране
надлежног органа контролисаног корисника средстава буџета, зато наведени документи сматрају
неважећим.
           Контролисани корисник средстава буџета у 2011. години извршио је  набавку опреме за образовање:
1) дана 05.07.2011 године по улазном  рачуну (К 167):  Рачун –Отпремница бр.ФА-88-0/11 по укупном износу
    од 152.000,00 динара
2) дана 26.08.2011 године по улазном  рачуну (К 192): Рачун –Отпремница бр.22-03-238576 по укупном

износу од 36.578,82 динара
3) дана 26.08.2011 године по улазном  рачуну (К 191):  Рачун –Отпремница бр.22-03-238577 по укупном
    износу од 182.894,10 динара
4) дана 03.11.2011 године по улазном  рачуну (К 279):  Рачун  бр.1445 по укупном износу од 81.420,00
     динара , међутим пре набавке опреме за образовање није спровео поступак јавне набавке мале
     вредности сходно члану 26. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.116/2008).
Наручилац , тј. контролисани корисник средстава буџета пре горе наведене набавке опреме за образовање
није донео:
- одлуку о покретање поступка у писаном облику и
- акт о образовању комисије за јавну набавку.
       Како контролисани корисник средстава буџета пре горе наведене набавке опреме за образовање није
донео одлуку о покретање поступка у писаном облику и  акт о образовању комисије за јавну набавку, тиме је
поступио супротно члану 28. став 1. Закона о јавним набавкама .
Доказ-10 :- Рачун –Отпремница бр.ФА-88-0/11 ; Рачун –Отпремница бр.22-03-238576; Рачун –Отпремница
                 бр.22-03-238577  и Рачун бр.1445

- Картица главне књиге за конто: 512611- Опрема за образовање

Набавка добара у 2012. години:



13

Контрола је вршена на основу следеће документације:
-   Биланс за период 01.01.2012.-25.04.2012.године
-   Картица главне књиге за конто: 512611- Опрема за образовање
-   Аналитички извештај за конто:252111-389 –Добављачи у земљи- Виса пром
-   Рачун –Отпремница бр.138КОВП-2012
           Извршена  је  контрола спровођења поступка јавне  набавке добара у 2011. години везано за набавку
опреме за образовање.
          На основу контроле Биланса за период 01.01.2012.-25.04.2012. године констатује се да је на Конто:
512611- Опрема за образовање – исказан износ од  192.947,40динара.
          Контролисани корисник средстава буџета у 2012. години за набавку опреме за образовање предвидео
је средства у Финансијском плану за 2012. године у укупном износу од 3.600.000,00 динара (512600- Опрема
за образовање). Наведени финансијски план саставио је шеф књиговодства дана 24.10.2011. године, исти је
усвојен од стране надлежног органа ,тј. од стране Школског одбора Сенћанске гимназије дана 26.10.2011.
године.
           Контролисани корисник средстава буџета у 2012. години у Плану набавки у 2012. години предвидео је
набавку опреме за образовање  у укупном износу од 3.600.000,00 динара (512611- Опрема за образовање).
Наведени план набавки саставио је шеф књиговодства дана 30.10.2011. године, међутим исти није усвојен
од стране надлежног органа ,тј. од стране Школског одбора Сенћанске гимназије.
           Контролисани корисник средстава буџета у 2012. години извршио је  набавку опреме за образовање
дана 30.03.2012. године по улазном  рачуну (К 45):  Рачун –Отпремница бр.138КОВП-2012 по укупном
износу  од 192.947,40динара, међутим пре набавке опреме за образовање није спровео поступак јавне
набавке мале вредности сходно члану 26. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“
бр.116/2008).
Наручилац , тј. контролисани корисник средстава буџета пре горе наведене набавке опреме за образовање
,тј. до 30.03.2012. године није донео:
- одлуку о покретање поступка у писаном облику и
- акт о образовању комисије за јавну набавку.
       Како контролисани корисник средстава буџета пре горе наведене набавке опреме за образовање није
донео одлуку о покретање поступка у писаном облику и  акт о образовању комисије за јавну набавку, тиме је
поступио супротно члану 28. став 1. Закона о јавним набавкама .
Доказ-11 :- Рачун –Отпремница бр. 138КОВП-2012

- Картица главне књиге за конто: 512611- Опрема за образовање за период 01.01.2012.-
                   25.04.2012.године

-   Аналитички извештај за конто:252111-389 –Добављачи у земљи- Виса пром.

VIII. КОНТРОЛА ИСПАРВНОСТИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА (Образац-5)

Контролисани корисник средстава буџета саставио је:
-  Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5- Сенћанске

гиманзије.
Горе наведени обрасац  предат је у законском року (22.02.2012. године) надлежном органу,тј.  за Управи

за трезор у филијали у Сенти.
         Контролисани корисник средстава буџета за период 01.01.-31.12.2011. године у својим пословним
књигама прокњижио је износ од 5.440.000,00 динара као приход од општине Сента.

 У току контроле извршено је упоређење података исказане у Извештају о извршењу буџета у периоду
од 01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 са подацима исказани у Билансу за период 01.01.2011.-
31.12.2011. године и констатоване су  следећи неправилности:
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- у 000 динара –
Расходи и издаци на терет буџета и осталих

извора
Подаци из Обрасца-5Ознака

ОП
Број

конта
Опис

Укупно Општине Из
осталих
извора

Подаци из
Биланса за
период 01.01.-
31.12.2011.

5234 426500 Материјал за очување животне
средине и науку

83 75 8 /

5235 426600 Материјал за образовање, културу и
спорт

208 186 22 /

5237 426800 Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство

/ / / 83

5238 426900 Материјал за посебне намене / / / 208

           Након контроле законитости исказаних података у Извештају о извршењу буџета у периоду од
01.01.2011. до 31.12.2011. године - Образац 5 констатује се да је контролисани корисник средстава буџета
приликом  попуњавања наведеног образца нетачно је исказао висину расхода на контима: 426500 и  426600
(на поменутим контима у  Билансу за период 01.01.2011.-31.12.2011. године за висину расхода исказана је
нула), а тиме је поступио супротно члану 3. Уредбе о буџетском рачуноводству.

 Контролисани корисник средстава буџета приликом  попуњавања Образца 5 требало би да поуни исти на
следећи начин:

Подаци у Образац-5Ознака
ОП

Број
конта

Опис
Укупно Општине Из осталих

извора
5237 426800 Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 83 75 8
5238 426900 Материјал за посебне намене 208 186 22

Доказ-12: - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.- 31.12.2011.године - Образац 5- страна 22 и 24
- Биланс за период 01.01.2011.-31.12.2011. године .

IX. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА ВЕЗАНО ЗА  ОСНОВНА  СРЕДСТАВА – НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ

На основу контроле пословних књига констатује се да контролисани корисник средстава буџета
располаже са непокретном имовином као пословни простор  у којој обавља свој делатност. Непокретна
имовина - зграда гимназије налази се на адреси: Сента, Главни трг бр.12.

                 Наведену зграду поред контролисани корисник средстава буџета  користе још :
- Економско-Трговинска школа Сента и
- Средња медицинска школа .

Значи контролисани корисник средстава буџета дела зграде гимназије издао је у закуп Економско-
Трговинској школи Сента и Средњој медицинској школи, међутим са наведеним школама није закључио
Уговор о закупу пословне просторије.

Контролисани корисник средстава буџета  у циљу покрића заједничких сталних трошкова доставио је:
1)  Економско-Трговинској школи Сента  књижно терећење бр.19/2011 од 14.11.2011. године за :

- утрошену електричну за октобар 2011. године – износ од 18.889,76 динара
2) Средњој медицинској школи књижна обавест бр.18/2011 од 14.11.2011. године за :

- утрошену електричну за октобар 2011. године – износ од 12.593,18 динара
- обрачунатих трошкова комуналних услуга за октобар 2011. године – износ од 11.576,39 динара.
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             Економско-Трговинска школа Сента на основу књижног терећења бр.19/2011 од 14.11.2011. године
уплатио је контролисаном кориснику средстава буџета  износ од 18.889,76 динара дана 21.11.2011. године.

            Средња медицинска школи на основу књижном обавесту бр.18/2011 од 14.11.2011. године уплатио је
контролисаном кориснику средстава буџета  :
-  износ од 12.593,18 динара  дана 18.11.2011. године  за утрошену електричну за октобар 2011. године
-  износ од 11.576,39 динара  дана 18.11.2011. године за покриће трошкова комуналних услуга за октобар

     2011. године.
На основу горе наведеног констатује се да је контролисаном кориснику средстава буџета уплаћени

износи на основу књижног терећења бр.19/2011 и  књижном обавести бр.18/2011, међутим контролисани
корисник средстава буџета  дана 14.11.2011. године није имао закљученог Уговора о закупу пословне
просторије тј. није имао правног основа да достави Економско-Трговинској школи Сента  књижно терећење
бр.19/2011 и Средњој медицинској школи књижна обавест бр.18/2011.
             Контролисани корисник средстава буџета у контролисаном периоду без правног основа је
испоставио закупцима  излазне рачуне тј. књижно терећење , књижна обавест  за  наплату сталних
трошкова које су настале  коришћењем пословне просторије (рачуне за утрошену електринчу енергију,
комуналне услуге итд.), значи противзаконито је наплатио сталне трошкове од закупаца.
Друге стране, Економско-Трговинска школа Сента и Средња медицинска школа на основу противзаконито
испостављених рачуноводственим исправама вршили су пренос добијених средстава из буџета општине
Сента, значи противзаконито су користили пренета буџетска средства , а то је супротно члану 71. став
2. Закона о буџетском систему.
            Да би контролисани корисник средстава буџета могао да наплати сталне трошкове везано за
коришћење дела зграде Гиманзије од закупаца има законску обавезу да закључи Уговор о закупу пословне
просторије са Економско-Трговинском школом Сента и Средњем медицинском школом.
Доказ-13: -Књижно терећење бр.19/2011

- Аналитички извештај за конто:122111 - Економско-Трговинска школа Сента
- Књижна обавест бр.18/2011
- Аналитички извештај за конто:122111 - Средња медицинска школа

X. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Наменско коришћење буџетских и сопствених средстава:
Контрола је вршена на основу следеће документације:

-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на – Сенћанску гимназију
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на–

Сенћанску гимназију
- Одлука о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на – Сенћанску гимназију
- Финансијски план за 2011. годину
- Финансијски план за 2012. годину
- Закључни лист за период 01.01.2011.-31.12.2011. године
- Закључни лист за период 01.01.2012.-25.04.2012. године
         Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-25.04.2012. године констатује се да
су средства из буџета Републике , Аутономне Покрајине Војводине, општине Сента и сопствена средства (
ту су усврстана средства из донације, родитељски динар) наменски утрошена.

Законито коришћење буџетских и сопствених средстава:
Финансијски план за 2011. годину  саставио је шеф књиговодства дана 25.10.2010. године, међутим

исти није усвојен од стране надлежног органа ,тј. од стране Школског одбора Сенћанске гимназије.
           Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2011.-31.12.2011. године а на основу
Финансијског плана за 2011. годину и Закључног листа за период 01.01.2011.-31.12.2011. године сачињен је
Упоредни преглед планираних и остварених расхода у 2011. години  ( Табела бр. 1) , исти је у прилогу
записника и чини њен саставни део.
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           На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани корисник средстава буџета  више
средстава ја исплатио него што је Финансијском планом за 2011. годину предвиђено, више утрошена
средства су исказаане на контима :412111; 412211; 412311;414111; 414310; 415100; 421100; 421400;
422400; 423700; 423900; 424200; 426300; 426400; 426900; 472700; 482251 и 515100.

 Извршене су исплате трошкова на следећим контима иако исте нису предвиђене Финансијском планом за
2011. годину: 421411; 421414; 421421; 422111; 422121;422131;422194;425112; 425117 ; 426311; 426321;
426412 и  426491.

На основу горе наведеног констатује се да је одговорно лице контролисаног корисника средстава
буџета приликом доношења одлуке о коришћењу средстава није поштовао Финансијски план за 2011.
годину , тиме је поступио супротно члану 49. став 3. тачка 4. Статута гимназије у Сенти.
Доказ-14: Финансијски план за 2011. годину

          Финансијски план за 2012. годину саставио је шеф књиговодства дана 24.10.2011. године, исти је
усвојен од стране надлежног органа ,тј. од стране Школског одбора Сенћанске гимназије дана 26.10.2011.
године.

           Након контроле рачуноводствених исправа у периоду од 01.01.2012.-25.04.2012. године а на основу
Финансијског плана за 2011. годину и Закључног листа за период 01.01.2012.-25.04.2011. године сачињен је
Упоредни преглед планираних и остварених расхода у 2012. години  ( Табела бр. 2) , исти је у прилогу
записника и чине њен саставни део.

             На основу горе наведене табеле констатује се да је контролисани корисник средстава буџета  више
средстава ја исплатио него што је Финансијском планом за 2012. годину предвиђено, више утрошена
средства су исказаане на контима:414121; 421414; 421421; 422111; 422194; 422411;423911425116;426311 и
426491.
          На основу горе наведеног констатује се да је одговорно лице контролисаног корисника средстава
буџета приликом доношења одлуке о коришћењу средстава није поштовао Финансијски план за 2012.
годину , тиме је поступио супротно члану 49. став 3. тачка 4. Статута гимназије у Сенти.
Доказ-15: Финансијски план за 2012. годину

На онову исказаних података у Табели бр 1 и 2. констатује се да су средства законито су утрошена
осим  у случајевима наведеним у овом  записнику.

            Коришћење сопствених средстава:
            Конторлисани корисник средстава буџета законито је користио сопствена средства  у 2011. години и у
2012. години, осим  у случајевима наведеним у овом  записнику.

На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од дана пријема
записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску инспекцију општине
Сента задржава за своје потребе.

Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                                                         _____________________________

 Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 15
- Табела бр.1 и 2

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Служба за буџетску инспекцију општине Сента
Број: 47-1- 4 / 2012
Дана: 07.03.2012.
С Е Н Т А

         На основу  овлашћења из члана 85. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) а у складу са одредбама Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције („Службени гласник РС“ бр. 10/2004 и 84/2007) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању и
раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист општине Сента“ бр. 18/2010, 19/2010-испр., 2/2011 и
6/2011) буџетски инспектор Службе за буџетску инспекцију општине Сента саставио је

З   А  П И   С  Н  И  К

о  извршеној буџетској инспекцији код „ Туристичке организације општине Сента – Zenta község
idegenforgalmi szervezeténél„ из Сенте, Главни трг, број 1, матични број : 08870322, ПИБ: 104889464 по
предмету  контроле :

- примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских средстава и сопствених средстава за период 01.01.2011.
– 30.01.2012. године .

Буџетску инспекцију извршила је Илона Ленђел – Шеф службе -буџетски инспектор из Службе за
буџетску инспекцију општине Сента са  службеном  легитимацијом број :1 , на основу налога за контролу
број: 47-1/2012 од 30.01.2012. године, налога за контролу  број: 47-1-1/2012 од 09.02.2012. године,  допунског
налога за контролу број: 47-1-2/2012 од 21.02.2012. године и допунског налога за контролу број: 47-1-3/2012
од 05.03.2012. године.

 Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета је непосредно пре почетка буџетске
инспекције уручен је:

- налог за контролу број: 47-1/2012 од 30.01.2012. године дана 31.01.2012. године у 10,00 часова,
- налог за контролу број: 47-1-1/2012 од 09.02.2012. године дана 09.02.2012. године у  13,50 часова ,
- допунски налог за контролу број: 47-1-2/2012 од 21.02.2012. године дана 21.02.2012. године у 12,25
  часова и

- допунски налог за контролу број: 47-1-3/2012 од 05.03.2012. године дана 05.03.2012. године у 11,50
    часова
           Контрола је вршена у пословним просторијама контролисаном индиректном кориснику средстава
буџета на адреси : Сента, Главни трг, број 1 и у пословним просторијама књиговођа индиректног корисника
средстава буџета, тј. код књиговодствене агенције „АКТИВА“ на адреси : Сента, Златна греда  бр.5/1, и код
„ПАНОН“ доо на адреси: Сента, Вука Караџића бр.13 , у присуству:
        1. Корнела Лашковића – в.д. директора Туристичке организације општина Сента

           2. Марије Станчулов - предузетник-власник Агенције „АКТИВА“
           3.  Србољуба Матића – директора „ПАНОН“  д.о.о.
           Контрола је вршена у периоду од 31 .01. 2012. -  23.02. 2012. године и од 05.03.2012.-06.03.2012.
године.

Туристичка организација општина Сента из Сенте, Главни трг, број 1 основана је :
 Одлуком о оснивању Туристичке организације општине Сента донета од стране Скупштине

општине Сента на седници одржаној 19.10.2006. године („Службени лист општине Сента“ бр.8/2006)
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 Трговински суд у Суботици издао је Решење бр. Фи 29/2007 од 05.03.2007. године-
Оснивање установе ТООС

 Привредни суд у Суботици издао је Решење бр. Фи 1/2012 од 09.01.2012. године-Промена
лица овлашћеног за заступање.

Делатност Туристичке организације општине Сента : Уметничко и књижевно стваралаштво, шифра
делатности: 92310.

Према члану 26. Статута Туристичке организације општине Сента  од 18.01.2007. године по предмету
контоле одговорно лице  је контролисаном индиректном кориснику средстава буџета  :
- Атила Вереш -в.д. директор, као одговорно лице у правном лицу у периоду од 01.01.2011. до 27.12.2011.
   године
- Корнел Лашковић – в.д. директор, као одговорно лице у правном лицу у периоду од 28.12.2011. до
   30.01.2012. године
По предмету контроле одговорно лице за вођење пословне књиге за Туристичку организацију општине
Сента је :
-  Марија Станчулов за период 01.01.2011.-31.12.2011. године на основу Уговора о пружању
књиговодствених услуга бр.108 закљученог између Туристичке организације општине Сента и Агенције за
књиговодтвене услуге„АКТИВА“ кога заступа власник агенције Марија Станчулов и
-  Србољуб Матић – директор „ПАНОН“  д.о.о., за период 01.01.2012.-30.01.2012. године на основу Уговора
о пружању књиговодствених услуга бр.01-60/2011 од 29.12.2011. године закљученог између Туристичке
организације општине Сента и „ПАНОН“ д.о.о.,Сента , Вука Караџића бр.13. кога заступа и представља
директор Србољуб Матић.

   Контролисани  индиректни корисник средстава буџета обавља платни промет код :
- Министарства Финансије - Управе за трезор преко подрачуна  број :

 840-696641-70 - приходи из буџета , донације
 840-470647-22 - сопствени приходи .

На основу утврђеног стања у поступку контроле даје се

Н  А  Л  А  З

Према подацима са којима располаже Служба за буџетску инспекцију општине Сента код овог
корисника средстава буџета општине Сента није вршена буџетска инспекција општине Сента.

Контрола тачности примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава  корисника буџетских средстава и сопствених средстава  за период
01.01.2011. – 30.01.2012. године:

I. КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРАВНИХ АКАТА СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И УРЕДБАМА

1) Статут Туристичке организације општине Сента донет је од стране Управног одбора Туристичке
организације општине Сента дана 18.01.2007. године на основу члана 28. и 30. Закона о туризму („Службени
гласник РС“ бр.45/2005) и члана 9. Одлуке о оснивању Туристичке организације („Службени лист општине
Сента“ бр.8/2006).
 Наведени статут није усаглашен са одредбама новог Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр. 36/2009,
88/2010 и 99/2011-др.закон) .
Како је Статут Туристичке организације општине Сента није усаглашен са новим Законом о туризму
директор контролисаног индиректног корисника средстава буџета поступио је супротно члану 26. Статута
Туристичке организације општине Сента (донет дана 18.01.2007. године).
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          2) Контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу члана 16. став 9.  Уредбе о
буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006) у обавези је да интерним општим
актом ( Правилник о организацији  и вођењу буџетског рачуноводства) дефинише: организацију
рачуноводственог система; интерне рачуноводствене контролне поступке; лица која су одговорна за
законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другом догађају; кретање
рачуноводствених исправа као и рокове за њихово достављање.
Како је до дана контроле контролисани индиректни корисник средстава буџета није донео Правилник о
организацији  и вођењу буџетског рачуноводства, тиме поступио је супротно члану16. став 9.  Уредбе о
буџетском рачуноводству.

3) Дана 08.11.2007. године Управни одбор контролисаног индиректног корисника средстава буџета
донео је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места ,број:83/2/2007.

   4) До дана контроле није донет Правилник о платама, накнадама  и другим примањима запослених.  У
току контроле тј. дана 14.02.2012. године Управни одбор контролисаног индиректног корисника средстава
буџета донео је Правилник о платама, накнадама  и другим примањима запослених у Туристичкој
организацији општине Сента.

II. КОНТРОЛА ПОПИСА  ИМОВИНЕ  И ОБАВЕЗА СА  СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ

а) Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Листа основних средстава у употреби са стањем на дан 31.12.2011. године
- Листа обртних средстава са стањем на дан 31.12.2011. године.
-  Попис дуговања са стањем на дан 31.12.2011. године
-  Попис потаживања са стањем на дан 31.12.2011. године и
-  Картон за основна средства са стањем на дан 31.12.2011. године.
            На основу решења директора Туристичке организације општине Сента и  Управног одбора именована
је Комисија за попис основних средстава (непокретности и опреме) и ситног инвентара у саставу :

1. Алфелди Михаљ-председник,
2. Рожа Ендре-члан,
3. Сегедински Игор-члан и
4. Рафаи Ласло –члан.
Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара извршила (у даљем тексту:Комисија) је попис у
канцеларији Туристичке организације општине Сента и Спомен-видиковца Сенћанске битке са стањем на дан
31.12.2011. године и о томе сачинила је записник, број:Д-120/2011 од 30.12.2011. године. Комисија  за 2011.
годину предложила је за расход : ТВ ЛГ Плазма 42; Микрофон SAL MVN 100 ; Рачунар Пентиум 4 Dualcore
PC; Компјутер (Sabotronic УФА 24/20) ; Фотограф опрема, Нокиа и Нокиа због оштећења након велике олује
13.08.2010. године.
Иста Комисија извршила је и попис дуговања и попис потраживања са стањем  на дан 31.12.2011. године.

На основу наведеног записника извршено је усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој
евиденцији са стварним стањем  на дан 31.12.2011. године.
На картонима основних средстава извршена су одговарајућа књижења, укупна вредност основних средстава
са стањем на дан 31.12.2011. године износи :
- набавна вредност     :   8.496.088,89  динара
- исправка вредности : 755.315,73 динара
- садашња вредност :     7.740.773,16  динара.
        Након контроле картона основних средстава констатовано је да је контролисани индиректни корисник
средстава буџета располаже са непокретном имовином која је исказана у следећој табели:

Инвен.
број

Назив основног
средства

Набавна
вредност

Отписана
вредност

Исправка
вредности

Број конта

32 Торањ-градске куће 5.928.086,18 244.811,76 5.683.274,42 011194
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1 Праћење пројекта Ниво 350.399,00 16.979,76 333.419,24 011198
                УКУПНО: 6.278.485,18 261.791,52 6.016.693,66

На аналитичку картицу за конто :0111-40-000108 ТОРАЊ-ГАЛЕРИЈА  прокњижено је  39 ставки , укупан
износ проњижених ставки :  5.928.086,18 динара.

  На конто :0111-40-000108 ТОРАЊ-ГАЛЕРИЈА  прокњижено је између осталог и Рачун број.15/2009 од
07.12.2009. године, износ рачуна је 92.720,00 динара. Поменути  рачун испоставио је добављач СЗР“НИВО“
из Сенте, Војислава Илића бр.13, на рачуну наведени су следећа врста добара:

1. Израда радног стола,    1 комад, укупна накнада : 23.400,00 динара
2. Израда пулта , 1  комад , укупна накнада :31.320,00 динара
3. Израда пулта за документацију , 2  метра, укупна накнада :30.000,00 динара
4. Скица, надзор и водов., 10 м2 , укупна накнада: 8.000,00 динара
 Добара наведени на поменутом рачуну (радни сто, пулт,пулт за документацију) су покретна имовина , значи
исте не чине саставни део непокретне имовине -Торањ-Галерија .

Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета поменуте ставке на рачуну прокњижио
на конто: 0111-40-000108 ТОРАЊ-ГАЛЕРИЈА и на конто: 512211 –Намештај уместо да би исти прокњижио
само на конто: 512211 –Намештај  , тиме је поступио супротно члану 6. став 3. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007,
50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010,
40/2010, 53/2010 и 101/2010).

Контролисани индиректни  корисник средстава буџета горе наведене пословне промене није
прокњижио у складу са чланом 6. став 3. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем, значи пословне књиге не води уредно , а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе
о  буџетском рачуноводству.

               Контролисани индиректни  корисник средстава буџета приликом достављања књиговодствених
докумената везано за  улагање у непокретну имовину-Торањ-Галерија доставио је буџетском инспектору и
Коначан рачун бр.123/08 од 07.10.2008. године. Наведени рачун испоставио је добављач „Алфа-м“
Пројектовање, извођење и надзор електричних инсталација, Чаба Аго, из Сенте, Ђура Јакшића бр.9 за
израђеног главног пројекта електричне инсталације у просторијама: Изложбени простор и видиковац у
торњу градске куће Сента, укупан вредност рачуна је 59.000,00 динара.

 Добављач на поменутом рачуну посебно би требао да наведе вредност  :
- Израде главног пројекта електричне инсталације за  Изложбени простор и
- Израде главног пројекта електричне инсталације: видиковац у торњу градске куће Сента, пошто је израда
главног пројекта електричне енергије чини саставни део улагања у Торањ-Галерија, и зато исти требало би
да буде проњижено на конто: : 0111-40-000108 ТОРАЊ-ГАЛЕРИЈА.
 Контролисани индиректни  корисник средстава буџета није прокњижио вредност Израде главног пројекта
електричне инсталације: видиковац у торњу градске куће Сента на конто: 0111-40-000108 ТОРАЊ-
ГАЛЕРИЈА , значи послонве књиге не води уредно  а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о  буџетском
рачуноводству.
Доказ-1: Аналитичка картица за конто :0111-40-000108 ТОРАЊ-ГАЛЕРИЈА

                  Рачун број.15/2009
                  Коначан рачун бр.123/08.

Дана 23.05.2008. године  закључен је „ Уговор о закупу пословних просторија“ за Торањ-градске
куће, Сента , Главни трг бр1. између Општине Сента (имаоц права коришћења непокретности) као
закуподавца  и Туристичке организације општине Сента као закупца.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета узео је у закуп основно средство „Торањ-градске
куће“, значи да није власник поменуте некретнине из тог разлога није имао правног основа да исти
прокњижи у  своје пословне књиге  као основно средство .
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 На основу свега горе наведеног констатује се да контролисани индиректни корисник средстава
буџета књижење горе наведене пословне промене није вршио  на основу валидних рачуноводствених
докумената,  тиме поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени
гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006).

Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара на основу Одлуке Управног одбора
донетог  22.12.2011. године сва основна средства чија су вредност мањи од 30.000,00 динара усврстали су
као ситан инвентар.

Комисија за попис основних средстава и ситног инвентара извршила је и попис обртних средстава,тј:
- попис дуговања (обавезе) који укупно износи 466.816,25 динара и
-  попис потраживања који укупно оизноси 191.960,00 динара на дан 31.12.2011. године.

III.  КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ  ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА

Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 29.12.2011. године извршио је пренос новчаних
средстава запосленима на име помоћи у медицинском лечењу запосленог (солидарна помоћ) по следећем:
-  за Атилу Вереша износ од 10.000,00 динара на основу Рачуна бр.590 од 05.12.2011. године испостаљен
    од стране  „Окулар“ из Сенте, Поштанска 11., а
-  за Корнелу Лашковића од 9.307,00 динара на основу : Рачуна бр. Исечак :182635, 211583, 182107, 182392,
182644 од 14.12.2011. године , износ рачуна је 4.386,00 динара и Рачуна бр. Исечак: 183308, 183330,
182782, 183088, 182684, 182701, 183052, 212730 од 22.12.2011. године, износ рачуна је 4.921,00 динара које
су испостављене од стране ЗУА “Еликсир-плус“из  Сенте, Главни трг 3.
Налози за пренос горе наведених износа потписани су од стране бившег директора Атиле Вереша дана
29.12.2011. године , међутим Атули Вереш радни однос у Туристичкој организацији општине Сента престао
је  дана 27.12.2011. године.
На основу члана 14. Статута Туристичке организације општине Сента и члана 71. став 2. Закона о
буџетском систему директор Туристичке организације општине Сента је одговоран за закониту употребу
средстава наведене организације.
Како су налози за пренос средстава потписани од стране бившег директора Атиле Вереша, тј од стране
неовлашћеног лица ,тиме је контролисани индиректни корисник средстава буџета поступио супротно члану
14. Статута Туристичке организације општине Сента и члана 71. став 2. Закона о буџетском систему.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 29.12.2011. године, тј. у моменту исплате
солидарне помоћи запосленима није имао правног основа за исплату исте, пошто није донет Правилник о
платама, накнадама  и другим примањима запослених . Контролисани индиректни корисник средстава има
законску обавезу да  општим актом регулише начин и висину исплате накнаде трошкова запосленима ,
значи између осталог и исплату солидарне помоћи запосленима.
Горе наведена пословна промена је прокњижена на :
Конто: 414411 - Помоћу медицинском лечењу запосленог или члана уже породица и на
Конто:121111 – Жиро рачун.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета приликом исплате солидарне помоћи
запосленима није имао валидну књиговодствену документацију на основу које је вршио исплату исте , значи
исплату је вршио без правног основа, тиме је поступио супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском
рачуноводству.

IV. КОНТРОЛА ОБРАЧУНА  И  ИСПЛАТЕ  ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

Код контролисаног индиректног корисника средстава буџета у периоду од 01.01.2011.-30.01.2012. године у
радном односу били су следећи запослени:
1) Атила Вереш –директор Туристичке организације  општине Сента на основу Уговора о раду, дел.број:
    38/2007 од 13.06.2007. године почев од 01.06.2007. године. У члану 15.  Уговора о раду  одређена је

основна зарада запосленог у фиксном бруто износу од 28.729,10 динара на основу жакључка Владе
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Републике Србије,број:120-2132/2001-1 од 04.05.2007. године. Запосленом престао је радни однос
     дана 27.12.2011. године.
2) Корнел Лашковић-референт на основу Уговора о раду, дел.број: 62/2008 од 01.04.2008. године почев од
    01.04.2008. године. Зарада запосленог није утврђено у поменутом уговору о раду.

На основу Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Сента ,
    бр.:02-10/2011-I  од 27.12.2011. годдине Корнел Лашковић именован је за в.д. директора Туристичке
    организације општине Сента најдуже до годину дана почев од 27.12.2011. године.
3) Едина Биркаш – стручни сарадник у туризму на основу Уговора о раду, дел.број: П-11/2012 од
    23.01.2012. године почев од  23.01.2012. године. Запослени заснивао је радни однос на одређено време
    од 23.01.2012. године до 22.04.2012. године. Зарада запосленог није утврђено у поменутом уговору о
    раду.
            По методу пребира и прескока изабрано је за контролу обрачун и исплата плате запосленима за
месец децембар 2011. године.

Контрола је вршена на основу следеће документације:
- Образац –ПП ОПЈ –Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец децембар

        2011.  године
- Образац –ПП ОД –Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално

        осигурање на зараде/накнаде  за месец децембар 2011. године
- Образац ОЗ – Обрачун зараде и друга примања  за месец  децембар 2011. године за Атилу Вереша и
  за Корнела Лашковића

- Извод бр.1 од 06.01.2012. године за рачун бр.: 840-696641-70.
А) Контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 06.01.2012. године извршио је обрачун и

исплату плате запосленима за месец децембар 2011. године у нето износу од 71.587,84 динара . Бруто
плата  запосленима износи  99.790,00 динара  на коју су обрачунати и уплаћени законом утврђени  порез и
доприноси .

  На основу члана 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама запослени у државним
органима имају плату .

 Плате запослених утврђује се на основу:
1)  основице за обрачун плата
2)  коефицијента који се множи основицом
3)  додатак на плату
4)  обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате
сходно члану 2. Закона  о платама у државним органима и јавним службама.

            Приликом израчунавања износа за плате по сваком запосленом вредност коефицијената одређен је у
износу од:

- 2.445,46 динара у нето износу са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање
  ( бруто износ :  3.488,53  динара), почев од октобра 2011. године , сходно тачци 2. Закључка Владе
Републике Србије ,број:120-8192/2011 од 01.11.2011. године.

 Износ плате по месецима се добија множењем вредности коефицијената са висином коефицијента.
Контролисани индиректни корисник средстава буџета приликом обрачуна зараде запосленом Корнелу

Лашковићу за месец децембар 2011. године на обрачунској листи није навео број коефицијената, а за
вредност коефијента узео је 38.999,35 динара у бруто износу .

           Како контролисани индиректни корисник средстава буџета приликом обрачуна и исплате плате
запосленом за месец децембар 2011. годину у обрачунској листи није исказао број и вредност
коефицијената поступио је супротно члану 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06-др. закон, 63/06-испр.др. закона, 116/08-др. закон, 92/2011 и
99/2011-др.закон).
Доказ - 2: Образац ОЗ – Обрачун зараде и друга примања  за месец  децембар 2011. године за

                   Корнела Лашковића
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              Б) Дана 06.01.2012. године контролисани индиректни корисник средстава буџета  извршио је
обрачун и  исплату плате запосленима за месец  децембар 2011. године.

Након контроле исправности образаца, тј:
- Образца –ПП ОПЈ –Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец децембар

    2011.  године и
- Образца –ПП ОД –Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално

    осигурање на зараде/накнаде  за месец децембар 2011. године
констатовано је  да су наведени образци дана 06.01.2012. године потписани од стране Атиле Вереш , тј. од
стране бившег директора Туристичке организације  општине Сента, значи исте нису потписане од стране
одговорног лица. Одговорно лице у Туристичкој организацији  општине Сента је в.д. директор  Корнел
Лашковић почев од 28.12.2011. године.

Како Образац –ПП ОПЈ и Образац-ПП ОД  дана 06.01.2012. године нису потписане од стране
одговорног лица контролисаног индиректног корисника средстава буџета, тиме је в.д директор Корнел
Лашковић поступио супротно члану 26. став 1. Статута Туристичке организације  општине Сента.
Доказ - 3: - Образац –ПП ОПЈ –Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде за месец

 децембар 2011.  године и
- Образац –ПП ОД –Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно

социјално осигурање на зараде/накнаде  за месец децембар 2011. године.

V. КОНТРОЛА   ИСПРАВНОСТИ  РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  ИСПРАВА  НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ВРШИ
КЊИЖЕЊЕ  ПОСЛОВНИХ  ПРОМЕНА

Излазни рачуни:
                 Контролисани индиректни корисник средстава буџета у току 2011. године издао је купцима 52
излазних рачуна од редног броја 1 до ред.броја 52.
У периоду од 01.01.2012.-30.01.2012. године није издат ни један излазни рачун.
Улазни рачуни:

Контролисани  индиректни корисник средстава буџета примио је улазни рачун :
- у периоду од 01.01.-31.12.2011. године од редног броја 1 до редног броја 262 од којих су уведени у Књигу
  улазних рачуна од ред.броја 1 до ред.броја 256
- у периоду од 01.01.-30.01.2012. године од редног броја 1 до редног броја  7 .

Наведени улазни рачуни потпсани су од стране запосленог контролисаног индиректног корисника
средстава буџета , то представља писмени доказ да су  настале пословне  промене ,  а то је у складу са
чланом 16. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.125/2003 и 12/2006).

VI. КОНТРОЛА ВОЂЕЊА ПОСЛОВНИХ КЊИГА

Контролисани корисник средстава буџета пословне књиге  води по систему двојног књиговодства.
 Добављач “СЈАЈ“д.о.о. из Сенте, Карађорђева 35 ,  доставио је контролисаном индиректном

кориснику средстава буџета Рачун број: IF-4463/11 од 01.07.2011. године  (U-142) за  испоручену робу (
плакат-160 комада и рекламне кесе – 130 комада ), износ рачуна је 19.458,20 динара. Наведени рачун
исплаћен је довављачу дана 29.07. 2011. године.
Пословна промена настала на основу Рачуна број: IF-4463/11 од 01.07.2011. године прокњижена је на
контима:
- 481991 – Дотације осталим непрофитним институцијама /  252111- Добављачи у земљи.
              Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета прокњижио вредност плаката и
рекламне кесе на конто : 481991 – Дотације осталим непрофитним институцијама уместо конта: 426911 –
Потрошни материјал, тиме поступио је супротно члану 2. став 3. Правилника о стандардном
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр.20/2007, 37/2007,
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50/2007-испр.63/2007, 25/2008, 50/2008, 3/2009, 26/2009, 37/2009, 64/2009, 110/2009, 11/2010,31/2010,
40/2010, 53/2010 и 101/2010).
Контролисани индиректни  корисник средстава буџета горе наведену пословну промену није прокњижио на
одговарајући конто, значи пословне књиге не води уредно  а то је супротно члану 9. став 2. Уредбе о
буџетском рачуноводству.
У току контроле, тј. дана 09.02.2011. године контролисани индиректни  корисник средстава буџета извршио
је корекцију у књижењу , сторнирао је износ од 19.458,20 динара (U-142)  са конта 481991 – Дотације
осталим непрофитним институцијама, а исти износ је прокњижио на конто: 481911-Дотације спортским
омладинским организацијама, међутим наведена исправка у књижењу супротно је члану 6. став 3.
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
Доказ- 4: Рачун број: IF-4463/11 од 01.07.2011. године
                Аналитичка картица : 481911 - Дотације спортским омладинским организацијама за период од

        01.01.2011.-31.12.2011. године

VII. КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА  НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГЕ

Контрола је вршена на основу следеће документације:
-   Одлука о буџету општине Сента за 2011. годину („Службени лист општине Сента“бр.25/2010)
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину („Службени лист општине

 Сента“бр.10/2011)
- Предлог ребаланса плана ТООС-а за 2010 са упоредним прегледом плана за 2011 и остварење у 2009 и
     до 25.10.2010. године састављен дана 28.10.2010. године
-   Захтев за текуће издатке у 2011. години,  састављен дана 18.10.2010. године
-   Захтев за додатна средства у 2011. години, састављен дана 18.10.2010. године
-   Захтев за основна средства у 2011. години, састављен дана 18.10.2010. године

Извршена  је  контрола спровођења поступка јавне  набавке везано за набавку добара и услуга у
2011. години везано за капитално одржавање установа културе.
          На основу контроле биланса за период 01.01.2011.-31.12.2011. године констатује се да је на Конто:
 511394- Капитално одржавање установа културе – исказан износ од 403.193,16 динара.
          У поступку буџетске контроле спровођења поступка јавне набавке констатује се следеће:
           Контролисани индиректни  корисник средстава буџета није донео :
-  Финансијски план за 2011. годину ни
-  Плана набавки за 2011. годину.
             Директор контролисаног индиректног  корисника средстава буџета дана 28.10.2010. године саставио
је Предлог ребаланса плана ТООС-а за 2010 са упоредним прегледом плана за 2011 и остварење у 2009 и
до 25.10.2010. године. У наведеном документу није био предвиђен издатак везано за капитално одржавање
установа културе , за ову намену износ од 410.000,00 динара је био предвиђен само Одлуком о  изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину („Службени лист општине Сента“бр.10/2011) :
раздео :1, Глава: 1.12., Функција: 473, Позиција: 233  и Економска класификација: 511.

Прокњижени су рачуни добављача ЈП“ЕЛГАС „ из Сенте, ул.Миксат Калмана бр.37 :
1. II Привремена ситуација бр.0233 0 од 30.09.2009. године, износ рачуна: 177.684,40 динара
2. III Привремена ситуација бр. 0047 7 од 10.04.2010. године, износ рачуна: 34.255,40 динара
3. IV Привремена ситуација бр. 0050 7 од 22.04.2010. године, износ рачуна: 186.558,00 динара
4. Фактура бр. 0052 3 од 28.04.2010. године, износ фактуре :182.379,76 динара.
прокњижени су на :
Конто : 511394- Капитално одржавање установа културе / 2521-10-000112 Добављачи у земљи-„Елгас“.

На основу контроле горе наведених рачуна констатовано је  да су исте издате у 2009. и 2010.
години , значи контролисани индиректни  корисник  средстава буџета у 2011. -ој години није вршио набавку
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производа и услуге везано капитално одржавање установа културе, зато није имао законску обавезу да
спроводи поступак јавне набавке мале вредности.

Контрола набавке Услуге по уговору у 2011. години:

Одлуком о буџету општине Сента за 2011. годину за набавку услуге по уговору предвиђен је укупан износ
од 500.000,00 динара ( средства из буџета:200.000,00 динара и средства из сопствених прихода :300.000,00
динара) –Позиција 129, Економска класификација: 423 Услуге  по уговору.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сента за 2011. годину донетог 04.10.2011.
године за набавку услуге по уговору предвиђен је укупан износ од 630.000,00 динара ( средства из
буџета:330.000,00 динара и средства из сопствених прихода :300.000,00 динара) –Позиција 129, Економска
класификација: 423 Услуге  по уговору.
          Наручилац може да покрене поступак јавне набаваке за Услуге по уговору :
- ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки  и
- ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету локалне самоуправе или у финансијском плану  сходно
члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.116/2008).

Како је за набавку Услуге по уговору  у 2011. годину предвиђен износ од 500.000,00 динара ( а од
04.10.2011. године  630.000,00 динара ) контролисани индиректни корисник средстава буџета имао је
законску обавезу да за набавку Услуге по уговору спроводи поступак јавне набавке мале вредности сходно
члану 26. Закона о јавним набавкама.
         Контролисаном индиректном кориснику средстава буџета за набавку Услуге по уговору  у 2011. години
нису били испуњени услови за спровођење поступка јавне набавке мале вредности пошто није донет:
-  Финансијски план за 2011. годину ни
-  Плана набавки за 2011. годину.
        Дана 15.08.2011. године контролисани индиректни корисник средстава буџета извршио је  набавку
услуге припреме материјала за рекламне флајере удружења предузетника и услуге превођење текстова
флајера на енглески-стилизовано од уметничке радионоце“NEW WAY“ Сента, Церска 3, вредност извршене
услуге је 280.000,00 динара (Рачун-Számla:08-2011 од 15.08.2011. године). Наведена пословна промена је
прокњижена на Конто: 423431-Услуге рекламе и пропаганде.
         Како је контролисани индиректни корисник средстава буџета дана 15.08.2011. године извршио  набавку
Услуге по уговору без  спровођења  поступка јавне набавке , тиме је поступио  супротно  члану 27. став 1.
Закона о јавним набавкама.
Доказ-5:  Рачун-Számla:08-2011 од 15.08.2011. године
                Страна 6.  Биланса за период 01.01.2011.-31.12.2011. године

VIII. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ
СЕНТА ВЕЗАНО ЗА  ОСНОВНА  СРЕДСТАВА – НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ

На основу контроле пословних књига констатује се да контролисани индиректни корисник
средстава буџета  не располаже са непокретном имовином као пословни простор  у којој обавља свој
делатност.

                  Контролисани индиректни корисник средстава буџета  дана 20.02.2007. године са Општином
Сента закључио је Уговор о закупу пословне проторије, број: 26/07 за пословну просторију од 59,04 м2 који
се налази на адреси: Сента , Главни трг бр. 1. На основу поменутог уговора контролисани индиректни
корисник средстава буџета пословну просторију ће користити 5 година  за обављање регистроване
делатности .

За покриће сталних трошкова за горе наведену пословну просторију контролисаном индиректном
кориснику средстава буџета Општина Сента у 2011. години пренела је буџетска средства  у износу од
80.614,14  динара
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На основу контроле улазних рачуна, извода банке констатује се да је контролисани индиректни
корисник средстава буџета на основу улазних рачуна извршио исплату сталних трошкова везано за горе
наведену зграду, значи наменско и законито је користио буџетска средства.
              Контролисани индиректни корисник средстава буџета  дана 23.05.2008. године са Општином Сента
закључио је Уговор о закупу пословних проторија, број:102/2008 за пословне просторије изнад градске куле
(Торањ-Галерија) који се налази на адреси: Сента , Главни трг бр. 1. На основу поменутог уговора Општина
Сента (закуподавац) ће покрити сталне трошкове везане за наведене пословне просторије.

IX. КОНТРОЛА НАМЕНСКОГ И ЗАКОНИТОГ КОРИШЋЕЊА  БУЏЕТСКИХ  СРЕДСТАВА ОПШТИНЕ СЕНТА
И СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

Контрола је вршена на основу следеће документације:
-  Одлука о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на –Туристичку организацију
    општине Сента
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2011. годину , део који се односи на –

Туристичку организацију општине Сента
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о  буџету општине Сента  за 2012. годину , део који се односи на –
    Туристичку организацију општине Сента
- Рачун бр. 004/2012 од 13.01.2012. године

А) Контролисани индиректни корисник  средстава буџета дана 18.01.2012. године примио је улазни
Рачун бр.004/2012 (Z/2) од 13. јануара 2012. године од добављача Сервис Аутопраоница „Чиданепов „ из
Сенте, Дежеа Костолањија бр. бб за извршену Услугу прање возила у укупном износу од 1.400,00 динара .
Поред улазног рачуна приложена је спецификација на којој су наведене термини и вредности  ивршене
услуге , а то су :

- 09.12.2011. године, вредност извршене услуге: 200,00 динара
- 19.12.2011. године, вредност извршене услуге: 500,00 динара
- 23.12.2011. године, вредност извршене услуге: 500,00 динара
- 30.12.2011. године, вредност извршене услуге: 200,00 динара

      Укупно: 1.400,00 динара
На основу контроле поменуте спецификације констатује се да  је Атила Вереш са својим потписом потврдио
да су поменуте услуге извршене.
Како Атила Вереш 30.12.2011. године више није био у радном односу код контролисаног индиректног
корисника средстава буџета , зато  200,00 динара за извршену услугу 30.12.2011. године не може да се
призна као трошак Туристичке организације општине Сента.
На основу члана 71. став 2. Закона о буџетском систему  руководилац индиректног корисника буџетских
средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских средстава.
На онову горе наведеног рачуна  контролисани индиректни корисник средстава буџета 24.01.2012. године
исплатио је добављачу  износ од 1.400,00 динара из буџетских средстава  .
Контролисани индиректни корисник средстава буџета  из буџетских средстава је исплатио износ од 200,00
динара ( који не може да се призна као трошак Туристичке организације општине Сента), значи исти није
намеснко  утрошио, тиме је поступио супротно члану 71. став 2. Закона о буџетском систему .
Износ од 1400,00 динара прокњижено је на конто: 425219-Остале поправке и одржавање опреме за
саобраћај.
Књижење у пословним књигама конртолисаног индиректног корисника средстава буџета на основу
невалидне рачуноводствене исправе  супротно је члану 16. став 3. Уредбе о буџетском рачуноводству .
Доказ -6 : Рачуна бр.004/2012

            Б) У току контроле наменског коришћења  средстава буџета општине Сента  по методу пребира и
прескока изабрана је контрола улазних рачуна испостављене од стране добављача Финансијски
посредник“АЛФИНПРОДУКТ“ Сента, из Сенте, Торњошки пут 18/а, а то су следећи:
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Ред.број Назив и број докуманта Датум рачуна Износ рачуна
1 Почетно стање за 2011   2.950,00
2 Рачун- Számla : 01-/2011 14.01.2011. 24.000,00
3 Понуда-Рачун: 03/2010 29.03.2010. 28.000,00
4 Понуда-Рачун: 02-/2011 17.01.2011. 45.000,00
5 Понуда-Рачун: 04/05-2011 11.04.2011. 65.000,00
6 Понуда-Рачун: 06/05/2011 15.04.2011. 18.000,00
7 Рачун-Számla: 07/05/2011 15.08.2011. 45.000,00
8 Понуда-Рачун: 08/05/2011 04.11.2011. 30.000,00
9 Рачун број: 10/05-2011 12.12.2011. 32.000,00

Горе наведени рачуни су прокњижени на конто 252110-007442 –Добављачи у земљи-
„Алфинпродукт“Финансијски посредник Сента, укупан износ рачуна: 289.950,00 динара. На основу наведених
рачуна контролисани индиректни корисник средстава буџета  у 2011. години исплатио је добављачу укупан
износ од 257.620,00 динара.

Дана 01.04.2011. године закључен је Уговор о консултатским услугама, бр.01/04/2010 на неодређено
време између Туристичке организације општине Сента (налогодавац) из Сенте, Главни трг бр.1, одговорно
лице је Атила Вереш и Финансијског посредника “АЛФИНПРОДУКТ“ Сента (извршиоц услуге), из Сенте,
Торњошки пут 18/а , одговорно лице је Михањ Алфелди.
Предмет поменутог уговора је да на основу налога налогодавца извршиоц услуге, цитирам:
„- изврши припрему конкурсних  докумената у циљу добијања бесповратних или повољних кредитних

средстава од домаћих или међународних фондова
- давање предлога о врсти и форми потребне документације за остварење пројеката
- давање информација и савета о разним другим и/или даљњим финансијским конструкцијама
- остале пословне услуге из области маркетиншко-едукативног консалтинга и пословног менеџмента(„C“).“
У тачци 5. поменутог уговора наведено је да Налогодавац има обавезу плаћања 1/3 планираног износа
бруто награде за комплетирање појединих апликација по конкурсним захтевима према Понуди-Рачуну за
дати пројекат независно од крајњег успеха апликације. Значи Атила Вереш -директор контролисаног
индиректног корисника средстава буџета закључио је штетан уговор  са Финансијским посредником
“АЛФИНПРОДУКТ“ Сента. Директор као одговорно лице контролисаног индиректног корисника средстава
буџета приликом закључивања уговора  (и у осталим случајевима ) треба да понаша као „ добар домаћин“,
пошто је он одговоран  за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских средстава сходно
члану 71. став 2. Закона о буџетском систему.

Поред тога се констатује да Атила Вереш- директор контролисаног индиректног корисника
средстава буџета није имао законску основу за закључивање уговора са фирмом “АЛФИНПРОДУКТ“ у којој је
одговорно лице Михаљ Алфелди, пошто је наведено лице члан Управног одбора Туристичке организације
општине Сента ( од 13.12.2006. године до дана контроле) . Михаљ Алфелди именован је за члана Управног
одбора Туристичке организације општине Сента на основу Решења о именовању председника и чланова
Управног одбора Туристичке организације општине Сента, број:020-66/V-06 донет од стране Скупштине
општине Сента дана 13.12.2006. године.

Контролисани индиректни корисник средстава буџета због сукоба интереса не може да закључи
уговор са фирмом у којој је одговорно лице председник или члан Управног одбора Туристичке организације
општине Сента.

Након контроле горе наведених рачуна констатовано је следеће:
1) Добављач “АЛФИНПРОДУКТ“ приликом испостављања Рачуна- Számla : 01-/2011 од 14.01.2011. године за

месечни паушал за покриће основних консултанских услуга по „ тачци C члана 3“ основног уговора- за
    2010. годину узео је 12 месеци (12x2000,00=24.000,00) уместо 9 .  Уговор о консултатским услугама,
    бр.01/04/2010 закључен је 01.04.2010. године, из тога произлази да нема правног основа за фактурисање

месечни  паушал за покриће основних консултанских услуга за  јануар , фебруар и март 2010. године.
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 На основу наведеног консатује се да је контролисани индиректни корисник средстава буџета исплаћен
 износ од 6.000,00 динара ненаменски користио, тиме је поступио супротно члану 71. став 2. Закона о
 буџетском систему.
2) Дана 14.01.2011. године контролисани индиректни корисник средстава буџета на основу Понуде-Рачун:
03/2010 од 29.03.2010. године поркњижио је на конто: 252110-007442 –Добављачи у земљи-
„Алфинпродукт“Финансијски посредник Сента износ од 28.000,00 динара, наведени рачун је прокњижено  291
дана касније него што је рачун издат. Наведени рачун је издат од стране добаљача за Припрему-
Комплетирање Конкурсне апликације МЕРР-а за 2010. године за развој инфраструктуре МАСТЕР ПЛАН СТР
(за наведени пројекат Туристичке организације општине Сента није одобрена финансијска средства )  и
других , 1/3 авансни део по члану 5 уговора по аплицирању развој инфраструктуре за клуб Уметника и
Колекционара .
         Понуда-рачун  као рачуноводствена исправа не постоји. Како је контролисани индиректни корисник
средстава буџета извршио књижење на основу Понуда-Рачун: 03/2010 и Понуда-Рачун: 02-/2011, тј на
основу невалидне рачуноводствене исправе, поступио је супротно члану 16. став 3. Уредбе о буџетском
рачуноводству.

Доказ-7: Уговор о консултатским услугама, бр.01/04/2010
               Рачун :01-/2011 од 14.01.2011.године
               Понуда-Рачун:03/2010 од 29.03.2010. године
       Ц) Дана 15.06.2011. године закључен је Генрални уговор о привременим и повременим пословима у
сезону 2011. године између „АЛФ-ПЕТ“ Чишчење објеката Роберт Алфелди ПР из Сенте, Торњошки пут 18/а,
по овлашћеном заступнику Алфелди Михаља из Сенте, Торњошки пут 18/а (налогопримац) и  Туристичке
организације општине Сента (налогодавац) из Сенте, Главни трг бр.1, коју заступа директор Атила Вереш
(налогодаваоц).
Наведени уговор потписали су:
- Михаљ Алфелди -овлашћени заступник (извршилац посла)
- Атила Вереш одговорно лице Туристичке организације општине Сента (наручилац послова).
Предмет уговора је да налогопримац:
-изврши туристичко информисање заинтересираних појединаца и група у просторијама Туристичке
  организације општине Сента
- пружа протоколарне , информативне услуге заинтересованим лицима
- сачини дневник о новим потребама и сугестијама
- достави наплаћених донација за покриће трошкова одржавања објеката и опреме и
- одржа ред и чистоћу у пословном просторију Туристичке организације општине Сента.
Цена извршених услуга по бруто износу је 300,00 динара по сату.
            ПР“АЛФ-ПЕТ“ сходно горе наведеном уговору за извршене услуге доставио је контролисаном
индиректном кориснику средстава буџета следеће рачуне:
1) Рачун број:01/06/2011 од 15.07.2011. године, износ рачуна: 27.000,00 динара, прокњижено је на конто:
    421325-Услуге чишћења
2) Понуда-Рачун број:02/06/2011 од 15.08.2011. године, износ рачуна: 24.000,00 динара, прокњижено је на
    конто: 421325-Услуге чишћења
3) Коначни-Рачун број:03/07/2011 од 26.09.2011. године, износ рачуна: 242.000,00 динара, прокњижено је на
    конто:423599-Остале стрчне услуге.
Укупан износ наведених рачуна је 293.000,00 динара , на основу истих контролисани индиректни корисник
средстава буџета исплатио је добављачу укупан износ од 293.000,00 динара.
                    Како је наведени уговор и поменуте рачуне потписане од стране Михаља Алфелдиа (члан
Управног одбора Туристичке организације општине Сента) на основу тога констатује се да и у овом случају
постоји сукоб интереса.
Значи и у овом случаји Атила Вереш - директор контролисаног индиректног корисника средстава буџета није
водио рачуна о ефикасном коришћењу средстава буџета као „добар домаћин“, а тиме је поступио супротно
члану 71. став 2. Закона о буџетском систему.
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Доказ-8: Генерални уговор од 15.06.2011. године
               Рачун број:01/06/2011
               Понуда-Рачун број:02/06/2011
              Коначни-Рачун број:03/07/2011.

На основу књиговодствених докумената у поступку контроле извршено је упоређење утрошка
буџетских средства општине Сента са пренетим средствима из буџета општине .

      У току контроле констатује се да су средства добијена из буџета општине Сента намеснки и законито
су коришћени, тј. покривени су трошкови везани за обављање регистроване делатности контролисаног
корисника средстава буџета осим у случајевима наведених у овом записнику.

            Конторлисани индиректни  корисник средстава буџета законито је користио сопствена средства осим у
случајевима наведених у овом записнику  у 2011. години и у 2012. години, међутим у току контроле није
могло да се утврди да ли су исте наменски утрошене, пошто је конторлисани корисник средстава буџета
није донео финансијски план за 2011. годину.

На чињенично стање утврђено овим контролом а констатовано овим записником, контролисани
индиректни корисник средстава буџета може ставити писмене примедбе у року од осам (8) дана, од дана
пријема записника Служби за буџетску инспекцију општине Сента на адресу Сента, Главни трг 1.

Овај записник је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих се један примерак доставља
контролисаном индиректном кориснику средстава буџета, а остале примерке Служба за буџетску инспекцију
општине Сента задржава за своје потребе.

Шеф  Службе-буџетски инспектор
                                                                                                                     _____________________________

 Илона Ленђел, дипл.ецц.
Прилог:
- Доказ од броја 1 до броја 8

Достављено дана :___________________
Примио: ___________________________



Javaslat
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.

bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 32/2012. szám) 58. és 78. szakaszával, Zenta Község
Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

ELFOGADÁSÁRÓL

I.

A képviselő-testület elfogadja a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 2012. évi
munkajelentését.

II.

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 016-22/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

I n d o k o l á s:

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám)
57. szakasza értelmében a községi közigazgatási hivatal vezetője munkájáért és a hivatal
működéséért a községi képviselő-testületnek és a községi tanácsnak tartozik felelősséggel, a
község statútumával és a községi közigazgatási hivatal szervezeti felépítését szabályozó aktussal
összhangban.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja értelmében a községi képviselő-testület megvitatja a költségvetést
használók munkájáról szóló jelentést, és jóváhagyja a munkaprogramjukat.
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 95. szakasza
értelmében a hivatalvezető a munkájáért és a községi közigazgatási hivatal működéséért,
összhangban a jelen statútummal és a községi közigazgatási hivatalról szóló rendelettel, a
községi képviselő-testületnek és a községi tanácsnak felel.

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 32/2012. szám) 58. szakasza értelmében a községi közigazgatási hivatal vezetője
munkájáért és a hivatal munkájáért a községi képviselő-testületnek és a községi tanácsnak
tartozik felelősséggel, a község statútumával és jelen rendelettel összhangban.



A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 32/2012. szám) 78. szakasza 2. bekezdése értelmében a községi közigazgatási hivatal
megküldi a községi képviselő-testületnek a község hatáskörébe tartozó és a községre átruházott
teendők elvégzéséről szóló éves munkajelentést.

Аz előbbi kötelezettségnek megfelelően, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
a Községi Képviselő-testületnek megvitatásra megküldte a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
2012. évi munkajelentését.



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Szám: 016-22/2013/IV
Kelt: 2013. április 12-én
Z e n t a

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám)
57. szakasza, Zenta község alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám)
95. szakasza és a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 32/2012. szám) 58. szakasza és 78. szakaszának 2. bekezdése alapján a
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője Zenta Község Képviselő-testületének
benyújtja

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
2012. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉT

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám)
27. szakasza és Zenta község alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.
szám) 33. szakasza értelmében a község szervei a községi képviselő-testület, a község
polgármestere, a községi tanács és a községi közigazgatási hivatal.
A községi közigazgatási hivatal:
1. előkészíti a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács által

meghozandó jogszabályok és egyéb aktusok tervezetét,
2. végrehajtja a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács

rendeleteit és egyéb aktusait,
3. közigazgatási eljárásban első fokon eljár a község hatáskörébe tartozó, az

állampolgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek jogait és kötelességeit
érintő közigazgatási ügyekben,

4. ellátja a közigazgatási felügyeletet a képviselő-testület jogszabályainak és egyéb
általános aktusainak végrehajtása felett,

5. végrehajtja a végrehajtásban a községre átruházott törvényeket és egyéb
jogszabályokat,

6. ellátja a képviselő-testület, a község polgármestere és a községi tanács által
megállapított szakmai és egyéb teendőket,

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalt a 2012-es
évben a következő belső szervezeti alapegységek képezték:
1. Képviselő-testületi és végrehajtási osztály;
2. Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály;
3. Költségvetési és pénzügyi osztály;
4. Helyi adóigazgatási osztály;
5. Gazdasági osztály;
6. Városrendezési és kommunális osztály;



7. Felügyelőségi osztály;
8. Közös ügyintéző szolgálat.
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalban a 2012. év folyamán összesen 79 alkalmazott
volt munkaviszonyban, ebből 76 személy meghatározatlan időre, 4 személy
meghatározott időre és 4 gyakornok meghatározott időre.
A 2012. év folyamán a Közigazgatási Hivatalt 4 alkalmazott hagyta el, a Közigazgatási
Hivatal 4 alkalmazottjának pedig szünetel a munkaviszonya kinevezés illetve tisztségbe
helyezés miatt.
Ami az alkalmazottak képesítési szerkezetét illeti, a 2012. év folyamán 30 egyetemi
végzettségű (37,97%), 14 főiskolai végzettségű (17,72%), 34 középiskolai végzettségű
(43,03%), és egy szakképzetlen (1,26%) személy volt munkaviszonyban.
A 2012. év folyamán az alkalmazottaknak 54.438.582,00 dinár összértékű eszköz került
kifizetésre fizetések és juttatások címén, 9.744.516,00 dinár pedig szociális járulék
címén.
Az alkalmazottaknak, mint szociális juttatás, 2.288.851,00 dinár került kifizetésre
(szülési, betegszabadság, gyerekek ösztöndíjazása, haláleseti juttatás és juttatás az
alkalmazott orvosi kezelésére).
Az alkalmazottaknak 980.848,00 dinár került kifizetésre térítés címén.
Az állandó költségek lefedésére összesen 11.621.400,00 dinár lett kiválasztva
(bankköltségek, elektromos energia, központi fűtés, telefon, postaköltségek, stb.).
Utazási költségek címén (napidíj, saját jármű használata stb.) a tavalyi év folyamán
1.074.526,00 dinár került kifizetésre.
A szerződés szerinti szolgáltatások költségeinek lefedésére összesen 7.931.544,00 dinár
lett kiválasztva (adminisztratív szolgáltatások, számítógépek karbantartása, részvételi díj,
takarítás, határozatok és befizetőlapok kézbesítése stb.).
Karbantartásra és javításokra 1.927.403,00 dinár került kifizetésre (kőműves és festő
munkálatok, az elektromos hálózat javítása, számítógépes és egyéb felszerelés javítása
stb.).
Anyagköltségekre összesen 1.720.009,00 dinár lett kiválasztva (irodaszer, szakirodalom,
fogyóeszközök, szerszám és leltár stb.).
Adók és kötelező illetékek címén, az év folyamán összesen 184.522,00 dinár került
kifizetésre (köztársasági és bírósági illetékek).
Gépek és felszerelés beszerzésére összesen 1.395.384,00 dinár lett kifizetve (bútor,
beépíthető felszerelés, számítógépes felszerelés, nyomtatók, beépített felszerelés stb.).

1. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS VÉGREHAJTÁSI OSZTÁLY

Az osztály alkalmazottai a 2012. év folyamán:
- Kóródi Ilona, egyetemi végzettség, okl. jogász – osztályvezető,
- Báló Lívia, főiskolai végzettség, jogász – a képviselő-testületi ülések és

munkatestületei ülései előkészítésének teendői,
- Gere Éva, főiskolai végzettség, jogász – személyzeti káderügyi teendők,
- Milenković Valéria, középiskolai végzettség – fordító-tolmács,
- Sinkovics Éva, főiskolai végzettség, Bölcsészettudományi Kar – fordító-

tolmács,
- Pásztor Péter, középiskolai végzettség – fordító-tolmács,



- Nikolić Angéla, középiskolai végzettség – multimédiás technológus,
- Moldvaji Olivéra, középiskolai végzettség – adminisztratív titkári teendők,
- Zemankó Hédi, középiskolai végzettség – adminisztratív titkári teendők,
- Barta Zsolt, főiskolai végzettség, kertészmérnök – adminisztratív titkári

teendők,
- Boros Kornélia, középiskolai végzettség – adminisztratív titkári teendők.

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint a képviselő-testületi és végrehajtási osztály a
község polgármestere, a Községi Képviselő-testület, a Községi Tanács és
munkatestületeik szükségleteire többek között szakmai és szervezési teendőket lát el, a
következőkre vonatkozóan: a Községi Képviselő-testület üléseinek előkészítése és
vezetése; a község polgármestere, a Községi Képviselő-testület és a Községi Tanács
munkájáról szóló ügyiratok és dokumentumok feldolgozása, rendezése, nyilvántartása és
őrzése; szakmai segítségnyújtás a képviselőknek és a képviselőcsoportoknak; a
képviselők által kért válaszok és tájékoztatások beszerzése; fordítási és lektorálási
teendők valamint a község ügyiratainak közzététele; választásokkal, kinevezésekkel és
tisztségbe helyezésekkel kapcsolatos teendők ellátása, valamint megfelelő
nyilvántartások vezetése; a községi szervek által hozott jogszabályok
összehangoltságának ellenőrzése; az anyagok sokszorosításának teendői; közérdekű
információk nyújtása; protokolláris teendők ellátása és a község honlapjának frissítése; a
polgármesterhez, a képviselő-testület elnökéhez és a többi tisztségviselőhöz forduló
ügyfelek fogadásával kapcsolatos teendők ellátása; a jelentős dátumokról való
megemlékezés megszervezése; díjak és elismerések odaítélésével kapcsolatos szervezési
teendők ellátása és ügyiratok kidolgozása; más városokkal és községekkel folytatott
együttműködés realizálása területén szakmai és adminisztratív teendők végzése; személyi
nyilvántartás vezetése a munkaviszonyokkal kapcsolatban, a községi szervekben;
nyilvántartás vezetése a községi szervek által használt pecsétekről.
A 2012. évben összesen megtartásra került:
- a Zentai Községi Képviselő-testület 12 ülése, összesen 244 napirendi ponttal,

valamint a Zentai Községi Képviselő-testület 1 kommemoratív és 1 ünnepi ülése,
- a Községi Tanács 64 ülése, összesen 422 meghozott végzéssel,
- a KKT statútum és normatívügyi bizottsága – 5 ülés,
- a KKT költségvetési és pénzügyi bizottsága – 6 ülés,
- a KKT gazdasági bizottsága – 1 ülés,
- a KKT káderügyi, választási és kinevezési bizottsága – 8 ülés,
- a KKT művelődési bizottsága – 4 ülés,
- a KKT oktatási bizottsága – 4 ülés,
- a KKT folyamodvány és panaszügyi bizottsága – 2 ülés,
- a KKT sportügyi bizottsága – 1 ülés,
- a lakásügyi-kommunális tevékenységekben illetékes bizottság – 3 ülés,
- a KKT egészségügyi bizottsága – 1 ülés,
- a gyermekjóléti akcióterv céljainak érvényesítését figyelemmel kísérő bizottság – 8

ülés,
- a gyermekhét megszervezésével foglalkozó bizottság – 2 ülés,
- a gyermekjóléti akcióterv céljainak a romákra vonatkozó implementálásával

foglalkozó bizottság – 3 ülés,



- a KKT ifjúsági tanácsa – 14 ülés,
- a KKT gyermekjogi tanácsa – 7 ülés.
A jelentési időszak alatt el lett végezve: meghívók grafikus kidolgozása (2),
köszönőlevelek grafikus kidolgozása (6), egyéb multimédiás anyag grafikus kidolgozása
(plakát, hirdetőtábla, diploma, szórólap, üdvözlőlap, újsághirdetmény…) (11), képviselői
legitimáció grafikus kidolgozása (34), névjegykártyák grafikus kidolgozása (17).
A jelentési időszakban szerbről magyar nyelvre le lett fordítva:
- a Zentai KKT-ra – 895 oldal,
- a KKT ülések jegyzőkönyvei – 140 oldal,
- a KKT munkatestületek jegyzőkönyvei – 109 oldal,
- egyéb fordítások – megközelítőleg 100 oldal,
- fordítások az informátor teendőire és a honlapra vonatkozóan (megközelítőleg 70

oldal),
- fordítások a Községi Közigazgatási Hivatal részére és az általános közigazgatási

eljárásról szóló törvénnyel összhangban közigazgatási ügyekben szükség szerint
(megközelítőleg 180 oldal),

- 38 Zentai Községi Hivatalos Lap került megszerkesztésre,
- a Szerb Köztársaság új, törvénynél alacsonyabb rangú aktusával összhangban

kidolgozásra került az új informátor.
A jelentési időszak alatt a községi szervekben a munka és a foglalkoztatottak, kinevezett
és tisztségbe helyezett személyek munkaviszonya területén 1809 határozat, jegyzőkönyv,
bizonylat, levél, hirdetés, megállapodás, rendelet, jelentés és szerződés lett kidolgozva,
illetve meghozva.
A jelentési időszak alatt az osztály általános aktusokat dolgozott ki, amelyek a község
polgármesterének, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének és a Községi Képviselő-
testület hatáskörébe tartoznak, valamint a Községi Közigazgatási Hivatal más
osztályainak hatáskörébe tartozó általános aktusokat is.
Az osztály műszakilag szolidan fel van szerelve, az összes foglalkoztatott rendelkezik
számítógéppel, nyomtatási lehetőséggel, a foglalkoztatottak rendelkezésére áll egy
készülék, amely egyúttal szkenner, nyomtató és fénymásoló készülék is, és egy szkenner.
Az osztályvezető és az osztály még egy foglalkoztatottja rendelkezik a Paragraf-Lex
előírásbázissal, és a foglalkoztatottak számára biztosítva van az internet hozzáférés.

2. ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGI
OSZTÁLY

Az osztály alkalmazottai a 2012. év folyamán:
- Báló Gordana, középiskolai végzettség – Zenta anyakönyvi kerületének

anyakönyvvezetője,
- Đekić Gordana, középiskolai végzettség – Zenta anyakönyvi kerületének

anyakönyvvezető-helyettese,
- Fendrik Edit, középiskolai végzettség – Tornyos-Kevi anyakönyvi kerületének

anyakönyvvezetője – a Tornyos-Kevi helyi iroda teendői,
- Nagy Mélykúti Teodóra, középiskolai végzettség – a választói névjegyzék

vezetésének teendői,



- Pásztor Mária, egyetemi végzettség, okl. jogász – a polgári jogállás és a családi pótlék
területének teendői,

- Kopasz Mészáros Lívia, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – a harcos-
rokkantvédelem és a gyermekes családok pénzügyi támogatásának teendői
könyvviteli és számfejtőségi teendőkkel,

- Rózsa Márta, főiskolai végzettség, közgazdász – a fiatalok elsődleges egészségügyi és
szociális védelmének és tájékoztatásának teendői, sportügyi teendők,

- Simonyi Zoltán, egyetemi végzettség, okl. jogász – az oktatás, a művelődés és a
nemzeti kisebbségek jogai megvalósításának teendői,

- Mihók Mónika, középiskolai végzettség – beadványok átvételének és
feldolgozásának és közokiratok kiadásának teendői,

- Barsi Ibolya, középiskolai végzettség – irattári és iktatói teendők,
- Kovács Birkás Éva, középiskolai végzettség – az ügyfélfogadó-iroda teendői,
- Kókai Pertics Brigitta, középiskolai végzettség – aláírás-, másolat- és kézirat

hitelesítési teendők és a munkakönyvek kiadása
- Szél Anikó, középiskolai végzettség – a Call Center adminisztrátori teendői
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint az általános közigazgatási és társadalmi
tevékenységi osztály ellátja: az ügyfélszolgálati iroda, az iktató és irattár, az aláírások,
kéziratok és másolatok hitelesítésének teendőit; vezeti a választói névjegyzékeket Zenta
község területére vonatkozóan; anyakönyvek vezetése és a meglévő lezárt
állampolgársági könyvek naprakész állapotban tartása, anyakönyvi kivonatokat és
állampolgársági bizonyítványokat ad ki, házasságkötési eljárást folytat, a polgárok
személyi státusára vonatkozó adatok, az elhunytak vagyonának összeírása és felbecslése;
jogsegélyt nyújt a polgárok számára; aktusjavaslatokat és -tervezeteket készít elő; minden
szinten részt vesz a szervek választási eljárásában; a polgároknak az oktatás, az
elsődleges egészségügy és szociális védelem, művelődés, testnevelés és műszaki kultúra,
valamint a tájékoztatás területét illető meghatározott szükségleteinek figyelemmel
kísérése és kielégítése; teendőket lát el a harcos- és rokkantvédelem és a háború polgári
rokkantjainak a védelme területén; ellátja a gyermekjólét területét illető átruházott
teendőket, valamint azon kibővített gyermekjóléti és szociális védelmi jogok
érvényesítését, amelyeknek biztosításáról a község gondoskodik, valamint más, a
hatáskörébe tartozó teendőket is ellát, a törvénnyel, a községi határozatokkal és egyéb
aktusokkal összhangban.
Mint szervezeti forma, az osztály összetételében megszervezésre kerül a Tornyos-Kevi
helyi iroda a következő teendők ellátására: az ügyfélszolgálati iroda, az irattár, az
aláírások, kéziratok és másolatok hitelesítésének teendői, anyakönyvek vezetése és a
meglévő lezárt állampolgársági könyvek naprakész állapotban tartása valamint ezekből
kivonatok kiadása Tornyos-Kevi anyakönyvi kerületére vonatkozóan; házasságkötési
eljárások; az elhunytak vagyonának összeírása és felbecslése hagyatéki eljárás
megindítása céljából; segítségnyújtás a választói névjegyzék naprakész állapotban
tartásában és egyéb teendők az osztályvezető és a Községi Közigazgatási Hivatal
vezetőjének megbízása szerint.
Zenta anyakönyvi kerülete anyakönyvvezetőjének 2012. évi munkajelentése:
Születési anyakönyvi kivonat:

- az alapbejegyzések száma az anyakönyvekben 906



- az említett bejegyzések számítógépes bevitelének száma 906
- a bejegyzések száma az anyakönyvek regiszterében 906

Halotti anyakönyvi kivonat:
- az alapbejegyzések száma az anyakönyvekben 615
- az említett bejegyzések számítógépes bevitelének száma 615
- a bejegyzések száma az anyakönyvek regiszterében 615

- az apaság elismeréséről szóló jegyzőkönyvek kidolgozása 170
- az említett jegyzőkönyveknek az illetékes rendőrállomás részére történő

megküldésének száma 170.
Zenta anyakönyvi kerülete anyakönyvvezető-helyettesének 2012. évi
munkajelentése:
- Házassági anyakönyvek vezetése és az adatok számítógépre való bevitele 99

(összesen 99 házasságkötés, ebből 87 Zenta anyakönyvi kerülete területén és 12
külföldön)

- Házasságkötés: 87,
- Házasságkötésről szóló jegyzőkönyvek kidolgozása: 87,
- A tények változásainak az anyakönyvekbe történő bejegyzése (születési, házassági és

halotti anyakönyvi kivonat): házasságkötés, házasság megszűnése, a halál ténye,
állampolgársági kötelékből való elbocsájtás, állampolgársági kötelékbe fogadás,
személynévváltozás, javítás az anyakönyvekben, személyi szám, házasság felbontása,
a személynév magyar nyelv és helyesírás szerinti bejegyzése: 1854,

- Tárgyak archiválása: 1854,
- Állampolgársági kötelékből való elbocsájtásról – kötelékbe fogadásról szóló

jelentések megküldése: 36,
- A halotti anyakönyvek részben történő vezetése (a halál tényének és a házasság

megszűnésének bejegyzése a megfelelő könyvekbe),
- Halotti jelentés és a házasság megszűnéséről szóló jelentés megküldése a községi

közigazgatási hivataloknak Zenta anyakönyvi kerülete területén kívül született
személyek esetében: 303,

- Jelentés megküldése a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alapnak azon
elhalálozott személyek esetében, akik megvalósították a nyugdíjra való jogosultságot:
396,

- Jelentés megküldése a Köztársasági Egészségbiztosítási Alapnak a zentai kórházon
kívül elhalálozott személyek esetében: 296,

- Jelentés megküldése a Katonai Ügyosztálynak azon elhalálozott személyek esetében,
akik nem töltötték be 60. életévüket: 97,

- Halotti bizonyítvány kidolgozása és megküldése a hatásköri bíróságoknak: 67,
- Az anyakönyvekbe bejegyzett tényekről és adatokról szóló bizonylatok kiadása

(igazolás a szabad családi állapotról stb.): 16,
- Születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok kidolgozása nemzetközi

nyomtatványon: 146,
- Az anyakönyvekbe bejegyzett adatok leellenőrzése és a polgároknak való

információnyújtás a magyar állampolgárság rendezésével kapcsolatban,
- Az ügyfél kérelmére az anyakönyvi alapbejegyzések bevitele az automatikus

adatfeldolgozó rendszerbe.



Az anyakönyvvezetők nyilvántartása szerint a 2011. május 1-jétől 2012. december 31-ig
terjedő időszakban a központi anyakönyvi nyilvántartásba való adatbevitel céljából
vállalkozási szerződéssel alkalmazott személyek bevitték az 1895 novembere és 1974.
január 1-je közötti születési anyakönyvek alapbejegyzéseit, átlagosan 1000 bejegyzést
minden évre, az 1895. október 15-e és 1970. október 03-a közötti házassági anyakönyvek
alapbejegyzéseit, átlagosan 160 bejegyzést minden évre, és az 1897. április 17-e és 1985.
augusztus 09-e közötti halotti anyakönyvek alapbejegyzéseit, átlagosan 550 bejegyzést
minden évre.
Tornyos-Kevi anyakönyvi kerülete anyakönyvvezetőjének – a Tornyos-Kevi helyi
iroda vezetőjének 2012. évi munkajelentése:
TORNYOS:
Születési anyakönyvi bejegyzés: 1
Házassági anyakönyvi bejegyzés: 5
Halotti anyakönyvi bejegyzés: 12
Kiadott anyakönyvi kivonatok:
Születési anyakönyv: 223
Házassági anyakönyv: 223
Halotti anyakönyv: 162
Állampolgársági bizonylatok (323)
Aláírások, kéziratok és fénymásolatok hitelesítése: 182 db.
Változások bejegyzése az anyakönyvekbe: 74
Halotti bizonyítvány: 10 db.
Házasságkötésről és a halotti anyakönyvi kivonatba való bejegyzésről szóló jelentés
megküldése,
A születési anyakönyv teljes egészében digitalizálva van a belgrádi központi regiszter
szükségleteire, a halotti anyakönyv pedig az 1968. évig.
KEVI:
Házassági anyakönyvi bejegyzés: 1
Halotti anyakönyvi bejegyzés: 17
Kiadott anyakönyvi kivonatok:
Házassági anyakönyv: 48
Halotti anyakönyv: 70
Aláírások, kéziratok és fénymásolatok hitelesítése: 57 db.
Halotti bizonyítvány: 2 db.
Házasságkötésről és a halotti anyakönyvi kivonatba való bejegyzésről szóló jelentés
megküldése,
A házassági és a halotti anyakönyv digitalizálásra került a belgrádi központi regiszter
igényei szerint.
A választói névjegyzék vezetésének teendőit ellátó alkalmazott 2012. évi
munkajelentése:
A 2012. év folyamán a választói névjegyzékben 1651 változást eszközöltek a
következőképpen:
- összesen 513 bejegyzés,
- összesen 745 törlés,
- összesen 479 változás.



A választói névjegyékbe bejegyzésre kerültek a nagykorúságukat az említett időszakban
betöltő személyek, a személyek, akik a Zentai Rendőrállomáson keresztül lakóhelyüket
Zenta község területén jelentették be, továbbá azon személyek, akik a megfelelő
dokumentáció csatolásával kérték a választói névjegyzékbe való bejegyzést.
A választói névjegyzékből törölték azon személyeket, akik elhaláloztak, akik
kijelentették lakóhelyüket Zenta község területéről, akik a bíróság vagy a szociális
védelmi központ határozata alapján elveszítették jog-, vagy cselekvőképességüket, illetve
a személyek, akik állampolgársági kötelékből való elbocsájtást kaptak.
A választói névjegyzékben a lakcímváltozásokat a Zentai Rendőrállomás által
megküldött adatok alapján végezték.
A vezeték- és keresztnevek, a személyi szám és más személyes adatok változásait
házassági anyakönyvi kivonatok alapján és a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
vezeték- és keresztnévváltozásról szóló határozatai alapján végezték.
A 2012. év folyamán a helyi adóigazgatási osztály kérelmére az adatok tömeges
ellenőrzését több ízben elvégezték.
A 2012. év folyamán a nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékébe elvégezték 95
személy bejegyzését és egyúttal meghozták a nemzeti kisebbségek külön választói
névjegyzékébe való bejegyzésükről szóló határozatot. Töröltek több mint 200, a nemzeti
kisebbségek külön választói névjegyzékébe bejegyzett, elhalálozott személyt, valamint a
Zentai Rendőrállomás bejelentése alapján bejegyeztek több mint 300 lakóhelyváltozást.
A 2012. év folyamán a virtuális anyakönyvvezetőn keresztül érkezett több mint 6000
kérvény került feldolgozásra, ami alatt a megfelelő dokumentumok feldolgozása és azok
értéklevél formájában az ügyfeleknek való megküldése értendő.
A 2012. év folyamán az Igazságügyi és Államigazgatási Minisztérium felügyelője
részéről a választói névjegyzék vezetésével megbízott személy munkájának felügyelőségi
ellenőrzése több ízben el lett végezve, utolsó alkalommal 2012. szeptember 14-én.
A 2012. évben meg lett kezdve, és még tart az egységes választói névjegyzék meglévő
adatainak javítása, éspedig: azon személyek személynevének javítása, akik vezeték és
keresztneve nem a nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódján, azaz nem magyar nyelven
és írásmódban van feltüntetve.
A polgári jogállás és a családi pótlék területének teendőit ellátó alkalmazott 2012.
évi munkajelentése:
- A személyneveknek az anyakönyvbe magyar nyelven és írásmódban való

bejegyzéséről szóló meghozott határozatok száma: 370.
- A születési anyakönyvben szereplő adatok javításáról szóló határozatok száma: 156.
- A házassági anyakönyvben szereplő adatok javításáról szóló határozatok száma: 15.
- A halotti anyakönyvben szereplő adatok javításáról szóló határozatok száma: 13.
- A családi pótlékra való jogosultság elismeréséről szóló határozatok száma: 860

(Zenta község területén a gyermekek – családi pótlék kedvezményezettjeinek száma:
1446).

- Az átvett, nyilvántartott iskolai igazolások száma: 722.
- А harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való

tartózkodása költségeinek pénzelésére való jogosultság elismeréséről szóló
határozatok száma Vajdaság Autonóm Tartomány előírásaival összhangban: 88.



- А harmadik, illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való
tartózkodása költségeinek pénzelésére való jogosultság elismeréséről szóló
határozatok száma Zenta község előírásaival összhangban: 12.

- A reszorközi bizottság eljárásainak száma a pótoktatás, a gyermek / tanuló
egészségügyi vagy szociális támogatása szükségességének felmérésére: 101.

A harcos- és rokkantvédelem, valamint a gyermekes családok pénzügyi támogatása
könyvviteli és számfejtőségi teendőit ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
I. AZ ANYÁK ÉS GYERMEKEK VÉDELME
BÉRKOMPENZÁCIÓ SZÜLÉSI SZABADSÁG, GYERMEKÁPOLÁSI TÁVOLLÉT
ÉS KÜLÖN GYERMEKGONDOZÁS MIATTI TÁVOLLÉT IDEJÉN
103 kérvény érkezett szülési szabadságra, gyermekápolási távollétre és külön
gyermekgondozásra való jogosultság elismerésére vonatkozóan és ebből 103 pozitívan
lett elbírálva.
Szülési szabadság, gyermekápolási távollét és külön gyermekgondozás miatti távollét
miatti bérkompenzáció címén átlagosan 92 használónak átlagos értékben 4.044.664,35
dinár került kifizetésre.
A megadott határidőkben meg lettek küldve a havi, féléves és eves jelentések a Kincstári
Igazgatóság szabadkai fiókintézete napi kivonatai alapján – Zenta szülési jogokkal
kapcsolatos alszámlája 840-302721-79.
AZ ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK ÉS NEGYEDIK GYERMEK UTÁNI SZÜLŐI
PÓTLÉK A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZTÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY ALAPJÁN
198 kérvény érkezett az első, második, harmadik és negyedik gyermek utáni szülői
pótlékra való jogosultság elismerésére, amiből 198 pozitívan lett elbírálva és 197
kifizetésre meg lett küldve a belgrádi munka-, foglalkoztatásügyi és szociális politikai
minisztérium számlaközpontja informatikai osztályának, egy tárgyban pedig az eljárás
nem fejeződött be.
HETI NÉGYÓRÁS OKTATÓ NEVELŐ MUNKA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA
INDULÁS ELŐTTI ÉVBEN
Az iskoláskor előtti intézmény havi jelentései meg lettek küldve az Oktatásügyi
Minisztériumnak, a családi pótlék és egyéb jogosultságok alszámláján levő pénzeszközök
pedig a Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda folyószámlájára lettek átutalva 7.373.661,00
dinár összértékben, 614.472,33 dináros havi átlagban.
A megadott határidőkben meg lettek küldve a havi, féléves és éves jelentések a Kincstári
Igazgatóság szabadkai fiókintézete napi kivonatai alapján – családi pótlék és egyéb
jogosultságok alszámlája Zenta 840-890721-24.
A SZÜLŐI FELÜGYELET NÉLKÜLI GYERMEKEK ISKOLÁSKOR ELŐTTI
INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSA KÖLTSÉGRÉSZÉNEK
ÁRTÁMOGATÁSA
A Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda szülői felügyelet nélküli gyermekek iskoláskor előtti
intézményben való tartózkodása költségrészének ártámogatására vonatkozó havi
jelentései, átlagosan 2 használóval, le lettek ellenőrizve és meg lettek küldve a belgrádi
Munka-, Foglalkoztatásügyi és Szociális Politikai Minisztériumnak. A pénzeszközök
közvetlenül az iskoláskor előtti intézmény folyószámlájára lettek átutalva.



A FEJLŐDÉSI ZAVAROKKAL ÉLŐ GYERMEKEK ISKOLÁSKOR ELŐTTI
INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSA KÖLTSÉGRÉSZÉNEK
ÁRTÁMOGATÁSA
A Zentai Snežana-Hófehérke Óvoda fejlődési zavarokkal élő gyermekek iskoláskor előtti
intézményben való tartózkodása költségrészének ártámogatására vonatkozó havi
jelentései, átlagosan 1 használóval, le lettek ellenőrizve és meg lettek küldve a belgrádi
Munka-, Foglalkoztatásügyi és Szociális Politikai Minisztériumnak. A pénzeszközök
közvetlenül az iskoláskor előtti intézmény folyószámlájára lettek átutalva.
AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEKEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA ZENTA KÖSÉG
TERÜLETÉN
Az újszülött gyermekek a Zenta község területén a gyermekes családok pénzügyi
támogatásáról szóló rendelet szerinti jogosultsága elismerésére vonatkozó beérkezett
kérelmek száma 198, amiből 198 pozitívan lett elbírálva és kifizetésre meg lett küldve
Zenta község költségvetési és pénzügyi osztályának.
II. HARCOS- ÉS ROKKANTVÉDELEM
Gazdasági osztályozás: 580
Az iktatott tárgyak száma 9.
8 jogérvényesítési kérelem érkezett a harcos- és rokkantvédelem területén. A békeidőbeli
hadirokkantság elismerésére vonatkozó két kérelem esetében az eljárás nem fejeződött
be. Az ügyiratok jegyzékében egy bizonylat került kiadásra.
2. Gazdasági osztályozás: 586
Az iktatott tárgyak száma 26.
A harcos- és rokkantvédelem területén a használók havi bevétele jogalapjának átnevezése
hivatalból 16 használó esetében lett elvégezve, e területen az ügyiratok jegyzékéből egy
bizonylat került kiadásra, a többi számon pedig különféle utasítások és jelentések
kerültek bejegyzésre.
Gazdasági osztályozás: 585
Az iktatott tárgyak száma 4.
Három, a polgári hadirokkantság jogának elismerésére vonatkozó kérelem érkezett és
mind megoldásra került. E területen egy bizonylat került kiadásra. Összesen 4 tárgy
került iktatásra.
A harcos- és rokkantvédelem területén a személyi és családi rokkantsági járadékot,
valamint a harcos pótlékot a Belgrádi Posta-takarékpénztár Rt. végzi, havonta, a használó
folyószámlájára, Zenta 840-590721-58 számú, a hadirokkantak, a népfelszabadító háború
résztvevői és a polgári hadirokkantak havi pénzbevételeinek alszámlájáról pedig sor
került az eszközök kifizetésére a havi pénzbevételre való jogosultság használóinak a havi
pénzbevételek növelése érdekében egyedülállóság vagy ágyhoz kötöttség miatt, valamint
bérkompenzáció címén munkanélküliség ideje alatt 5.481.241,43 dinár összértékben, a
polgári hadirokkantaknak pedig 687.234,62 dinár összértékben a 2012. 01. 01. és 2012.
12. 31. közötti időszakban.
A megadott határidőkben meg lettek küldve a havi, féléves és eves jelentések a Kincstári
Igazgatóság szabadkai fiókintézete napi kivonatai alapján – Zenta 840-590721-58 számú,
a hadirokkantak, a népfelszabadító háború résztvevői és a polgári hadirokkantak havi
pénzbevételeinek alszámlája.
Folyamatosan végezték az adatok frissítését a „Борци Србија“ programban, amelyek
rendszeresen meg lettek küldve a Munkaügyi és Szociális Politikai Minisztériumnak.



A fiatalok elsődleges egészségügyi és szociális védelme és tájékoztatása, valamint a
sport teendőit ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
- A tárgyak (rendelet, határozat, végzés) előkészítésének adminisztratív és technikai

teendői azok meghozatala érdekében a helyi önkormányzat illetékes szervei által.
- A polgároknak az elsődleges egészségügyi és szociális védelem, a tájékoztatás, a

sport és a testnevelés területét illető szükségleteinek figyelemmel kísérése és
kielégítése.

- A Zenta község által a társadalmi tevékenység területén alapított intézmények
munkája törvényessége felügyeletének teendői: segítségnyújtás a Zentai Szociális
Védelmi Központ, a Zentai Egészségház és a Zentai Gyógyszertár 2011. évi
munkajelentése és a 2012. évi munkaterve vizsgálatakor azok megvitatása érdekében
a Községi Képviselő-testület részéről.

- Segítségnyújtás a nem kormányzati szervezetek által adományszerzés érdekében a
civil szervezetek projektumai megvalósítási költségei társfinanszírozására benyújtott
73 jelentkezési lap feldolgozásában.

- A civil szervezetek projektumai megvalósítási költségei társfinanszírozásáról szóló 64
szerződés nyomtatása.

- Szakmai és adminisztratív teendők a diák életszínvonal területén: 332 igazolás
kiadása a középiskolások útiköltségrész-térítésre való jogosultságának elismeréséről.

- Zenta község területén a 2012/2013-as évben a városközi/helyközi járatokon utazó
középiskolás tanulók listájának az Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi
Tartományi Titkárságnak való megküldése.

- Szakmai és adminisztratív teendők a diák és egyetemi hallgatói életszínvonal
területén: a háztartási tagonkénti havi átlagjövedelemről szóló 184 bizonylat kiadása.

- Részvétel a tartományi ombudsman fogadásának megszervezésében, valamint Zenta
község és Tornyos település polgárainak és a tartományi vendégeknek történő
találkozó és tribün megszervezésében.

Az oktatás, a művelődés és a nemzeti kisebbségek jogérvényesítésével kapcsolatos
teendőket ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
- 168 aktusjavaslat vagy aktustervezet (rendelet, határozat, végzés) kidolgozása azok

meghozatala érdekében a helyi önkormányzat illetékes szervei részéről,
- A polgároknak az oktatás, az elsődleges egészségügyi és szociális védelem, a

művelődés, a tájékoztatás, a sport és a testnevelés területét illető szükségleteinek
figyelemmel kísérése és kielégítése,

- 7 kérdőív kitöltése a tartományi és köztársasági szervek szükségleteire,
- A Zenta község által a társadalmi tevékenység területén alapított intézmények

munkája törvényességének felügyelete; a Szociális Védelmi Központ, a Snežana-
Hófehérke Óvoda, a Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ, a Zentai Magyar
Kamaraszínház, a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány és a Zentai Történelmi
Levéltár 2011. évi munkajelentésének és a 2012. és 2013. évi munkatervének
áttekintése azok megvitatása érdekében a Községi Képviselő-testület részéről,

- A nem kormányzati szervezetek által adományszerzés érdekében a civil szervezetek
projektumai megvalósítási költségei társfinanszírozására benyújtott 73 jelentkezési
lap feldolgozása,

- A civil szervezetek projektumai megvalósítási költségei társfinanszírozásáról szóló 64
szerződés kidolgozása,



- Szakmai és adminisztrációs teendők a diák és egyetemi hallgatói életszínvonallal
kapcsolatban, valamint a tehetséges tanulók és egyetemisták alkotói munkájának
ösztönzésével kapcsolatban: a háztartási tagonkénti havi átlagjövedelemről szóló 61
bizonylat kiadása, 50 határozat meghozatala a szociális segélyben részesülő családok
gyermekei iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása költségének
ártámogatásáról, 5 kérelem benyújtása szabálysértési eljárás megindítására azon
szülők ellen, akiknek a gyereke nem látogatja  az oktatást, 4 munkajelentés
összeállítása az egyetemisták ösztöndíjazásával foglalkozó bizottság szükségleteire,
továbbá a bizottság 4 ülése jegyzőkönyvének összeállítása, az ösztöndíjak
odaítéléséről szóló 16 rendelet kidolgozása, az ösztöndíjakról szóló 12 szerződés
kidolgozása, részvétel a ballagók parádéjának megszervezésében, illetve a legjobb
tanulók ajándékútjának megszervezésében Gödöllőre és Petrőcre, valamint értesítések
küldése a szülőknek az elsősök beíratásával kapcsolatban,

- Zenta község 2013 és 2018 közötti időszakra vonatkozó középiskolai oktatási
stratégiája vázlatának kidolgozása, az e stratégia kidolgozására megalakított bizottság
1 jegyzőkönyvének és a nyilvános elismerések adományozásában illetékes bizottság 2
jegyzőkönyvének kidolgozása,

- Részvétel a Zentai KKT és munkatestületei 20 ülésén,
- Zenta Község Választási Bizottsága 1 jegyzőkönyvének kidolgozása,
- A Történelmi Levéltár és az Idegenforgalmi Szervezet megalapításáról szóló aktus

módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezet/javaslat, továbbá Zenta Község
egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről
szóló tervezet/javaslat kidolgozása,

- Zenta község területén az általános iskolák hálózatáról szóló aktus és a hozzá
kapcsolódó megfelelő tanulmány tervezetének/javaslatának kidolgozása,

- Minden élve született gyermek után járó egyszeri pénzsegélyre való jogosultság
elismeréséről szóló 140 határozat meghozatala, gyermekek iskoláskor előtti
intézményben való tartózkodása költségének ártámogatása való jogosultság
elismeréséről szóló 50 határozat meghozatala, a fejlődésben gátolt gyerekek utazási,
elhelyezési és étkeztetési, valamint a fejlődésben gátolt gyerekek kísérői utazási
költségeire való jogosultság elismeréséről szóló 10 határozat meghozatala, továbbá 1
határozat meghozatala független művész hozzájárulásának kifizetésére való
jogosultság elismeréséről,

- 5 nyilvános pályázat és 2 nyilvános felhívás szövegének kidolgozása,
- Közvetett költségvetés-használói státusról szóló 2 igazolás kidolgozása, válaszok

kidolgozása 18 különféle kérvényre és követelésre, valamint a helyi önkormányzat
szervei pénzeszközök elosztásával kapcsolatos 5 kérvényének kidolgozása a
köztársasági és a tartományi végrehajtó hatalmi szervek részére,

- 10 meghívó, továbbá 10 értesítés, illetve körlevél továbbítása.
A beadványok átvétele és feldolgozása, valamint a közokiratok kiadásának teendőit
ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
- A kiadott születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok, halotti

bizonyítványok, szabad családi állapotról és házasságról szóló igazolások száma:
27.390.

- A kiadott állampolgársági bizonylatok, bizonylatok, elutasító határozatok, valamint
személyi igazolványokkal kapcsolatos kérvények hitelesítésének száma: 10.971.



A fogadóiroda teendőit ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
Az átvett kérelmek és beadványok száma: 5.301.
Az aláírások, másolatok és kéziratok hitelesítésének, valamint a munkakönyvek
kiadásának teendőit ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
- Aláírások, másolatok és kéziratok hitelesítése: 4.779.
- Kiadott munkakönyvek száma: 352.



Az iktató és irattár teendőit ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:

A 2012-es évben a Szerb Köztársaság területén az elsőfokú közigazgatási ügyek megoldásáról szóló
MUNKAJELENTÉS

ZENTA közigazgatási területe

A benyújtott
fellebbezések száma

Az adminisztratív
végrehajtások számaA jelentési időszakban megoldott tárgyak száma

Amiből:
A határidőt figyelembe véve  A kérelem megoldását figyelembe véve
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Az ügyfél kérelmére
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 1074 1092 611 189 290 2 - 715 4 709 383 4 4

A szervezet szervének hivatali kötelezettségéből
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

32 14127 14159 12078 2081 - - - - 22 14159 - - -

ÖSSZESEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

50 15201 15251 12698 2270 290 2 - 715 26 14868 383 4 4

________________________________
(hely és dátum)

P.H.
_____________________________________

(a meghatalmazott személy aláírása)



3. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Az osztály alkalmazottai a 2012. év folyamán:
- Matykó Árpád, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – osztályvezető,
- Laskovity Ágnes, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – a költségvetési

számvitel, kincstár és ellenőrzés teendői,
- Pócs Ibolya, főiskolai végzettség, közgazdász – a számvevőség főnöke,
- Polyák Irén, középiskolai végzettség – kontista, mérlegkészítő, a költségvetés

és az alapok teendői,
- Bulajić Mirjana, középiskolai végzettség – elszámolási és pénztári teendők,
- Nikolić Nada, középiskolai végzettség – számfejtőségi teendők,
- Szabó Tanács Lídia, középiskolai végzettség – könyvelőségi és pénzügyi

alapok teendői.
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint a költségvetési és pénzügyi osztály: előterjeszti a
folyó évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét, és havi és negyedévi fizetőképességi
terveket hoz, beszámolókat készít a költségvetési rendelet havonkénti végrehajtásáról a
végrehajtó szervek szükségleteire, valamint féléves jelentést a Községi Képviselő-testület
részére, részt vesz a Községi Közigazgatási Hivatal normatív aktusai pénzügyi részének a
kidolgozásában, egyedi aktusokat készít elő a végrehajtó szervek és a Képviselő-testület
részére (határozatok, végzések, ajánlások, utasítások stb.), ellenőrzi azon könyvviteli
okmányok törvényességét, szabályosságát és pontosságát, amelyek alapján a
költségvetési eszközök átutalásra kerülnek, ellátja a köztársasági költségvetésből átutalt
szociális juttatások (harcos- és rokkantvédelem, családi pótlék) teljes pénzügyi
adminisztrálását, számlázást végez és a könyvelési dokumentáció könyvelését azon
használók részére, amelyek számára az osztály vezeti a könyvelést, költségvetési
jelentéseket és zárszámadást készít a költségvetés-használók konszolidált adataival,
továbbá statisztikai jelentéseket, az állóeszközök újraértékelését és elszámolását,
nyilvántartást vezet a fogyóeszközökről, nyilvántartást vezet az állami tulajdonú
ingatlanok bérleti szerződéseiről és az ingatlanok bérletére nézve jelentős egyéb
dokumentációról, magyarázza és alkalmazza az osztály tevékenységével kapcsolatos
rendszerbeli törvényeket és a törvénnyel, a községi rendeletekkel és egyéb aktusokkal
összhangban a hatáskörébe tartozó egyéb munkákat is ellát.
Az osztály a jelentési időszakban figyelemmel kísérte a költségvetés végrehajtását a
2012. évre vonatkozóan a negyedik negyedévben pedig részt vett a Zenta község 2013.
évi költségvetéséről szóló határozatjavaslat összeállításában. A 2013.évi költségvetés
kidolgozását az osztály már az új módon, a kiadások strukturálása és a programozott
költségvetés-készítés elvei szerint végezte. Itt meg kell említeni, hogy a programozott
költségvetés-készítés kötelező lesz minden helyi önkormányzatnak a 2015. évtől. Az
osztály az év elején értesítette a költségvetési eszközök használóit a jóváhagyott
aproppriációkról és a jóváhagyott aproppriációk keretein belül elvégezte az eszközök
elosztását a közvetett költségvetési használók között. Az osztály előkészítette a folyó
költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló határozatjavaslatokat. Az
osztály a költségvetési év folyamán elkészítette a költségvetésről szóló határozat
módosításait és kiegészítéseit.
Az év kezdetén az osztály kidolgozta a költségvetés konszolidált zárszámadását és
megállapításra kerültek a költségvetés teljes bevételei és jövedelmei, kiadásai és
pénzügyi eredménye.



Sor került a 2011. évi költségvetés zárszámadása tervezetének a belgrádi Confida finodit
kft. könyvvizsgáló cég általi külső könyvvizsgálatára.
Az osztály az egész év folyamán figyelemmel kísérte az eszközök beáramlását a
konszolidált számlán és a beáramlásról és a kiáramlásról naponta küldtek jelentést. A
2012-es év folyamán a kivonatok teljes száma 252 volt. A tételek száma körülbelül
38.000. A bejövő számlák teljes száma a 2012-es évben körülbelül 4.000 db. Végezték a
bejövő számlák ellenőrzését a közbeszerzés keretében a szerződés és az árajánlat
tiszteletben tartása tekintetében, számlaellenőrzést végeztek, továbbá ellenőrizték a
megfelelő aláírások és kísérő dokumentumok meglétét. Szükség szerint a számlák
pontosságának leellenőrzése érdekében kapcsolatba léptek a szállítókkal. Végezték a
pénzügyi tervek végrehajtásának elemzését is. A beruházási és fejlesztési költségeknél
körülbelül 380 fizetési utalványt töltöttek ki.
Az egyetemi hallgatók ösztöndíjaival és sportösztöndíjakkal kapcsolatos teendőket láttak
el.
A figyelemmel kíséréssel és jelentéstétellel kapcsolatban voltak időszakos és egyéni
jelentések, a következőképpen:

1. A 2011. évi zentai községi költségvetés zárszámadásról szóló rendelet (a
közvetlen és közvetett használók zárszámadási adatainak konszolidálása és a
2011. évi konszolidált zárszámadás összeállítása)

2. A községi költségvetésről szóló rendeletnek a 2012. január-március, január-
június és január-szeptember időszakokra vonatkozó végrehajtásáról szóló
jelentés

3. A bevételek és kiadások havonkénti összeegyeztetése a Kincstári
Igazgatósággal

4. Havi jelentés a költségvetés-használók keresetéről az
Pénzügyminisztériumnak

5. Az 1-es 2-es, és 3-as űrlapok a Pénzügyminisztériumnak és a Tartományi
Pénzügyi Titkárságnak

6. Háromhavi jelentések a Tartományi Oktatási Titkárságnak a középiskolai
tanulók utazási költségeinek igazolásáról

7. Éves jelentés a költségvetési eszközhasználókról a Köztársasági Statisztikai
Intézetnek

8. A költségvetésből való kifizetésről szóló rendeletek és határozatok kiállítása
9. Időszakos jelentés a Kincstári Igazgatóságnak a község adósságvállalásáról
10. Időszakos jelentés a Kincstári Igazgatóságnak a község elhelyezett eszközeiről
11. Időszakos jelentés a törlesztett hitelekről
12. A környezetvédelmi alap eszközei felhasználása programjának figyelemmel

kísérése
13. Pénzügyi jelentések a nagy értékű beruházásokról, valamint azok figyelemmel

kísérése
14. A befizetett céleszközök figyelemmel kísérése
15. Különféle jelentések kidolgozása a számvevőség és pénzügy területén
16. Havi jelentések a foglalkoztatottakról és a foglalkoztatottak keresetéről a

Statisztikai Intézetnek
17. A foglalkoztatottak egyenkénti adóbevallási ívei az Adóhivatalnak
18. M-4 űrlapok az összes alkalmazottra vonatkozóan a Köztársasági

Nyugdíjbiztosítási Alapnak
19. MuN űrlapok a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alapnak



A számvevőségi feladatokat az osztály a mai napig 7 gyengébb konfigurációval
rendelkező számítógéppel látta el, az elévült DOS operációs rendszerben futó számviteli
szoftvert pedig 2012 májusának végéig kellett használniuk. E körülmények miatt gyakran
sor került a számítógépek „lefagyására”. Megoldás erre a kellemetlen helyzetre a
meglévő felhasználói szoftverek „Windows” operációs rendszerrel való modernizálása,
amire sor is került, és be lett vezetve az új szoftver. Ez az új munkamódszer lehetővé
teszi az adatokhoz való gyorsabb hozzáférést és a jelentések lézernyomtatókon (amiből 4
darab áll rendelkezésre) történő gyors nyomtatását. Ezzel elérhető lenne az üzleti
események hatékonyabb figyelemmel kísérése és az elemzés is hatékonyabb lenne. Аz
elkövetkező időszakban meg kell oldani a számlák másolatának elektromos formában
történő küldését, és ugyanígy, a többi jelentéskészítés esetében is meg kell teremteni az
elektromos forma használatának lehetőségét, ami anyagi megtakarításhoz vezetne,
valamint csökkentené az információkhoz való hozzáférést, ami tükröződni fog az
események hatékonyabb figyelemmel kísérésében és egyúttal a hatékonyabb
döntéshozatalban is.
Szükséges a dolgozók továbbképzése a szakirodalom figyelemmel kísérése és a
számviteli teendőkkel és a költségvetéssel kapcsolatos szakmai tanácsadásokon való
részvétellel által.

4. HELYI ADÓIGAZGATÁSI OSZTÁLY

Az osztály alkalmazottai a 2012. év folyamán:
- Kanyó Marianna, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – osztályvezető,
- Molnár Csikós László, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – megfizettetési

felügyelő, terepi ellenőrzés,
- Balla Anita, egyetemi végzettség, okl. jogász – a közbevételek

meghatározásának és kényszermegfizettetésének teendői,
- Jankai Tamara, középiskolai végzettség – adóellenőr,
- Menyhárt Gabriella, főiskolai végzettség, közgazdász – adóvégrehajtó,
- Faragó Anđelka, középiskolai végzettség – adónyilvántartó,
- Pósa Lóránt, főiskolai végzettség, mérnök informatikus – IT adminisztrátor,
- Deák Zsófia, főiskolai végzettség, közgazdász – gyakornok.

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint a helyi adóigazgatási osztály részt vesz a Községi
Közigazgatási Hivatal normatív aktusai helyi adóigazgatási részének a kidolgozásában,
jegyzéket vezet a helyi költségvetési közbevételek kötelezettjeiről, a képviselő-testületi
rendeletek alapján megállapítja a helyi közbevételeket, és azokról nyilvántartást vezet
(egységes szabványok, meghatározások, osztályozások, nómenklatúra, adatkódolás és
műszaki feldolgozás alkalmazása a helyi közbevételekre vonatkozó egységes információs
rendszerrel összhangban), átveszi, feldolgozza, ellenőrzi és betáplálja az adóbevallási
adatokat, határozattal megállapítja a kötelezettséget azon helyi közbevételek alapján,
amelyekre az van előírva, hogy azokat maga az adókötelezett állapítja meg, az
előírásokkal összhangban nyilvántartja a megállapított adókötelezettségeket a helyi
adóigazgatás adókönyvelésében, elkönyveli a helyi közbevételek alapján eszközölt
befizetéseket, biztosítja az adókötelezettségek behajtását, elvégzi a rendszeres és a
kényszerbehajtás, az adóhátralék behajtásának elhalasztása, csődeljárás megindítása
teendőit, kérelmet nyújt be adóval kapcsolatos szabálysértési eljárás megindítása iránt, az
előírásokkal összhangban gondoskodik az adatbázis védelméről és az adatok



archiválásáról, ellenőrzi a számítógépes rendszer hozzáférését, szoftvereket telepít,
ellenőrzi a használói utasítások szabályos alkalmazását, ellenőrzést végez (a megállapított
adókötelezettség előzetes és utólagos ellenőrzése), kidolgozza a helyi közbevételek
rendszeres és kényszerbehajtására vonatkozó módszertani utasításokat, első fokon eljár a
kötelezettek fellebbezései alapján és előkészíti a javaslatot a másodfokú eljárásra,
tájékoztatja a helyi önkormányzatot és az adóhivatalt a helyi közbevételek behajtásával és
könyvelésével kapcsolatban. Az osztály a törvénnyel, a községi rendeletekkel és egyéb
aktusokkal összhangban a hatáskörébe tartozó egyéb munkákat is ellátja.
A 2012. év folyamán az osztály a közbevételek megfizettetése keretében: adatokat
gyűjtött be adóbejelentések alapján, irodai ellenőrzést végzett, kiadta a bérletekre
vonatkozó számlákat és a negyedévi áfa elszámolást, a polgárok tájékoztatása érdekében
határozatokat és befizető utalványokat nyomatott a 2012-es évre vonatkozóan,
bizonylatokat adott ki a kötelezettek kérésére, könyvelést végzett, ellátta a rendszeres
megfizettetés teendőit, elkészítette az adózárszámadást, a közterhek alapján
figyelmeztetéseket küldött ki az adósoknak, vezette a rendezetlen kötelezettségek
kényszermegfizettetési eljárását, előkészítette a dokumentációt és a jelentéseket a községi
vagyonjogi ügyésznek a követelések bíróság útján való megfizettetése céljából,
folyamatosan végezte az adatok frissítését.
A jelentési időszakban az osztály meghozott és kézbesített összesen:
2011 adóbizonylatot,
20 az eszközök visszatérítéséről és átkönyveléséről szóló határozatot,
8035 a természetes személyek vagyonadójáról szóló határozatot,
1558 a természetes személyek földadójáról szóló határozatot,
99 a jogi személyek vagyonadójáról szóló határozatot,
695 a kommunális cégtáblailletékről szóló határozatot,
511 a jogi személyek építési telekhasználati térítményéről szóló határozatot,
8434 a természetes személyek építési telekhasználati térítményéről szóló határozatot,
511 a jogi személyek környezetvédelmi és -fejlesztési térítményéről szóló határozatot,
8434 a természetes személyek környezetvédelmi és -fejlesztési térítményéről szóló
határozatot.
A határozatok ellen 5 fellebbezés érkezett és az összes meg lett oldva, éspedig:
Szerb Vasutak Rt. az építési telekhasználati térítménnyel kapcsolatban a 2011-es és 2012-
es évre vonatkozóan.
Szerb Vasutak Rt. a környezetvédelmi és -fejlesztési térítménnyel kapcsolatban a 2011-es
évre vonatkozóan.
Erdeljan Milan az építési telekhasználati térítménnyel kapcsolatban a 2011-es évre
vonatkozóan.
Az osztály kidolgozta a Községi Tanács és a Községi Képviselő-testület üléseire a
következő aktusok javaslatait:
- A 2012-es évre vonatkozóan az ingatlanok átlagos piaci értéke megállapításának

alapjairól szóló végzésjavaslat.
- A 2012. évben a mezőőri díj fizetési kötelezettsége alóli felmentésre vonatkozó

határozatjavaslat.
- A 2012-es évre vonatkozóan a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet

módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat.
- A 2013-as évre vonatkozóan a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet

módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat.



- A helyi közbevételek alapján a 2012. október 31-ével esedékes kamatok feltételes
leírásáról és az adótartozás szüneteléséről szóló rendeletjavaslat.

Az osztály műszaki felszereltsége kielégítő, az összes foglalkoztatott külön
számítógéppel rendelkezik, ami biztosítja a folyamatos munkát.

5. GAZDASÁGI OSZTÁLY

Az osztály alkalmazottai a 2012. év folyamán:
- Földi Márta, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – osztályvezető,
- Tót Mária Terézia, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – a mezőgazdaság,

az erdészet, a vízgazdálkodás és a falvak fejlesztésének teendői,
- Kovács József, egyetemi végzettség, okl. agronómus – a mezőgazdasági

terület szakmai-operatív teendői,
- Slobodan Obradović, főiskolai végzettség, jogász – közbeszerzési teendők,
- Tari László, középiskolai végzettség – adminisztrátor,

Helyi gazdaságfejlesztési iroda:
- Mag. Dragana Radonjić, egyetemi végzettség, üzleti kommunikációs

menedzser – főnök,
- Kečenović Szilvia, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – beruházási

teendők,
- Diana Radosavljević, főiskolai végzettség, földrajztanár – az ipar, a

kereskedelem, a turizmus és a magánvállalkozások területének teendői,
- Branislav Vučurović, egyetemi végzettség, okl. agronómus – szakmai-

operatív teendők a beruházások területén,
- Zorica Vitković, középiskolai végzettség – a projektumok és a helyi

gazdaságfejlesztés operatív és adminisztratív teendői,
- Aleksandra Utornik, egyetemi végzettség, okl. közgazdász – gyakornok.

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint a gazdasági osztály ellátja a gazdaság területén a
helyzet elemző figyelemmel kísérésére vonatkozó teendőket, ellátja a statisztikára és az
egyéb helyzetek figyelemmel kísérésére vonatkozó teendőket a keresetek, az ipari
termelés, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, a vendéglátóipar és az idegenforgalom
területén, ellátja a stratégiai tervezésre, a község számára jelentős beruházási
projektumok és éves programok kezdeményezésére, kidolgozására és végrehajtására, a
beruházásokra vonatkozóan a költségvetés tervezésére és figyelemmel kísérésére, a
prioritásos beruházások előterjesztésére, valamint a projektfeladatok és a hordozók
meghatározására vonatkozó teendőket, részt vesz a beruházások szakaszonkénti
realizálásának figyelemmel kísérésében és alkalmazásában, amikor nem a község a
beruházó, létrehozza a beruházások végrehajtásához szükséges adatbázist, ellátja a
beruházási marketing teendőket, koordinálja az adományozók (kormányzati és civil
szektor) és a község tevékenységét azon beruházások realizálásában, amelyek
pénzellátása költségvetési eszközökből történik, figyelemmel kíséri a Zenta község
területén levő vállalatok magánosításával kapcsolatos adatokat, a Községi Közigazgatási
Hivatal összes osztálya részéről megküldött adatok alapján éves programot készít,
valamint éves beszámolót a realizált közbeszerzésekről, és végzi a községi szervek
hatáskörébe tartozó közbeszerzéseket, végzi az alapító részéről a Zenta községi alapítású
közvállalatok gazdálkodási programjaira adandó jóváhagyás meghozatalát megelőző
teendőket, ellátja a községi alapítású közvállalatokban a keresetek és díjak ellenőrzésével



kapcsolatos teendőket, gondoskodik az árutartalékokról, nyilvántartást vezet a
munkakönyvekről, nyilvántartja a foglalkoztatottak és a munkáltatók között megkötött
foglalkoztatási szerződéseket, javasolja a tömegközlekedési fuvarozók menetrendjének
hitelesítését a törvénnyel összhangban, ellátja a beszerző teendőit, kérelmeket vesz át és
dolgoz fel és egyéb teendőket végez a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynöksége nevében a
magánvállalkozások területét illetően, végzi a pihenésre szolgáló házak és lakások és
kiadó szobák kategorizálását, előkészíti a község területén a tartózkodási illeték mértékét
meghatározó aktus javaslatát, ellátja a polgárok és az anyagi javak elemi és más nagyobb
csapások elleni védelmével kapcsolatos teendőket, figyelemmel kíséri és összehangolja a
kis- és középvállalkozások és a vállalkozók tevékenységét a kis- és középvállalkozások
és a vállalkozók fejlesztésével foglalkozó regionális ügynökség tevékenységével,
stratégiai és egyedi fejlesztési terveket dolgoz ki a község fejlesztésére jelentős
területeken, elkészíti a községfejlesztés területén a prioritások megállapításához
nélkülözhetetlen szakmai elemzéseket, programokat és projektumokat kezdeményez az
energetikai hatékonyság területén, és koordinálja a realizálásukra vonatkozó
tevékenységeket, továbbá összehangolja a község energetikai mérlegének meghozatalára
vonatkozó aktivitásokat, energetikai jóváhagyásokról szóló határozatokat,
vízgazdálkodási feltételekről szóló határozatokat ad ki a falusi vízvezetékekre
vonatkozóan, és vízgazdasági jóváhagyásokról szóló határozatokat a falusi
vízvezetékekre vonatkozóan, szakmai véleményezést ad azon községi fejlesztési
projektumok javaslatairól, amelyeket részben vagy teljes egészében a községi
költségvetésből finanszíroznak, figyelemmel kíséri realizálásukat, és véleményt ad erről
az illetékes községi szervnek, projektumokat készít elő és részt vesz a programokban és a
projektumokban a község hatáskörébe tartozó szolgáltatások fejlesztése és a polgárok
jogainak a biztosítása céljából, az illetékes községi szerv határozata alapján részt vesz
azokban a partnerségi programokban és projektumokban, amelyeket a község a
köztársasági és a tartományi szervekkel és az intézményekkel, a helyi önkormányzati
egységgel és a hazai és a nemzetközi szervezetekkel és partnerekkel bonyolít le,
koordinálja a község hatáskörébe tartozó projektumok kidolgozására és realizálására
irányuló munkát, és figyelemmel kíséri azok realizálását, jelentést készít a realizált
projektumokról, és nyilvántartást vezet róluk, szakvéleményt ad a finanszírozási
modellekről és forrásokról, szakmai segítséget nyújt az illetékes szerveknek és
szervezeteknek, helyi közösségeknek és a polgárok társulásainak a fejlesztési
projektumok létrehozása és lebonyolítása céljából, szakmai segítséget nyújt a civil
szervezeteknek a projektumok írásában.
Az osztály ellátja a mezőgazdasági földről szóló törvény realizálásával kapcsolatos
teendőket is, éspedig: kidolgozza a mezőgazdasági föld védelmének, rendezésének és
használatának éves programját, kidolgozza az állami tulajdonú mezőgazdasági föld
bérbeadásáról szóló határozat és hirdetmény szövegét, lebonyolítja a nyilvános árverés
eljárását, elkészíti a mezőgazdasági föld bérbeadásáról szóló határozat és szerződés
javaslatait, és figyelemmel kíséri realizálásukat, ellátja a mezőgazdasági föld bérbeadása
által befolyt eszközök rendeltetésszerű felhasználásával kapcsolatos teendőket valamint a
mezőőri szolgálatról szóló rendelet realizálásával kapcsolatos teendőket és a
mezőgazdasági termeléssel és szövetkezetekkel kapcsolatos egyéb teendőket Zenta
község területén.
A 2012. év folyamán Zenta község projektumai sikeres megvalósításához szükséges
minél több pénzeszköz biztosítása érdekében a gazdasági osztály folyamatosan
figyelemmel kísérte a kiírt pályázatokat, és azokról értesített minden érdekeltet



(gazdasági és nem gazdasági alanyokat, civil szervezeteket, vallási közösségeket,
mezőgazdasági termelőket stb.), valamint az illetékes községi szerveket.
Az osztály előkészítette a pályázati dokumentációt:

- az SZK illetékes minisztériumai felé a 2012. évben 4 projektumot,
- Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi titkárságai felé 17 projektumot.

Az osztály összesen 21 projektumot nyújtott be. Ebből 13 projektum lett jóváhagyva
31.319.820,52 dinár összértékben. A jóváhagyott összeg 24.921.173,40 dinár. A
jóváhagyott projektumokra vonatkozóan a község önrésze 6.398.647,12 dinárt tesz ki.

1. A 2012-ES ÉVBEN JÓVÁHAGYOTT PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSA

Összesen 13 jóváhagyott projektum közül 5 lett megvalósítva.
Négy projektum a helyi közösségeknek lett jóváhagyva, Zenta község pedig csak az
önrészt volt köteles biztosítani.
Az egyéb szervezeteknek írt három projektumból kettő lett jóváhagyva, 750.000,00 dinár
összértékben.

2. AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN JÓVÁHAGYOTT PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSA

A 2011-es évben megkezdett 10 projektumból 7 projektum a 2012-es évben lett
megvalósítva, 3 projektum esetében pedig folyamatban van a megvalósítás.

A közbeszerzési teendőket ellátó osztály keretében szakmai-adminisztratív teendőket
láttak el a közbeszerzésekkel kapcsolatban, valamint azon beszerzésekkel kapcsolatban,
amelyekre nem alkalmazandó a közbeszerzésekről szóló törvény, de kapcsolatban vannak
a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésével Zenta község és a Községi
Közigazgatási Hivatal számára. Ez többek között magába foglalja a kis értékű
közbeszerzések eljárásának megindításáról szóló rendelet, a bizottság megalakításáról
szóló határozat, valamint a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztásáról szóló rendelet
kidolgozását, a szerződés kézbesítését és megvalósításuk figyelemmel kísérését.
Úgyszintén magába foglalja a közbeszerzési bizottság munkájában való részvételt a
pályázati dokumentáció összeállításakor, az ajánlatok bontásakor, valamint az ajánlatok
szakmai értékelésekor. E teendőket ellátó alkalmazottnak nincs szavazati joga és nem
befolyásolhatja a bizottságot.
A 2012. évben 44 közbeszerzés lett lefolytatva. Az előző évben lefolytatott
közbeszerzések teljes értéke 88.711.197,88 dinár (áfával), az alábbi szerkezetben:

1. JAVAK: 13.543.664,66 dinár
2. SZOLGÁLTATÁSOK: 23.025.622,52 dinár
3. MUNKÁLATOK: 52.141.910,70 dinár

Minden közbeszerzés esetében szerződés készült, ami időben nyilvántartásba lett véve a
Szerb Köztársaság Közbeszerzési Igazgatóságánál.

Az osztály ellátta a megrendelőlapok kiállításának teendőit a község és a Községi
Közigazgatási Hivatal szükségleteire. Összesen 703 megrendelőlap került kiállításra.



A 2012. évi Helyi Foglalkoztatási Akciótervvel összhangban a Tartományi Munkaügyi,
Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság 3.000.000,00
dináros összegben társfinanszírozta az aktív foglalkoztatáspolitika intézkedéseit. Ez
lehetővé tette Zenta községben a közmunkák végrehajtását 5 illetve 6 hónapos
időtartamban. A közmunkák végrehajtásáról szóló szerződés megköttetett Zenta község
és:

- a Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat között 4.289.292,74 dinár
összegben, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő 20
személy alkalmazásáról a szebb és rendezettebb Zentáért elnevezésű
közmunkaprojektum végrehajtása érdekében és

- a Szociális Védelmi Központ között 1.800.707,26 dinár összegben, a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő 12 személy
alkalmazásáról az idős, rokkant és betegségben szenvedők számára házi
segítségnyújtás Zenta községben elnevezésű közmunkaprojektum
végrehajtása érdekében.

A projektum sikeresen befejeződött. Az eszközök rendeltetésszerű használatáról szóló
jelentés 2012. december 13-án meg lett küldve a Tartományi Munkaügyi, Foglalkoztatási
és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárságnak.

A gazdasági osztály ellátta az elemi csapások kárfelmérésének teendőit, a helyszínen
felvételezte a kárt, vezette az előírt nyilvántartásokat, adminisztratív teendőket látott el a
dokumentáció előkészítésével kapcsolatban a károk felszámolására, valamint bejelentette
a község és a Községi Közigazgatási Hivatal dolgain és vagyonán keletkezett károkat a
DDOR-nál.

A 2012. évben figyelemmel kísérte a kis- és középvállalatok és vállalkozók aktivitását
Zenta község területén. A 2012. évben 73 új vállalkozó került bejegyzésre, és 63 lett
törölve (kijelentve).

Együttműködés valósult meg a hatásköri intézetekkel és intézményekkel községi és
köztársasági szinten, éspedig a belgrádi Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségével, a
nagykikindai Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztériummal és az újbelgrádi
Gazdasági és Regionális Fejlesztési Minisztérium mellett működő idegenforgalmi
felügyeleti szektorral.

Az év folyamán Zenta községben egy új 6 (hat) szobával és összesen 12 (tizenkettő)
fekvőhellyel rendelkező, vendégek elhelyezésére szolgáló vendéglátóipari objektum
került bejegyzésre Felsőhegyen, a kategorizált idegenforgalmi létesítmények
nyilvántartásából pedig nem volt törlés – kijelentés. A Gazdasági és Regionális
Fejlesztési Minisztériumnak meg lettek küldve a kért adatok a Zenta község területén
vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó bejegyzett személyek számáról, Zenta község
területén az idegenforgalmi létesítményekben levő fekvőhelyek számáról és a Zenta
község költségvetésébe befizetett tartózkodási illeték teljes összegéről, negyedévenként,
évi négy alkalommal.



Az osztály átadta a tanácsnak a taxi-viteldíj keretében a legalacsonyabb gazdasági ár
megállapításáról szóló rendeletjavaslat anyagát, amelyen Zenta község területén az
autótaxis személyszállítás kell végezni, amiről a Zentai KKT meghozta a határozatot.

A mezőgazdaság terén az illetékes bizottság vezetésével az osztály részt vett a Zenta
községi mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2012.
évi program kidolgozásában.
Az osztály ellátta a mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára
vonatkozó 2012. évi program megvalósításával kapcsolatos teendőket:

- az hirdetmény kiírásáról szóló határozat kidolgozása és közzététele,
- a nyilvános árverés megszervezése és lebonyolítása,
- a hatásköri minisztérium jóváhagyásának beszerzése,
- az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadásáról szóló

jegyzőkönyv elkészítése és kézbesítése,
- az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadásáról szóló határozat

kidolgozása,
- a szükséges dokumentációval ellátott szerződések elkészítése.

A földprogram megvalósításának figyelemmel kísérése:
- idézések kézbesítése a földterület bérlőinek,
- a bérleti díjak a földterület bérlői részéről való befizetésének figyelemmel

kísérése,
- a bérbe adott földterületekkel kapcsolatos jelentések továbbítása az illetékes

szerveknek,
- a földprogrammal kapcsolatos egyéb teendők.
- A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó

2012. évi programmal kapcsolatban együttműködés valósult meg a
Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériummal, valamint a
körzeti mezőgazdasági felügyelővel.

- Koordináltuk a földprogram teendőiben illetékes bizottság munkáját.

A kalászosok tűzvédelmével kapcsolatban Zenta község – mint minden évben – eleget
tett jogi kötelezettségeinek. A mezőgazdasági munkákat koordináló községi törzskar az
ülésén meghozta a szükséges intézkedéseket az aratás idejére:
- megszervezte a folyamatos ügyeletet,
- megszervezte a megfigyelő-szolgálatot,
- kapcsolattartó szolgálatot és tájékoztató szolgálatot szervezett és
- ellenőrizte az elrendelt intézkedések végrehajtását.
A Községi Tűzoltó Testület a tűzvédelmi törvénnyel összhangban kidolgozta a
kalászosok védelmével kapcsolatos munkaprogramot, amiben meghatározásra került
minden résztvevő feladata.
Figyelemmel kísérjük a körzet jégvédelmi hálózatát, és értékeljük annak hatékonyságát.
Ezzel kapcsolatban minden évben megszervezzük a jégvédelemmel foglalkozó
foglalkoztatottak továbbképzését a bajsai Jégvédelmi Intézettel együttműködve.
A mezőgazdaság fejlesztése terén működik a VAT Tartományi Fejlesztési Alapjának
Helyi Irodája, amely figyelemmel kísérte nem csak ezen alap pályázatait, hanem a többi
tartományi, köztársasági és külföldi pályázati lehetőséget is, és tájékoztatást adott ezzel
kapcsolatban.



A pályázatokat közzétettük az újságokban és a rádióban, értesítettük a helyi közösségeket
és a mezőgazdászok egyesületeit.
A gazdasági osztály feladata volt, hogy ellenőrizze a vetések és ültetvények, mezei utak
és kanálisok mezei károktól való védelmi tevékenységének a belgrádi G4S SECURE
SOLUTION kft. részéről történő ellátását.
Szükség szerint kérelmet nyújtottunk be a Zentai Szabálysértési Bíróságnak
szabálysértési eljárás megindítására.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a mezőgazdasági tevékenységeket a község
területén:

- kidolgozzuk az őszi vetési tervet, heti jelentést nyújtunk be az illetékes
szerveknek a munkálatok állapotáról: az őszi kultúrnövények betakarításáról,
a szántásról, az őszi vetésről,

- kidolgozzuk a kultúrnövények tavaszi vetési tervét, heti jelentést nyújtunk be
az illetékes szerveknek a tavaszi munkálatok állapotáról: szántásról, vetésről
stb.

- később a kalászosok aratásáról.

A mezőgazdaság fejlesztése érdekében kidolgoztunk a Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és Erdészeti Tartományi Titkárság pályázataira 3 projektumot, amiből 2
lett jóváhagyva:

1. A mezőőri szolgálat alkalmazásának társfinanszírozása 1.203.000,00 dinár
összegben és

2. A mezőgazdasági kultúrák öntözéséhez szükséges vízellátás biztosításával
kapcsolatos műszaki dokumentáció kidolgozásának társfinanszírozása
1.200.000,00 dinár összegben.

3. A mezőgazdasági földterületek lecsapolása 3.707.000,00 dinár összegben.
A mezőgazdaság fejlesztésével kapcsolatos aktuális témákkal kapcsolatban az érdekelt
mezőgazdasági termelőknek szükséges tájékoztatást adtunk.
Megkezdtük a mezőgazdasági adatbázis kidolgozását.

1. A határutak rendezésére földmunkálatok kivitelezéséről szóló 320-15/2012-
III. számú határozat alapján a 2012. 01. 17-től terjedő időszakban, valamint
2012 májusa és júniusa folyamán sor került a határutak boronálása, szántására
és hengerelésére a Zenta községi mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére
és használatára vonatkozó 2012. évi program keretein belül, éspedig a Kertek
Helyi Közösség területén 5,65 ha, a Tisza-part–Alvég Helyi Közösség területén
7,95 ha, a Centar-Tópart Helyi Közösség területén 5.32 ha, Felsőhegy Helyi
Közösség területén 13,55 ha, Bogaras Helyi Közösség területén 7,8 ha, Kevi
Helyi Közösség területén 4,6 ha és Tornyos Helyi Közösség területén 8,574 ha.

Az osztályon elvégezték a keresetek, valamint a termékek és szolgáltatások ára
mozgásának ellenőrzését а községbeli közvállalatokban. Az elvégzett ellenőrzésekről
havonta jelentést továbbítottak a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának, a
Munkaügyi és Szociális Politikai Minisztériumnak, a Közigazgatási és Önkormányzati
Minisztériumnak és a Mezőgazdasági, Erdészeti, Kereskedelmi és Vízgazdálkodási
Minisztériumnak.
Az év elején megküldjük az illetékes minisztériumoknak a közvállalatok keresetekre és
egyéb jövedelmekre vonatkozó éves tervét, illetve ezek megvalósítását az elmúlt évben.



Előkészítjük az anyagot – a közvállalatok üzletviteli tervét és éves üzletviteli jelentését –
képviselő-testületi eljárásra.



1. A 2012. ÉVBEN BENYÚJTOTT PROJEKTUMOK

Sor-
szám A projektum neve A projektum

értéke

A
jelentkezés
benyújtásán
ak időpontja

Jóváhagyott
eszközök Önrész Megjegyzés

1
Zenta községben a helyi irodák
optikai kábellel való
összekapcsolása

7,841,511.41 2012.01.31. 7,200,000.00 641,511.41 A projektum nem lett
megvalósítva.

2
A helyi önkormányzatok E-
klubjának megnyitása – E-klub
Tornyoson, Szent István u. 7.

2012.02.20. A projektum nem lett
jóváhagyva.

3

A November 11. Általános
Iskola tornaterme adaptációja
és világításának
rekonstrukciója az energetikai
hatékonyság elemeivel a
világítás és ökológia terén

973,096.11 2012.02.20. 300,000.00 673,096.11 A projektum nem lett
megvalósítva.

4
Zenta községben a
munkafolyamatok
előmozdítása

1,155,643.20 2012.03.02. A projektum nem lett
jóváhagyva.

5

A Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal technikai
felszereltségének
előmozdítása

1,877,936.20 2012.03.08. 1,300,000.00 577,936.20 A projektum nem lett
megvalósítva.

6

A városi szennyvízcsatorna
kiépítése Zentán az Ifjúsági, a
Munkás és a Szkopjei utcák
részeiben

6,958,703.70 2012.03.08. A projektum nem lett
jóváhagyva.

7

A Kárpát-medencei aratók XI.
nemzetközi találkozójának
megszervezése, valamint az
össze- és szétszerelhető
információs pult beszerzése

800,000.00 2012.03.23. A projektum nem lett
jóváhagyva.

8 Zenta vízellátási tanulmánya 800,000.00 2012.03.28 A projektum nem lett
jóváhagyva.



9
A vízhálózat újjáépítése a
Táncsics Mihály és a Vuk
Karadžić utcákban

3,250,000.00 2012.04.10. 3,250,000.00 0.00 Folyamatban.

10 Kétnyelvű táblák elhelyezése
Felsőhegyen 218,570.40 2012.04.12. 110,000.00 108,570.40 A projektum nem lett

megvalósítva.

11
A Zentai Sportközpont
összekötő gázvezetékének
kiépítése a Népkertben

2,360,000.00 2012.04.12. 2,360,000.00 0.00 A projektum nem lett
megvalósítva.

12

A Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal
alkalmazottai kapacitásának
előmozdítása

120,000.00 2012.04.12. A projektum nem lett
jóváhagyva.

13 Konténerek beszerzése és
elhelyezése Zenta községben 2,867,400.00 2012.04.17. 2,453,867.00 413,533.00 Folyamatban.

14
Zenta község 2014–2020-évi
fejlesztési stratégiája
akciótervvel

1,608,000.00 2012.11.08. 1,172,000.00 436,000.00 Folyamatban.

15 Zenta vízellátási
tanulmányának kidolgozása 2,400,000.00 2012.11.15. A projektum nem lett

jóváhagyva.

16 Mezőőri szolgálat alkalmazása 2,005,000.00 2012.11.25. 1,203,000.00 802,000.00 Folyamatban.

17
A zentai rétnek a főcsatornával
való összekötésére vonatkozó
műszaki dokumentáció

2,400,000.00 2012.11.25. 1,200,000.00 1,200,000.00 Folyamatban.

18

A tornaterem szanálása а
zentai Stevan Sremac
Általános Iskola Thurzó Lajos
munkaegységében

2,672,306.40 2012.11.29. 2,672,306.40 0.00 Folyamatban.

19 Tornyos vízhálózata
főprojektumának kidolgozása 2,323,200.00 2012.12.05. A projektum nem lett

jóváhagyva.

20 Kevi vízhálózata
főprojektumának kidolgozása 1,254,000.00 2012.12.05. 700,000.00 554,000.00 Folyamatban.



21
A szennyvízcsatorna-hálózat
főprojektumának kidolgozása a
Kertek Helyi Közösségben

1,992,000.00 2012.12.05. 1,000,000.00 992,000.00 Folyamatban.

Összesen: 45,877,367.42 24,921,173.40 6,398,647.12

2. 2012. ÉVI PROJEKTUMOK, AMELYEK ESETÉBEN ZENTA KÖZSÉG KÖTELES ÖNRÉSZT BIZTOSÍTANI

Sor-
szám A projektum neve A projektum

értéke
A jelentkezés

benyújtásának
időpontja

Jóváhagyott
eszközök Önrész Megjegyzés

1
A mezőgazdasági földterületek
lecsapolása – Centar-Tópart
Helyi Közösség

5,211,164.03 2012.10.03. 3,474,109.36 1,737,054.67

2
A mezőgazdasági földterületek
lecsapolása – Tiszapart-Alvég
Helyi Közösség

266,986.65 2012.10.03. 177,991.10 88,995.55

3
A mezőgazdasági földterületek
lecsapolása – Felsőhegy Helyi
Közösség

2,625,272.85 2012.10.03. 1,750,181.90 875,090.95

4
A mezőgazdasági földterületek
lecsapolása – Kertek Helyi
Közösség

3,021,475.44 2012.10.03. 2,014,316.96 1,007,158.48

A projektumot a helyi
közösségek valósítják

meg. Zenta község köteles
önrészt biztosítani.

Összesen: 11,124,898.97 7,416,599.32 3,708,299.65



3. A 2011. ÉVI PROJEKTUMOK

Sor-
szám A projektum neve A projektum

értéke Jóváhagyott eszközök Önrész Megjegyzés

1 Zenta község területrendezési
tervének összehangolása 3,540,000.00 1,000,000.00 2,540,000.00 Folyamatban.

2 Zenta általános szabályozási
tervének összehangolása 3,540,000.00 1,000,000.00 2,540,000.00 Folyamatban.

3 A zentai hulladéklerakó
szanálása 527,332.78 73,826.58 453,506.20 Folyamatban.

4 A piac rekonstrukciója 411,508.00 400,000.00 11,508.00 A projektum megvalósítva.

5
A helyi gazdaságfejlesztési
iroda megalapítása Zenta
községben

1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 A projektum megvalósítva.

6
„AZ 1697-ES ZENTAI
GYŐZELEM EMLÉKKILÁTÓ”
projektum befejezése

900,000.00 200,000.00 700,000.00 A projektum megvalósítva.

7
Az átadó állomás környezetre
gyakorolt hatása felbecslésére
vonatkozó tanulmány Zentán

450,000.00 250,000.00 200,000.00 A projektum megvalósítva.

8

A Zentai Üzleti Inkubátor
kapacitásának növelése és
gazdasági folyamatainak
előmozdítása

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 A projektum megvalósítva.

9 A vízhálózat rekonstrukciója a
Július 7 utcában 3,658,597.08 3,000,000.00 658,597.08 A projektum megvalósítva.

10

Az idős és betegségben
szenvedők számára házi
segítségnyújtás Zenta
községben

1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 A projektum megvalósítva.

Összesen: 19,127,437.86 12,023,826.58 7,103,611.28



4. EGYÉB SZERVEZETEKNEK ÍRT PROJEKTUMOK A 2012. ÉVBEN

Sor-
szám A projektum neve A projektum

értéke Kért eszközök Jóváhagyott
eszközök Eredmények

1
A Zentai Birkózóklub
helyiségének szanálása,
adaptálása és felszerelése

5,065,461.30 5,065,461.30 300,000.00 Jóváhagyva

2

A motoros találkozó
megszervezése a
turizmusfejlesztés
támogatásaként Zentán

1,110,286.00 1,110,286.00 450,000.00 Jóváhagyva

3 Parlagfű – szépség, de
szörnyeteg 381,000.00 381,000.00 0.00 Elutasítva

Összesen: 6,556,747.30 6,556,747.30 750,000.00

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI IRODÁJA 2012. ÉVI MUNKÁJÁNAK
ÖSSZEFOGLALÓJA:
1) A tartományi és köztársasági szerveknél összesen 21 projektummal pályáztunk. Ebből 17 projektum a VAT illetékes titkárságánál, 4
projektum pedig az SZK illetékes minisztériumánál lett átadva.

2) Ebből 13 projektum lett jóváhagyva 31.319.820,52 dinár összértékben.

3) Zenta községnek 24.921.173,40 dinár összértékű eszköz lett jóváhagyva.

4) A jóváhagyott projektumokra vonatkozóan Zenta község önrésze 6.398.647,12 dinár.

5) 13 jóváhagyott projektumból 5 projektum a 2012. évben került megvalósításra.
6) Mindemellett 4 projektum a helyi közösségeknek lett jóváhagyva, Zenta község pedig csak az önrészt volt köteles biztosítani. (2. sz.
táblázat)
7) A 2011. évben megkezdett 10 projektumból 7 projektum a 2012. évben lett megvalósítva, 3 projektum esetében pedig folyamatban van
a megvalósítás. (3. sz. táblázat)
8) 8 projektum lett elutasítva, az egyéb szervezeteknek írt 3 projektumból pedig 2 lett jóváhagyva 750.000,00 dinár összértékben. (4. sz.
táblázat)



A határutak rendezésére földmunkálatok kivitelezéséről szóló 320-15/2012-III. számú
határozat alapján a 2012. 01. 17-től terjedő időszakban, valamint 2012 májusa és júniusa
folyamán sor került a határutak boronálása, szántására és hengerelésére a Zenta községi
mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2012. évi program
keretein belül.

Kertek Helyi Közösség – a munkálatokat Sóti Sándor végezte a következő utakon:
1. Gyevi út – a Pacsirta utcától a kanálisig (1,5 km x 3 m),
2. Karjadi út (8,5 km x 4 m),
3. Bátkai út – az Adai úttól a Karjadi útig (2,5 km x 3 m),
4. Stepančev dűlő (3,5 km x 3 m).

Tiszapart-Alvég Helyi Közösség – a munkálatokat Sóti Sándor végezte a következő utakon:
1. Bátkai út az áztatóig (2 km x 3 m)
2. A Bátkai út utáni dűlő Ada felé, ami a Tisza felé vezet (1,5 km x 3 m),
3. A benzinkút mellett, ami el van kerítve (3 km x 3 m),
4. A Május 1 föld melletti dűlő a Tisza felé (2,5 km x 3 m),
5. Utak a Mákosban (9 km x 3 m),
6. Az Adára vezető főúttal párhuzamos utak (8,5 km x 3 m).

Centar-Tópart Helyi Közösség – a munkálatokat Kazinczy Tibor végezte a következő
utakon:

1. A Topolyára vezető utat és a Felsőhegy felé vezető aszfaltutat (Tornyosi út)
összekötő út (1,5 km x 4 m),

2. az előző úttal vertikális utak (5,5 km x 4 m),
3. a VI. dűlő a rétben (1,3 km x 4 m),
4. a Tóparti dűlőtől a rét felé vezető út (5 km x 4 m).

Felsőhegy Helyi Közösség – a munkálatokat Törtei István, Burány Krisztián és Rekovics
Ervin végezte a következő utakon:

1. Gyömrei út a Píszár-tanyától nyugatra a Vadászházig (4 km x 4 m),
2. A Csillag utca kezdetétől, a malomtól az Oromparti útig (2,5 km x 3 m),
3. Az Oromparti út (7,5 km x 4 m),
4. A Csantavéri út (3 km x 4 m),
5. Csabai Sándortól Horti Károlyig (4,5 km x 4 m),
6. Pap Lászlótól Kazinczy Tiborig (4,5 km x 4 m),
7. Tót Tibortól Kazinczy Mártonig (4,5 km x 4 m),
8. Kazinczy Mártontól a Gyömrei útig (2 km x 4 m),
9. A Fodor-tanyától a Gyömrei útig (2 km x 4 m).

Bogaras Helyi Közösség – a munkálatokat Kállai Zsolt végezte a következő utakon:
1. A falu alatt – Zenta kataszteri község 20773 kat. szám (1,5 km x 3 m),
2. Csantavéri út – Zenta kataszteri község 20770 kat. szám (2,5 km x 3 m),
3. I. és III. reon – régi falu – a kereszteződéstől észak felé a határútig, és ettől az

úttól nyugatra (16 km x 3 m),
4. Kis út – IV. reon (6 km x 3 m).



Kevi Helyi Közösség – a munkálatokat Csikós Ervin végezte a következő utakon:
1. I. reon – az Arany János utca végétől a vaskeresztig (2 km x 4 m),
2. Gyömrei út a Kis faluig (1,7 km x 4 m),
3. Sóti Nándor út (0,4 km x 3 m),
4. A Tornyosi út a hetedik birtoktól az első Zenta felé vezető útig (3 km x 10 m).

Tornyos Helyi Közösség – a munkálatokat Tót Otília végezte a következő utakon:
1. Vas Zoltán utolsó házától a Nagy soron a baloldali dűlő a Kevi felé vezető útig –

1096 kat. szám (0,5 km x 3 m),
2. A 37-es házszám mögött a Nagy soron a Kevi felé vezető útig vezető dűlő 1143-

1144 kat. szám (1,46 km x 3 m),
3. Homolya János házától északra 4 dűlő az akácig 8009 kat. szám (0,5 km x 3 m),
4. A bunkernél észak felé, az akácig – 8008 kat. szám (5 km x 3 m)
5. Vasúti-dűlő – egy rész Bogaras Helyi Közösség területén (7,2 km x 3 m),
6. A határút egy része (10 km x 3 m),
7. Tót Krisztián (Totya) házától északra, utána jobbra és rögtön balra fordulni

(Totya-dűlő) (0,25 km x 3 m)
8. A Kosztolányi utcától a Platán önálló kézműves műhelynél a benzinkúttól jobbra

– 1097 kat. szám – Temető-dűlő (3,17 km x 3 m),
9. Nagy sor (0,5 km x 3 m)



A 2012. évben lefolytatott közbeszerzések

KÖZBESZERZÉSEK
Sor-
szám

A beszerzés tárgya Speci-
fikáció

Becsült érték Az eljárás
típusa

Az eljárás
megindításá
nak hozzá-
vetőleges

ideje

A szerződés
megkötve:

Összeg a számlán
 (a tervezés éve)

A pénzelés forrása
(a tervezés éve)

Összesen áfa
nélkül

Évek szerint

ÖSSZESEN 75,403,268.25 88,711,197.88
I JAVAK 11,617,178.86 13,543,664.66

1 A játszótér felszerelése a
központi parkban Zentán

db. 850,000.00 2012 6 december SZR
"EUROCOOP"

Becse

850,000.00 01-Költségvetés

2 A város videó-felügyeletéhez
szükséges felszerelés,
kamerák két helyszínen
történő felállításával a Zentai
Rendőrállomás
szükségleteire

db. 973,327.89 2012 6 december "SABOTRONIC"
kft. Zenta

1,140,620.31 01-Költségvetés

3 Gépjármű-üzemanyag
beszerzése Zenta község
szükségleteire

liter 1,025,423.73 2012 6 január "EUROPETROL"
kft. Szabadka

1,210,000.00 01-Költségvetés

4 Reprezentálási javak és
szolgáltatások beszerzése
Zenta község és a
Községi Közigazgatási
Hivatal szükségleteire

liter 2,118,644.07 2012 6 január "Senta-promet"
Rt. Zenta,

"Almaši plus"
Zenta, "Evropa"
Zenta, Gorštak

1917 Zenta,
"Papuli" Zenta,

"Gastronom" kft.
Zenta, "Tisa"UP

Rt. Zenta

2,500,000.00 01-Költségvetés



5 Számítógépes és egyéb
felszerelés, továbbá gépek a
Községi Közigazgatási
Hivatal szükségleteire

db. 293,761.78 2012 1 január "SABOTRONIC"
kft. Zenta

350,000.00 01-Költségvetés

6 Nyomtatók leszállítása a
Községi Közigazgatási
Hivatal és a helyi
gyermekjóléti akcióterv
szükségleteire

db. 392,005.00 2012 6 február ""SABOTRONIC"
kft. Zenta

476,000.00 01-Költségvetés

7 Az irodai ügyvitelhez
szükséges irodaszer,
másolópapír és
bőrtermékek

db. 1,048,305.08 2012 6 január "STYLOS-
PRINT" Zenta,
SZR "LYBBA"

Zenta

1,237,000.00 01-Költségvetés

8 Anyagbeszerzés – 12
szálas optikai kábel és az
optikai kábel egyéb
felszerelései

db. 3,306,871.31 2012 6 április "SAT-TRAKT" kft.
Topolya

3,902,108.15 01-Költségvetés, 07-
Egyéb kormányzati
szintek támogatásai

9 A Községi Közigazgatási
Hivatal technikai
felszereltségének
előmozdítása

db. 1,608,840.00 2012 6 június "SABOTRONIC"
kft. Zenta

1,877,936.20 07-Egyéb
kormányzati szintek

támogatásai

II SZOLGÁLTATÁSOK 19,676,459.76 23,025,622.52

1 A Zentai Sportcsarnok
építésének kivitelezése
feletti szakmai felügyelet –
második fázis

db. 1,694,915.25 2012 6 január "ARCHING" kft.
Zenta

2,000,000.00 01-Költségvetés

2 A Zentai Közlöny
nyomtatása

db. 1,920,000.00 2012 6 január "KOMAZEC" kft.
Ingyia

2,073,000.00 01-Költségvetés

3 A Kendergyár fizikai és
technikai biztosítása

db. 866,800.00 2012 6 január "EUSEC-
SECURITAS" kft.

Zenta

1,022,824.00 01-Költségvetés

4 A számítógépes és egyéb
felszerelés valamint a
gépek karbantartása

db. 352,825.00 2012 6 február "SABOTRONIC"
kft. Zenta

416,333.50 01-Költségvetés

5 Szúnyogirtás a község
területén a 2012. évben

db. 3,300,350.00 2012 6 március "CIKLONIZACIJA
" kft. Újvidék

3,894,413.00 01-Költségvetés



6 Az ásványi nitrogén
kivizsgálása a földben
Zenta község területén

db. 758,400.00 2012 6 április Mezőgazdasági
szakszolgálat kft.

Zenta

894,912.00 04-költségvetési
felhasználók saját

bevételei

7 Zenta község
mezőgazdaság-fejlesztési
programja tanulmányának
kidolgozása

db. 1,512,711.00 2012 6 április Mezőgazdasági
szakszolgálat kft.

Zenta

1,784,998.98 04-költségvetési
felhasználók saját

bevételei

8 A megművelhető
mezőgazdasági
földterületek
termékenységének
ellenőrzése Zenta község
területén

db. 3,300,000.00 2012 6 április Mezőgazdasági
szakszolgálat kft.

Zenta

3,894,000.00 04-költségvetési
felhasználók saját

bevételei

9 A mezőgazdaságban a
károkozók figyelemmel
kísérése és előrejelzés
Zenta község területén

db. 500,000.00 2012 6 április Mezőgazdasági
szakszolgálat kft.

Zenta

590,000.00 04-költségvetési
felhasználók saját

bevételei

10 A Zentai Sportcsarnok
kiépítésének szakmai
felügyelete – harmadik
fázis – architektonikus-
építészeti munkálatok

db. 2,362,500.00 2012 6 április "PROSTOR" kft.
Ada

2,787,750.00 07-Egyéb
kormányzati szintek

támogatásai

11 A Zentai Sportcsarnok
kiépítésének szakmai
felügyelete – harmadik
fázis – gépészeti-
thermotechnikai
munkálatok

db. 1,319,000.00 2012 6 április "EKO-TERM" kft.
Zenta

1,556,420.00 07-Egyéb
kormányzati szintek

támogatásai

12 A Zentai Sportcsarnok
kiépítésének szakmai
felügyelete – harmadik
fázis – villanyszerelői
munkálatok

db. 816,498.51 2012 6 április "ENING" kft.
Szabadka

963,468.24 07-Egyéb
kormányzati szintek

támogatásai



13 Az utak szanálásának és
rekonstrukciójának
szakmai felügyelete Zenta
község területén

db. 972,460.00 2012 6 május "ARCHING" kft.
Zenta

1,147,502.80 01-Költségvetés

III MUNKÁLATOK 44,109,629.63 52,141,910.70

1 A Fő tér végső
bevonatának kiépítése

db. 3,170,287.50 2012 6 december "BAUPARTNER"
kft. Szabadka

3,740,939.25 01-Költségvetés

2 Az ösvények
rekonstrukciója a
Népkertben

db. 2,966,101.69 2012 6 március "MOZAIK" Zenta 3,499,999.99 01-Költségvetés

3 Járdák szanálása és
kiépítése

db. 3,305,084.75 2012 6 március KLKV Zenta 3,900,000.01 01-Költségvetés

4 Járművek és motorok
mechanikai javításai

db. 650,000.00 2012 6 március Autoservis M&M
Újvidék,

Mašinoremont
kft. Zenta

767,000.00 01-Költségvetés

5 Járművek gépjármű-
villamossági és
elektronikai javításai

db. 550,000.00 2012 6 március SZR "TOTAL
CAR SERVIS"

Zenta

649,000.00 01-Költségvetés

6 A vízszintes jelzések
festése Zenta község
területén

db. 847,457.63 2012 6 március "BOJA" Rt.
Zombor

1,000,000.00 01-Költségvetés

7 20/0,4 kV előregyártott
beton trafóállomás
kiépítése a Zentai
Sportcsarnoknak

db. 2,576,077.00 2012 6 március "TIM-COP" kft.
Temerin

3,039,770.86 07-Egyéb
kormányzati szintek

támogatásai

8 20kV kábel kiépítése az új
trafóállomásig, a
trafóállomás
felszerelésével

db. 1,849,360.00 2012 6 március "TIM-COP" kft.
Temerin

2,182,244.80 07-Egyéb
kormányzati szintek

támogatásai



9 Az utak szanálása és
javítása, valamint a
közlekedésbiztonság
előmozdítása Zenta
község területén

db. 2,542,372.88 2012 6 március "VOJPUT" Rt.
Szabadka

3,000,000.00 01-Költségvetés

10 Határutak rendezése db. 3,300,000.00 2012 6 április "VOJPUT" Rt.
Szabadka

3,894,000.00 01-Költségvetés

11 Szennyvízcsatorna
kiépítése a Kertek Helyi
Közösségben a Nagy
Abonyi Vince utcában

db. 2,188,508.00 2012 6 március "PAN INVEST"
kft.

Nagybecskerek

2,582,439.44 01-Költségvetés

12 Zenta községben a helyi
irodák összekapcsolására
szolgáló optikai kábel
lefektetésének építészeti,
szerelési és egyéb
munkálatai

db. 3,238,477.34 2012 6 április "SAT-TRAKT" kft.
Topolya

3,821,403.26 07-Egyéb
kormányzati szintek

támogatásai

13 Objektumok eltávolítása
Keviben

db. 211,864.00 2012 6 április „SZR Moler i
farbar Sarvak”

Zenta

249,999.52 01-Költségvetés

14 A Városháza tornyának
szanálása

db. 2,458,220.00 2012 6 április "AKORD" OGR
Ada

2,900,699.60 01-Költségvetés

15 A Városháza Nagyterme
feletti tetőkonstrukció
szanálása

db. 3,298,200.00 2012 6 április "AKORD" OGR
Ada

3,891,876.00 01-Költségvetés

16 Munkálatok kivitelezése a
vízhálózaton, Zentán, a
Táncsics Mihály utcában

db. 2,753,979.00 2012 6 június "HIDROINŽENJE
RING" kft.

Nagybecskerek

3,249,695.22 01-Költségvetés

17 A kaszárnya
létesítményeinek fizikai
biztosítása

db. 707,142.86 2012 6 június "G4S SECURE
SOLUTIONS" kft.

Belgrád

834,428.57 01-Költségvetés



18 Az alap kiépítése az
„ALLTECH” pavilonnál
Zentán

db. 1,230,000.00 2012 6 június "MOZAIK" Zenta 1,451,400.00 01-Költségvetés

19 A házak
szennyvízhálózatra való
csatlakozásának kiépítése
a Nagy Abonyi Vince
utcában

db. 1,199,666.00 2012 6 július "PAN INVEST"
kft.

Nagybecskerek

1,415,605.88 01-Költségvetés

20 A rendezetlen és illegális
hulladéklerakók szanálása
és helyreállítása a zentai
hulladéklerakók szanálása
projektum szerint

db. 439,443.98 2012 6 július KLKV Zenta 518,543.90 01-Költségvetés

21 A SEW-1-H hidrotermális
furat fúrásának előkészítő
munkálatai Zentán

db. 2,960,720.00 2012 6 október DTD
Vízgazdálkodási

Vállalat Zenta

3,552,864.00 01-Költségvetés

22 Az utak téli karbantartása db. 1,666,667.00 2012 6 november "VOJPUT" Rt.
Szabadka

2,000,000.40 01-Költségvetés



6. VÁROSRENDEZÉSI ÉS KOMMUNÁLIS OSZTÁLY

Az osztály alkalmazottai a 2012. év folyamán:
- Tuza Valéria, egyetemi végzettség, okl. építészmérnök – osztályvezető,
- Rózsa Sarnyai Edit, egyetemi végzettség, okl. jogász – normatív-jogi és szakmai

operatív teendők,
- Bálint Zoltán, főiskolai végzettség, építészmérnök – az építésügy területén az

aktusok feldolgozásának teendői,
- Patus Ervin, egyetemi végzettség, okl. jogász – lakásügyi kommunális teendők,
- Gyömbér Lilla, egyetemi végzettség, okl. környezetvédelmi mérnök –

környezetvédelmi teendők / Lőrinc Király Lívia szülési szabadságról való
visszatéréséig,

- Lőrinc Király Lívia, egyetemi végzettség, okl. biológus – környezetvédelmi
teendők,

- Homolya Ákos, főiskolai végzettség, kertészmérnök – a természet őrzésének és
védelmének teendői,

- Sütő Lévai Ida, középiskolai végzettség – adminisztrátor,
- Víg Kornélia, egyetemi végzettség, okl. építészmérnök – gyakornok.

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint a városrendezési és kommunális osztály:
Kiadja: a lokációkról szóló információkat, a kitűzési engedélyeket, a szomszédos parcellák
határainak kijavítására vonatkozó feltételeket, az építési engedélyről szóló határozatot, az
épületek beruházási karbantartására, átalakítására, felújítására, rendeltetésének
megváltoztatására vonatkozó munkálatok kivitelezését jóváhagyó határozatokat, a
melléképületek kiépítésére vonatkozó munkálatok, a rokkantak számára az akadálymentesítési
munkálatok és a különleges épületfajták kivitelezését jóváhagyó határozatokat, az épületek
használati engedélyét, az épületek eltávolítására vonatkozó engedélyt, igazolást az épület
alapzatának vizsgálatától, az épület építési és használati engedélyét, a közterület elfoglalásáról
és felásásáról szóló jóváhagyást és határozatot, és az infrastrukturális létesítményeknek a
közterületen való elhelyezésére vonatkozó jóváhagyásokat és feltételeket, a parcellák
rendeltetéséről szóló értesítést. Megállapítja a településrendezési projektumokat és a
parcellázási és átparcellázási projektumokat.
Végzi a kataszteri parcellák, a városi építési telek és a városi építési területen kívüli építési
terület azonosítását; a környezetvédelemmel kapcsolatos teendőket, lefolytatja a
projektumoknak a környezetre gyakorolt hatása felbecslésének eljárását, és gondoskodik a
hulladékkezelésről szóló törvény lefolytatásáról; a kisebb montázsépületek elhelyezésére
szolgáló lokációk bérbeadásával kapcsolatos teendőket; a község használati jogával bíró
lakásoknak a bérlő részéről történő megvásárlásával kapcsolatos teendőket a lakásról szóló
törvény értelmében, a lakóépületek közös helységeibe és a lakásokba jogtalanul beköltözött
személyek kényszer-kilakoltatását, a telekrendezési térítmény megállapítását; a kommunális
területre és a közvetett használókra vonatkozó pénzügyi-számviteli teendőket; szakmai-
adminisztratív teendőket a mezőgazdasági föld visszaszármaztatásával foglalkozó bizottság
részére; szakmai-adminisztratív teendőket a lakáskérdésekkel foglalkozó bizottság és az üzleti
terület bérbeadásával foglalkozó bizottság részére; az utcák elnevezésének meghatározásával
és az utcák elnevezésének megváltoztatásával kapcsolatos teendőket; felügyeletet gyakorol a
közvállalatok és a kommunális közvállalatok munkája felett azon munkálatokat illetően,
amelyeket a községi költségvetésből finanszíroznak, és az osztály hatáskörébe tartoznak.



Eljárást folytat a következőkre vonatkozóan: a község használati jogával bíró ingatlanok
(lakások, lakóépületek, üzleti területek, garázsok és építési területek) megszerzése,
elidegenítése, cseréje és bérbeadása; a Zenta község használati jogával bíró ingatlanok
nyilvántartása és összeírása; a földterületek kisajátítása a kisajátításról szóló törvény
értelmében, a kisajátított ingatlan utáni térítmény megállapítása; a szövetkezeti vagyon, legelők
és rétek visszajuttatása a falvaknak; a lakóépületekbe és a lakóépületek közös helyiségeibe
jogtalanul beköltözött személyek kilakoltatása.
Az osztály a törvénnyel, a községi rendeletekkel és egyéb aktusokkal összhangban a
hatáskörébe tartozó egyéb munkákat is ellátja.
A városrendezési és kommunális osztály a 2012. év folyamán összesen 355 tárgyat vett át és
ebből 342 tárgyat oldott meg.
A normatív-jogi és szakmai operatív teendőket ellátó alkalmazott 2012. évi
munkajelentése:

1. Közterület használata és elfoglalása és reklámtáblák elhelyezése: Tárgyak száma:
24 tárgy, ebből 1 megoldatlan, 22 jóváhagyva, 1 tárgy el lett utasítva, 1 tárgy elvetve
hiányosság miatt, minden tárgy határidőn belül lett megoldva és egy tárgyban az eljárás
magyar nyelven folyt, fellebbezés nem érkezett.

2. Közterület felásása: Tárgyak száma: 13 tárgy, ebből mind meg lett oldva, 11 kérelem
jóváhagyva, 1 fel lett függesztve az ügyfél kérelmére, 1 tárgy esetében az eljárás meg
lett ismételve. Mind határidőn belül lett megoldva és az összes tárgy szerb nyelven lett
megoldva, fellebbezés nem érkezett.

3. Fák metszése és kiszedése: Tárgyak száma: 16 tárgy, ebből egy megoldatlan maradt,
14 kérelem lett jóváhagyva, 1 el lett utasítva, 1 eljárás fel lett függesztve a kérelemtől
való elállás miatt. Két eljárás magyar nyelven folyt. Fellebbezés nem érkezett.

4. Rendezvénynek közúton történő megtartásának jóváhagyása: Tárgyak száma: 14
tárgy, ebből mind meg lett oldva, az összes tárgy határidőn belül lett megoldva és az
összes kérelem jóvá lett hagyva, az eljárások szerb nyelven folytak. Fellebbezés nem
érkezett.

5. Anyagok a Községi Tanács és a Zentai KKT üléseire: Tárgyak száma: 6 tárgy,
minden tárgy meg lett oldva és el lett fogadva a Községi Tanács részéről, szerb
nyelven.

6. Különféle szerződések, megállapodások: Tárgyak száma: 7 tárgy, minden szerződés
alá lett írva, mind szerb nyelven.

7. Teraszok – nyári kertek (helyi kommunális illeték): Tárgyak száma: 7 tárgy,
minden tárgy határidőn belül lett megoldva, szerb nyelven, fellebbezés nem érkezett.

8. Kioszkok (kommunális illeték a közterületnek montázsépület, kioszk és
vendéglátói terasz elhelyezésére való használata után): Tárgyak száma: 7 tárgy,
minden tárgy határidőn belül lett megoldva, szerb nyelven, fellebbezés nem érkezett.

9. Automaták és szórakoztató játékok, zenei berendezés tartása (helyi kommunális
illeték): Tárgyak száma: 35 tárgy, minden tárgy határidőn belül lett megoldva, szerb
nyelven, fellebbezés nem érkezett.

A fent felsoroltak alapján az elmúlt évben:
1. összesen 129 tárgy,
2. ebből 127 megoldott és 2 megoldatlan,
3. ebből összesen 123 jóváhagyott kérelem,
4. 2 elutasítva, 2 elvetve, 2 felfüggesztve.
5. 3 eljárás magyar nyelven folyt, 126 szerb nyelven.
6. fellebbezés nem érkezett.



A normatív-jogi és szakmai operatív teendőket ellátó önálló szakmunkatárs:
1. Előkészíti az osztály hatáskörébe tartozó általános aktusok vázlatait és

javaslatait a Községi Képviselő-testület és munkatestületei, valamint a Községi
Tanács részéről való meghozataluk érdekében.

2. Részt vesz a tervek, programok és jelentések kidolgozásában.
3. Szakmai segítséget nyújt és szakmai véleményt ad az általános aktusok

alkalmazásával kapcsolatban.
4. Együttműködik a közbeszerzésekkel foglalkozó alkalmazottakkal a

közbeszerzéséről szóló szerződések aláírásakor az osztály hatáskörébe tartozó
javak beszerzése esetén.

5. Szakmai-jogi teendőket lát el a Községi Képviselő-testület és más illetékes
szervek az osztály hatáskörébe tartozó határozatai végrehajtásának eljárása
folyamán.

6. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője és az osztályvezető megbízásából
más teendőket is ellát.

Az építés területén a dokumentumok feldolgozásának teendőit ellátó alkalmazott 2012.
évi munkajelentése:
A városrendezési és kommunális osztály az építészet területén a 2012. év folyamán 128 tárgyat
vett át és ebből 128 tárgyat oldott meg.

Tárgy
Tárgyak
száma

Megoldva
Meg-

oldatlan

üzleti létesítmények kiépítése 2 2 -

üzleti létesítmények hozzáépítése 3 3 -

üzleti-lakó létesítmények kiépítése - - -

gazdasági létesítmények kiépítése 3 3 -

kommunális létesítmények kiépítése 22 22 -

lakóépületek kiépítése 4 4 -

lakóépületek hozzáépítése - - -

az építés megkezdésének bejelentése 24 24 -

melléképületek kiépítése 13 13 -

belső gázhálózatok kiépítése 8 8 -

adaptciós munkálatok kivitelezése 7 7 -
javítási munkálatok kivitelezése - - -



újjáépítési munkálatok kivitelezése 7 7 -
beruházási karbantartási munkálatok kivitelezése 10 10 -
a létesítmény rendeltetésének változtatása építési
munkálatok kivitelezése nélkül

2 2 -

építmények bontása 6 6 -

üzleti létesítmények műszaki vizsgálata 6 6 -
lakóépületek műszaki vizsgálata 9 9 -
kommunális létesítmények műszaki vizsgálata 2 1 1

objektumok fennmaradtatása 35 35 -

létesítmények kiépítéséről szóló statisztikai adatok
begyűjtése és feldolgozása minden hónapban

kiadott használati engedélyekről szóló statisztikai
adatok begyűjtése és feldolgozása minden honapban

lebontott épületekről szóló statisztikai adatok
begyűjtése és feldolgozása évente

teendők a közbeszerzési bizottságban szükség szerint
teendők az építési telek használatba adásában
illetékes bizottságban

szükség szerint

a községi tulajdonban levő lakások mérésével és
állapotuk megállapításával kapcsolatos teendők szükség szerint

teendők az egyéb bizottságok munkájában (községi
épületek, sportterepek, játszóterek és más
vizsgálata)

szükség szerint

az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos teendők szükség szerint

egyéb teendők az osztályvezető megbízása alapján szükség szerint
egyéb teendők a Községi Közigazgatási Hivatal
vezetőjének megbízása alapján

szükség szerint

egyéb teendők a Községi Tanács és a KKT tagjai
megbízása alapján

szükség szerint

Az adminisztrátor 2012. évi munkajelentése:
A 2012. év folyamán összesen 82 tárgy lett átvéve ebből 73 tárgy lett megoldva 9 pedig
megoldatlan, a következők szerint:
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám, 81/2009.
sz. – kiigazítás, 64/2010. szám – az Alkotmánybíróság határozata és 24/2011. szám) alapján a
városrendezési és kommunális osztály kiadja: a lokációs engedélyt, ami egyedi jogi aktus, ami
közvetlenül összekapcsolja az építési engedélyt a városrendezési tervekkel, vagyis az első
lépést képezi az építési engedély megszerzése felé. A lokációs engedély határozattal kerül
kiadásra új objektumok kiépítésére és meglévő objektumok hozzáépítésére, azon objektumok



esetében, amelyekre jelen törvény értelmében építési engedélyt kell kiadni. Az osztály a 2012.
év folyamán átvett 36 kérelemből határidőn belül 33 tárgyat oldott meg, 3 hiányos tárgy pedig
megoldatlan maradt, a következő okokból: várakozás az átparcellázásra, fennmaradtatásra,
vagy jóváhagyásra, illetve rendezetlen tulajdonjogi viszonyok miatt.
Lokációról szóló információ melléképületek, garázsok, gazdasági létesítmények, falazott
kerítések, 10/04 KV vagy 20/04 kV trafóállomások, antennaoszlopok és elektronikus hírközlő
hálózatok másodlagos, illetve elosztóelemeinek kiépítése esetén kerül kiadásra.
Az osztály a 2012. év folyamán átvett 21 kérelemből 18 tárgyat oldott meg, 3 tárgy pedig
megoldatlan maradt.
Tervkivonat kiadása az ügyfél kérelmére kisebb időszakos jellegű montázsépületek
közterületeken való elhelyezése (kioszkok, nyári és téli kertek, standok és egyéb mozgatható
bútorzat), emlékművek és emléktáblák közterületeken való elhelyezése, sport-sátorcsarnokok,
a tömegközlekedésben az emberek elhelyezésére szolgáló ereszek, valamint vízi úszótestek
elhelyezése érdekében.
Az osztály a 2012. év folyamán átvett 2 kérelemből határidőben 2 tárgyat oldott meg.
Egyéb (műszaki asszisztencia közbeszerzések lefolytatásához, a műszaki dokumentáció
kidolgozásához szükséges összes feltétel és adat beszerzése e feltételek és adatok kiadására
illetékes szervektől, illetve szervezetektől): 12 tárgyból 9 tárgy megoldva, 3 pedig
megoldatlan.
Átparcellázási projektumok hitelesítése: 11 tárgyból 11 tárgy megoldva.
Minden kérelem szerb nyelven lett beadva és az eljárások szerb nyelven folytak.
A 2012. évi tárgyakban a Zenta községnek a területi és városrendezési dokumentumok
díjszabása és a fennmaradtatási feltételek meglétének megállapításáról szóló rendelete (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) alapján az eddig megoldott tárgyakkal kapcsolatban
összesen 865.089,00 dinár térítményt fizettettünk meg.
A lakásügyi-kommunális teendőket ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
A lakásügyi-kommunális területen a városrendezési osztály a 2012. év folyamán összesen 92
tárgyat vett át, ami mind meg lett oldva, 2 esetben pedig az ügyfél elállt a kérelemtől.
A lakásügyi-kommunális teendőket ellátó önálló szakmunkatárs:
1. A lakásügyi törvény értelmében ellátja a lakásoknak a bérlők részéről való felvásárlásával

kapcsolatos teendőket, amelyek esetében a község rendelkezik használati joggal, valamint a
lakásokba, közös helyiségekbe és lakóépületekbe jogtalanul beköltözött személyek
kiköltöztetésének kényszervégrehajtását;

2. szakmai segítséget nyújt a lakóépületek szerveinek;
3. a lakásügyi és kommunális területeken közigazgatási eljárást vezet és határozatokat hoz;
4. a lakásügyi és kommunális területeken figyelemmel kíséri az előírásokat;
5. a lakásügyi teendőkben illetékes bizottság és az üzlethelyiségek bérbeadásának teendőiben

illetékes bizottság szükségleteire szakmai-adminisztratív teendőket végez;
6. lefolytatja az ingatlanok bérbeadásának eljárását, amelyek esetében a község rendelkezik

használati joggal (lakások, lakóépületek, üzlethelyiségek, garázsok és építési telkek);
7. lefolytatja az ingatlanok nyilvántartásba vételének és összeírásának eljárását, amelyek

esetében a község rendelkezik használati joggal;
8. az osztály hatáskörébe tartozó normatív és közigazgatási-jogi teendőket végez;
9. a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal illetve Zenta község által megindított

közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos teendőket végez, éspedig: nyilvános
felhívás kiírása a közbeszerzési eljárásban, a megindított eljárással kapcsolatban
tájékoztatás az érdekelt ajánlattevőknek, a beérkezett ajánlatok bontása és értékelése, a
legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztására tett javaslattal az ajánlat szakmai értékeléséről



szóló jelentés benyújtása a megrendelőnek (bizottsági munka) és más szükséges, a
megindított közbeszerzési eljárással kapcsolatos teendők;

10. a kötelezetteknek a Községi Közigazgatási Hivatal helyi adóigazgatási osztálya elsőfokú
határozata ellen benyújtott fellebbezése szerinti eljárással kapcsolatos jogi teendőket végez
és előkészíti a javaslatokat a másodfokú eljárásra (anyagok kidolgozása a Zentai Községi
Tanácsnak);

11. részt vesz a fellebbezések és kifogások szerinti eljárás teendőiben illetékes bizottság
munkájában;

12. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője és az osztályvezető megbízásából más teendőket
és feladatokat is ellát (pl. szerződések, megállapodások, egyezségek kidolgozása és
hasonlók).

A fent felsoroltak alapján az elmúlt 2012. évben, 2012. január 01-jétől a lakásügyi-kommunális
teendőket ellátó önálló szakmunkatárs a következő tárgyakon dolgozott:

1. Közterület használata és elfoglalása és reklámtáblák elhelyezése: Tárgyak száma:
23 tárgy, amiből 22 lett megoldva, két kérelmet visszavontak, 20 kérelem jóvá lett
hagyva, egy tárgy sem lett határidőn kívül megoldva és egy eljárás sem folyt magyar
nyelven, fellebbezés nem érkezett.

2. Közterület felásása: Tárgyak száma: 4 tárgy, az összes tárgy határidőn belül lett
megoldva, az összes eljárás szerb nyelven folyt, fellebbezés nem érkezett.

3. Fák metszése és kiszedése: Tárgyak száma: 5 tárgy, az összes tárgy meg lett oldva, 2
kérelem lett jóváhagyva, 3 esetben a fák kiszedése hivatalból lett elrendelve. Az összes
tárgy határidőn belül lett megoldva, az eljárások szerb nyelven folytak, fellebbezés nem
érkezett.

4. Rendezvénynek közúton történő megtartásának jóváhagyása: Tárgyak száma: 1
tárgy, ami határidőn belül meg lett oldva, az eljárás szerb nyelven folyt. Fellebbezés
nem érkezett.

5. Anyagok a Községi Tanács és a Zentai KKT üléseire: Tárgyak száma: 15 tárgy,
minden tárgy meg lett oldva és el lett fogadva a Községi Tanács részéről, szerb
nyelven.

6. Bérleti szerződések és szerződésmellékletek: Tárgyak száma: 30 tárgy, minden tárgy
meg lett oldva, szerb nyelven.

7. Megegyezések: 2 megegyezés, szerb nyelven.
8. Kioszkok (kommunális illeték a közterületnek montázsépület, kioszk és

vendéglátói terasz elhelyezésére való használata után): Tárgyak száma: 6 tárgy,
minden tárgy határidőn belül lett megoldva, szerb nyelven, fellebbezés nem érkezett.

9. Automaták és szórakoztató játékok, zenei berendezés tartása, zenei program
rendezése (helyi kommunális illeték): Tárgyak száma: 3 tárgy, minden tárgy
határidőn belül lett megoldva, szerb nyelven, fellebbezés nem érkezett.

10. Községi létesítmények javításának jóváhagyása: Tárgyak száma: 1 tárgy, ami
határidőn belül lett megoldva.

11. Üzlethelyiség bérbeadásáról szóló hirdetmény kiírása: 2 hirdetmény.
A fent felsoroltak alapján az elmúlt évben:

 összesen 92 tárgy,
 ebből 92 megoldott és 0 megoldatlan,
 2 kérelmet visszavontak (az ügyfél elállt a kérelemtől)
 fellebbezés nem érkezett.

A felsorolt teendők mellett a lakásügyi-kommunális teendőket ellátó önálló szakmunkatárs az
egész év folyamán folyamatosan jogi szakmai segítséget nyújtott a közbeszerzési teendőket



ellátó alkalmazottaknak, részt vett a közbeszerzési bizottság munkájában, az ajánlattevők jogai
védelme érdekében a benyújtott kérelmekkel kapcsolatban feldolgozta a tárgyakat és a
közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb teendőket is ellátott; szakmai-adminisztratív teendőket
végzett az üzlethelyiségek bérbeadásának teendőiben illetékes bizottságnak és lefolytatta az
ingatlanok bérbeadásának eljárását, amelyek esetében a község rendelkezik használati joggal
(lakások, lakóépületek, üzlethelyiségek, garázsok és építési telkek).
A környezetvédelmi teendőket ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
A környezetvédelmi teendők területén a 2012. év folyamán összesen 32 tárgy volt. Ebből 28
tárgy lett megoldva, 4 tárgy megoldása pedig folyamatban van. Az eljárások szerb nyelven
folytak. A beérkezett fellebbezések száma 0.

- A környezetvédelmi hatástanulmány (I., II. és III. szakasz) tárgyainak teljes száma
5, ebből 5 meg lett oldva.

- A zajvédelmi intézkedések megállapítására vonatkozó tárgyak teljes száma 2, ami
mind meg lett oldva.

- A tevékenységek ellátásához szükséges feltételek kitöltöttségének megállapítására
vonatkozó tárgyak teljes száma 1, ami meg lett oldva.

- A hulladékgazdálkodásra vonatkozó engedélyek kiadásáról szóló tárgyak száma 1,
ami meg lett oldva.

- Az integrált engedély kiadására vonatkozó tárgyak száma 1, ami a 2011. évben lett
benyújtva és nem lett megoldva, mivel a kérelem benyújtója kérte a szükséges
dokumentumok beszerzése határidejének 2012. december 31-jéig való
meghosszabbítását.

Egyéb tárgyak a környezetvédelem teendőinek területén:
- a szúnyogok repülőből történő irtásával kapcsolatos tárgyak teljes száma 4, amelyek

meg lettek oldva;
- a Tartományi Városrendezési, Építés és Környezetvédelmi Titkárság által kért

adatokkal kapcsolatos tárgyak száma 2, amelyek meg lettek oldva;
- a Bányászati, Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztérium által kért

adatokkal kapcsolatos tárgyak száma 1, ami meg lett oldva;
- A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kft. által kért véleménnyel kapcsolatos

tárgyak száma 1, ami meg lett oldva;
- a környezetvédelmi illetékkel kapcsolatos tárgyak száma 1, ami meg lett oldva;
- adatok, jelentések, szakvélemények, értesítések és bizonyítékok kérelmezésével és

kézbesítésével kapcsolatos tárgyak száma 5, a tárgyak meg lettek oldva;
- a 2012. évi tervekkel kapcsolatos tárgyak száma 3, ebből 1 tárgy lett megoldva, 2

tárgy megoldása pedig folyamatban van;
- a 2013. évi programokkal kapcsolatos tárgyak száma 2, amelyek megoldása

folyamatban van;
- hivatalos utakkal kapcsolatos tárgyak száma 2, amelyek meg lettek oldva;
- a környezetvédelmi alap eszközei felhasználásának 2012. évi programjával

kapcsolatos tárgyak száma 1, ami meg lett oldva;
- szerződésmellékletek módosításával kapcsolatos tárgyak száma 1, ami meg lett

oldva.
A környezetvédelem terén a 2012. 01. 01. és 2012. 12. 31. közötti időszakban a következő
teendőket is ellátták:

- együttműködés a Tartományi Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlesztési
Titkársággal

- együttműködés az Energetikai, Fejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériummal



- a nyilvánosság tájékoztatása és oktatása
- együttműködés a civil szektorral
- a Tisztítsuk meg Szerbiát elnevezésű akció megszervezése és koordinálása
- a Magnólia ültetvények kiosztása elnevezésű akció megszervezése
- a Föld Órája elnevezésű akció megszervezése
- részvétel a közbeszerzési bizottság munkájában a környezetvédelemmel kapcsolatos

tárgyak esetében
- Zenta község területén a légminőségről szóló havi jelentések megküldése a

Tartományi Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlesztési Titkárságnak
A természetvédelem és –őrzés teendőit ellátó alkalmazott 2012. évi munkajelentése:
A természetvédelem és –őrzés területén a 2012. év folyamán összesen 21 tárgy volt, amelyek
mind meg lettek oldva. Fellebbezés 1 tárgy esetében érkezett.
1. A 2012. év folyamán a fák metszésével és kiszedésével kapcsolatos tárgyak teljes száma

18. Minden tárgy meg lett oldva, amelyek közül egy tárgy esetében fellebbezés érkezett.
2. A pályázatokkal kapcsolatos tárgyak teljes száma 1, ami meg lett oldva. E pályázat alapján

összesen 1500 fa lett elültetve a Bogarasi és a Tornyosi úton. E szélvédő övezeteket az
egész év folyamán ellenőrzik.

3. A Zentai Községi Tanácsnak anyagok előkészítésével kapcsolatos tárgyak száma 2: Zentán
a Njegoš téren az Újszülöttek Rózsakertje és az Ültess magnóliát az udvaron egy szebb
életért elnevezésű ünnepség megszervezésének elfogadására vonatkozó kérelem.

4. A 2012. év folyamán Zenta község területén ellátták a zöld közterületek ellenőrzését.
5. A 2012. év folyamán, a fák állapota megállapításának érdekében, a FAKOP 3D akusztikus

berendezés segítségével elvégezték 64 fa vizsgálatát.
6. A 2012. év folyamán kidolgozták a fák nyilvántartását a következő utcákban: Stevan

Sremac utca, Vuk Karadžić utca, Đeno Branovački utca, Dositej Obradović utca, Szerb
utca, Žarko Zrenjanin utca, Halász tér és Isa Nešić utca. Összesen 487 fán megmérték a:
korona szélességét, a fa magasságát, a törzs átmérőjét és kerületét, és megállapították a fák
egészségügyi állapotát.

7. Elvégezték a fogyóeszközök összeírását.
A TÁRGYAK TELJES SZÁMA A VÁROSRENDEZÉSI OSZTÁLYON A 2012. ÉVBEN,
TERÜLETENKÉNT:
Az építés területén: a 2012. év folyamán összesen 128 tárgy, az összes tárgy meg lett oldva.
A városrendezés területén: a 2012. év folyamán összesen 82 tárgy, ebből 73 lett megoldva 9
pedig megoldatlan; minden kérelem szerb nyelven lett beadva és az összes eljárás szerb
nyelven folyt.
A lakásügyi-kommunális területen: a 2012. év folyamán összesen 92 tárgy, az összes tárgy
meg lett oldva, 2 kérelem lett visszavonva, fellebbezés nem érkezett.
A környezetvédelem területén: a 2012. év folyamán összesen 32 tárgy, ebből 28 lett
megoldva, 4 tárgy megoldása pedig folyamatban van. A megoldás eljárásai szerb nyelven
folytak. Fellebbezés nem érkezett.
A természetvédelem és –őrzés területén: a 2012. év folyamán összesen 92 tárgy, az összes
tárgy meg lett oldva, egy tárgy esetében fellebbezés érkezett.
AZ OSZTÁLY RÉSZVÉTELE A KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGBAN, A 2012. ÉVBEN:
1. Tuza Valéria, okl. építészmérnök 18 alkalommal volt a bizottság tagja
2. Bálint Zoltán, építészmérnök 19 alkalommal volt a bizottság tagja
3. Patus Ervin, okl. jogász 45 alkalommal volt a bizottság tagja
4. Homolya Ákos, kertészmérnök 2 alkalommal volt a bizottság tagja
5. Sütő Lévai Ida 19 alkalommal volt a bizottság tagja



KÜLÖNFÉLE: Nyilatkozatok kiadása a Köztársasági Geodéziai Intézet Zentai Ingatlan-
nyilvántartási Hivatalának Zenta, illetve a Zenta község területéhez tartozó települések
építkezési körzetében elhelyezkedő kataszteri telekrészekkel kapcsolatban – 19 nyilatkozat a
2012. év folyamán.
VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK A VÁROSRENDEZÉSI ÉS KOMMUNÁLIS
OSZTÁLY MEGSZERVEZÉSÉVEL KAPCSOALTBAN
Az osztály hatáskörébe tartozó egyes kulcsfontosságú területek nincsenek teljesen lefedve,
éspedig:

- meghatalmazott urbanista
- beruházások.
- Városrendezés – Zenta település rászolgál, hogy a város megjelenése, a község

fejlődése, a beruházások, az architektonikai és építészeti megoldások ne csak egy
személytől függjenek; meg kellene alapítani a városrendezési intézetet vagy egy
szakértői csoportot a közigazgatás szervezetében e terület figyelemmel kísérésére
(városrendezési tervek meghozatala, területrendezési és általános terv, részletes
tervek kidolgozása, az utcák és terek kinézetével kapcsolatos javaslatok valamint a
község fejlődésére vonatkozó új irányvonalak és megoldások).

- Beruházások – az Önigazgatási Érdekközösségek és a Zentai Városi Építési
Telekap megszüntetésével, valamint mivel Zenta község nem alapította meg a
városfejlesztési igazgatóságot, aminek követnie kellene Zenta község összes
befektetését, az összes a tartománytól és a köztársaságtól kapott projektum,
valamint a nemzetközi projektumok megvalósítását, minden újjáépítést és javítást,
amelyet a község a saját létesítményein végez, továbbá a kommunális terület is
megoldatlan. Mivel ezek a munkálatok összetettek és sokfélék, egy személy nem
tudja lefedni ezt a területet, e tevékenységek ellátására szükség lenne egy szakértői
csoportra.

VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK A FELSZERELÉSSEL KAPCSOLATBAN
- Az osztály zavartalan munkája érdekében szükséges lenne, hogy legalább egy jármű

állandóan rendelkezésre álljon, az osztály feladatkörének sajátosságai miatt.
- Az osztálynak szüksége lenne legalább egy színes nyomtatóra.
- Az osztálynak továbbá szüksége lenne két egyszerű nyomtatóra.
- Az osztály felszerelésének egy része elavult és a hatékonyabb munkavégzés

érdekében korszerűbb felszerelésre lenne szükség.
Ezen javaslatok a hatékonyabb munkavégzés érdekében kerültek felsorolásra.

7. FELÜGYELŐSÉGI OSZTÁLY

Az osztály alkalmazottai a 2012. év folyamán:
- Kóródi Mihály, egyetemi végzettség, okl. jogász – osztályvezető,
- Barta Valéria, egyetemi végzettség, okl. építészmérnök – kommunális felügyelő,
- Stojanović Magdolna, középiskolai végzettség – terepi ellenőrzés kommunális

rendfenntartó,
- Kis Bicskei Árpád, középiskolai végzettség – kommunális rendfenntartó,
- Suhajda Izabella, egyetemi végzettség, okl. biológus – környezetvédelmi felügyelő,
- Kopasz Attila, egyetemi végzettség, okl. közlekedési mérnök – közlekedési

felügyelő,
- Tót Eleonóra, egyetemi végzettség, okl. építészmérnök – építési felügyelő,
- Pataki Eleonóra, középiskolai végzettség – adminisztrátor.



A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint a felügyelőségi osztály: ellátja a hatáskörébe tartozó
felügyelőségi teendőket a hatályos jogszabályokkal összhangban az oktatási, kommunális,
építésügyi, közlekedési és környezetvédelmi felügyelőség útján; felügyeletet és ellenőrzést
gyakorol a hulladékkezelési intézkedések felett; ellenőrzést gyakorol a közvállalatok, a
kommunális közvállalatok munkája felett a hatáskörébe tartozó teendők részében; felügyeletet
és ellenőrzést gyakorol a zajvédelmi intézkedések alkalmazása felett; elsőfokú közigazgatási
eljárást folytat; ellátja az alábbiakra vonatkozó teendőket: a kommunális és egyéb törvényben
szabályozott kommunális tevékenységre jelentős rend fenntartását, ellenőrzést gyakorol a
kommunális területre és egyéb községi tevékenységek területére vonatkozó törvények és egyéb
jogszabályok és általános aktusok alkalmazása felett, a városi és a peremvárosi
tömegközlekedés feletti felügyelet realizálása a törvénnyel és a községi jogszabályokkal
összhangban, környezetvédelmi, a művelődési javak, helyi utak, utcák és egyéb községi
jelentőségű nyilvános objektumok védelme; a teendők ellátása és meghatalmazásának
alkalmazása során együttműködik a rendőrséggel és más felügyelőségi szervekkel; részt vesz a
Községi Közigazgatási Hivatal azon normatív aktusainak kidolgozásában, amelyek az osztály
hatáskörébe tartoznak.
Az osztály a törvénnyel, a községi rendeletekkel és egyéb aktusokkal összhangban a
hatáskörébe tartozó egyéb munkákat is ellátja.
A közlekedési felügyelő 2012. évi munkajelentése:
- Az úttestek állapotának figyelemmel kísérése a téli szolgálat ellátásával kapcsolatban, az

elvégzett munkálatok ellenőrzése az építési naplókba és menetlevelekbe való betekintéssel,
a téli szolgálat ellátása céljából az elvégzett munkálatok ideiglenes állapotának hitelesítése
Zenta község területén.

- 18 taxijármű esetében a feltételének meglétének ellenőrzése, amiről jegyzőkönyveket
készített, illetve a taxijárművek feltételeinek meglétéről határozatokat adott ki.

- A Zenta-Tornyos-Kevi külvárosi vonal menetrendjének hitelesítése.
- Az utak foltozásának ellenőrzése, illetve az utak javítási munkálatainak ellenőrzése a

község területén.
- A szemafórok karbantartási munkálatainak ellenőrzése a község területén.
- A közlekedési jelzések felújítási munkálatainak ellenőrzése a község területén.
- Rendezvénynek közúton történő megtartása esetén kísérő dokumentáció kidolgozása.
- Engedélyek kidolgozása műszaki feltételekkel reklámtáblák utcákon és községi utakon

történő elhelyezésére, valamint ezek elhelyezésének ellenőrzése.
- Szabálysértési eljárás megindítása 3 kamionsofőr ellen, amelyekről a szabálysértési bíróság

eddig egy határozatot sem hozott.
- Taxijárművek feltételei kitöltöttségének megállapítása: 18 db.
- A községi közlekedési felügyelő jegyzőkönyve: 11 db.
- A gépjárművezető-jelöltek esetében a gyakorlati vizsga elvégzése feltételei kitöltöttségének

megállapítása, kérelem alapján – 1 db.
- Munkálatok kivitelezése idején a forgalom irányítására vonatkozó projektumok

hitelesítésének kérelem alapján történő rendezése – 3 db.
- Külvárosi vonalak menetrendje hitelesítésének kérelem alapján történő rendezése – 1 db.
- Természetes és jogi személyek kérelmeinek és kérvényeinek rendezése – 24 db.
- Feljelentés ismeretlen tettes ellen – 1 db.
- Tehergépjárművek mozgása és megállása jóváhagyásának kérelem alapján történő

rendezése azon utcákban, amelyekben tartósan tiltott a tehergépjárművek forgalma – 3 db.



- Zenta község területén a közlekedésbiztonság előmozdítására szolgáló eszközök
felhasználása 2012. évi programjának kidolgozása – 2 db.

- A téli szolgálat 2012/13-as téli idényre vonatkozó operatív tervének kidolgozása – 1 db.
- A forgalom műszaki szabályozása tanulmányának kidolgozása – 1 db.
- Részvétel a Közlekedésbiztonsági Ügynökség szakmai összejövetelén – 1 db.
- Figyelmeztetés – 1 db.
- Értesítés – 4 db.
Az építési felügyelő 2012. évi munkajelentése:
- Együttműködés az építészeti, városrendezési és építőipari tartományi titkársággal, az előző

évre vonatkozó jelentés összeállítása.
- Zenta község használati jogával bíró, az SZK tulajdonában levő létesítmények állapotáról

szóló szakvélemény kiadása.
- Felügyelőségi ellenőrzés szóbeli és írásbeli bejelentés alapján, valamint jegyzőkönyvek

összeállítása ezek alapján.
- Az építési felügyelő hatáskörébe tartozó szóbeli szakértői vélemények nyújtása az ügyfelek

kérelme alapján.
- A tervezésről és építésről szóló törvény szerinti meghatalmazások alapján, mint a

létesítmények bontására irányuló meghagyás az épületeket illetően, amelyek építési
engedély nélkül épülnek, illetve az építési munkálatok beszüntetése stb. az átruházott
teendők ellátása folyamán az építési felügyelő tárgyainak szerkezete a 2012. év folyamán a
következő volt:

- a) megoldott tárgyak száma: 105,
- b) a kiadott bontási határozatok száma – 16,
- c) a kiadott tiltási határozatok száma – 2,
- d) a kiadott beszüntetési határozatok száma – 2,
- e) a terepen készült jegyzőkönyvek száma – 121,
- f) a szóbeli tárgyalások száma – 20,
- g) a végrehajtás engedélyezéséről szóló végzések száma – 6,
- h) az építkezés lezárásáról szóló határozatok száma – 0,
7 tárgy esetében az eljárás folyamatban van.
Az építési felügyelő nem tett szabálysértési feljelentést, mivel az utólagos határidőben minden
befektető beszerezte az építési engedélyt.
A környezetvédelmi felügyelő 2012. évi munkajelentése:
A környezetvédelmi felügyelő a 2012. évben ellátta a felügyeletet a tárgyakban, amelyek a
következő területeket rendező törvények és egyéb előírások alkalmazására vonatkoznak:

- védelem a légszennyezéstől,
- védelem a zaj káros hatásaitól,
- minimális műszaki feltételek megállapítása a környezet védelme és előmozdítása

tekintetében új létesítmények megnyitásakor a tevékenység megkezdése előtt és a
megnyitás után,

- az energetikai alanyoknak az energetikai tevékenység ellátásában a
környezetvédelmi feltételek kitöltöttségéről szóló jelentések meghozatalára
vonatkozó kérelme szerinti eljárás – kőolaj és kőolajszármazékok kiskereskedelme.

- környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, amelyek a környezetvédelmi
tanulmánnyal kerültek meghatározásra, valamint azon határozattal, amely szerint
szükségtelen a környezetre gyakorolt hatások felbecslése,

- az illetékes szerv engedélyével rendelkező inert és veszélytelen hulladék
összegyűjtése, ideiglenes tárolása és szállítása feletti felügyelet,



- a nem ionizáló sugárzás elleni védelem azon létesítményekben, amelyekre az építési
engedélyt és a munka megkezdésének jóváhagyását az illetékes környezetvédelmi
szerv adja ki,

- a felügyelőségi felügyelet teendői a háziállattartás területén,
- a kóbor kutyák és macskák befogása akciójának megszervezése – havonta egy,

illetve szükség szerint több alkalommal,
- a magnólia ültetvények kiosztásának megszervezése,
- a Föld Órája akció megszervezése,
- a vad és illegális szemétlerakók akciójának megszervezése,
- a meglévő hulladéklerakók szanálása és helyreállítása projektum feletti felügyelet ,
- szükséges nyilvántartások vezetése a törvénnyel összhangban, valamint a

felügyelőségi felügyelet egyéb teendői a környezetvédelem területén.
Összesen:
- Az átvett tárgyak teljes száma a jelentési időszakban: 40,
- a kiadott végzések száma: 3,
- a kötelezettségek végrehajtásáról szóló kiadott határozatok száma: 17,
- az eljárás megszüntetéséről szóló kiadott végzések száma: 11,
- végrehajtások száma: 11,
- felügyelőségi vizsgálatok száma: 66,
- a terepen készült jegyzőkönyvek száma: 50,
- a szóbeli tárgyalások száma: 12,
- szabálysértési feljelentések száma: 2.

A kommunális felügyelő 2012. évi munkajelentése:
A kommunális tevékenységről szóló törvény szerinti meghatalmazása és Zenta község
forrásteendőit szabályozó Községi Képviselő-testületi rendelet alapján a kommunális
felügyelőség a 2012. év folyamán ellátta:
- A fűtési idény folyamán a mérőeszközök havi ellenőrzése a zentai TE-TO Cukorgyár

távvezetékén,
- A községben a közvilágítás működésének havi ellenőrzése és a közvilágítás előmozdítása

munkálatainak ellenőrzése,
- A Fő téren az újonnan épített szökőkút működésének ellenőrzése és biztonságos

üzemelésének figyelemmel kísérése,
- A kommunális létesítmények (játszóterek, padok, szemetes kannák, szemetes konténerek és

lefolyók) a Zentai KLKV és a Zentai Elgas részéről történő karbantartásának ellenőrzése,
- A közterületek a Zentai KLKV részéről történő karbantartásának és azok tisztításának

ellenőrzése,
- A csapadékvíz lecsapolása problémájának megoldása a község területén,
- A Zenta község területén a vendéglátóipari létesítmények munkaidejéről szóló határozat

végrehajtása feletti felügyelet gyakorlása,
- A közterületeken levő létesítmények ellenőrzése,
- A közterületek felásásának ellenőrzése,
- Együttműködés a rendkívüli helyzetek községi törzskarával Zenta községben,
- A kóbor kutyák és macskák befogása akciójának koordinálása,
- A helyi közösségekkel való együttműködés fenntartása a község területén,
- A nyitott csatornák kiásásának és karbantartásának ellenőrzése a község területén,
- Együttműködés a Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és kommunális

osztályával a Zenta község tulajdonában levő kommunális létesítmények és ingatlanok
karbantartásával kapcsolatban,



- A hirdetőtáblák közterületeken történő elhelyezésének ellenőrzése,
- A nem bejelentett járművek, garázsok, mezőgazdasági gépek, építőanyag és háztartási

szemét közterületekről való eltávolításáról szóló meghagyások kiadása,
- A közterületen történő illegális árusítás megakadályozására vonatkozó intézkedések

foganatosítása,
- A polgároknak a közterületeken levő kommunális létesítmények sérülésével kapcsolatos

bejelentése szerinti eljárás,
- A városi szennyvízelvezető hálózatra és vízvezetékre való csatlakozás feltételei

kitöltöttségének ellenőrzése,
- Zenei események megszervezésének ellenőrzése minden vendéglátóipari létesítményben a

község területén,
- Szabálysértési feljelentés az előírások megsértése esetén a kommunális tevékenység

területén.
A tanfelügyelő 2012. évi munkajelentése:
Zenta község tanfelügyelője az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési
Minisztérium által ráruházott teendőként ellenőrzést lát el a Snežana – Hófehérke Óvoda, a
Stevan Sremac Általános Iskola, a Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, a Közgazdasági-
kereskedelmi Iskola, az Egészségügyi Középiskola, a Zentai Gimnázium és a Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium munkája felett.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 148. szakaszának 3. bekezdésével
összhangban az intézmények rendszeres felügyeletét évente legalább egyszer el kell végezni. A
2012-es naptári évben az oktatási intézmények rendszeres ellenőrzése keretében a tanfelügyelő
a munkája során jegyzőkönyvvel meghagyta a hiányosságok és szabálytalanságok
meghatározott határidőben történő elhárítását, elvégezte a meghagyott intézkedések
végrehajtásának ellenőrző felügyeletét, határozattal megtiltotta az oktatási és nevelési  rendszer
alapjairól szóló törvénnyel és külön törvényekkel ellentétes tevékenységek végrehajtását az
intézményben, fegyelmi eljárás megindításáról szóló kérelmet nyújtott be, továbbá a törvény
tilalmainak megsértését, értesített más szerveket intézkedések foganatosításának
indokoltságáról, amelyekre e szerv illetékes, valamint a gyerekek, a tanulók és az
alkalmazottak az intézménynél megkülönböztetéstől, erőszaktól, bántalmazástól és
elhanyagolástól való védelme biztosításával kapcsolatos teendőket látott el.
Együttműködés valósult meg a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi
Titkársággal az illetékességbe átruházott tárgyak, valamint az intézmények és új oktatási
profilok megerősítése, továbbá az alapítói jogoknak a Magyar Nemzeti Tanácsra való átvitele
alkalmával a feltételek kitöltöttségének vizsgálata tekintetében, együttműködés a Tartományi
Tudományos és Technológiai Fejlesztési Titkársággal az Újvidéki Művészeti Akadémia kiadott
diplomáival kapcsolatban, együttműködés a Zentai Rendőrállomással az átruházott bejelentés
szerint.
A felügyelőségi felügyelet áttekintése:
1. A hivatalból elvégzett rendszeres felügyelőségi ellenőrzések száma: 14
2. Rendkívüli felügyelőségi ellenőrzések: 6

- az igazgató kérelmére 1
- az alkalmazottak kérelmére 0
- a szülők kérelmére 2
- a polgárok kérelmére 1
- az iskolai igazgatóság kérelmére 0
- a Tartományi Oktatási Titkárság kérelmére 2

3. Az elvégzett ellenőrző felügyeleti ellenőrzések száma: 5



4. Az intézményben tevékenységek végrehajtásának megtiltásáról szóló határozatok száma: 1
5. Szabálysértési és fegyelmi eljárás megindítására vonatkozó kérelmek és a tanulók jogai

védelmére vonatkozó kérelmek száma: 1
6. Más szerveknek küldött, intézkedések foganatosítására vonatkozó értesítések száma: 3
7. Szülők, alkalmazottak és intézmények bejelentései és kérelmei összeállított jegyzőkönyv

nélkül: 10
8. Adatok megküldése a Tartományi Oktatási Titkárságnak összeállított jegyzőkönyv nélkül:

2
9. Aktív tárgyak száma: 6
10. A felügyelő megelőző tevékenységeinek formái:

- találkozók az intézmények igazgatóival: 13
- írásos információk és utasítások az intézményeknek: 9

Szemináriumokon való részvétel: egynapos szeminárium a Szerbiai Helsinki Emberi Jogi
Bizottság szervezésében a diszkrimináció-ellenes viselkedés és gyakorlat intézményesítéséről
az oktatási rendszerben, amely 2012. 03. 23-án került megtartásra; egynapos szeminárium az
Emberi Jogi Bizottság és a belgrádi Emberi Jogi Központ szervezésében, harc a
megkülönböztetés ellen Szerbia oktatási rendszerében témában, amely 2012. 05. 09-én Écskán
került megtartásra; a Szerbiai Helsinki Emberi Jogi Bizottság záró konferenciája a
diszkrimináció-ellenes viselkedés és gyakorlat intézményesítésének támogatása az oktatási
rendszerben elnevezésű projektum kereteiben, amely 2012. 07. 10-én Antalfalván került
megtartásra, tanácsadás Belgrádban az IPC kft. szervezésében, az oktatási intézmények jogi-
gazdasági és menedzsment üzletvitele a 2012/2013. tanévben.
A szakmai konzultációk az intézmények igazgatóival, tartományi és más tanfelügyelőkkel,
tanácsadás a tanulók szüleinek és a tanároknak, továbbá a Tartományi Oktatási Titkárság
szakmai összejövetelein való részvétel rendszeresen jelentkeznek a községi tanfelügyelő
munkájában.
Javaslatok az osztály munkájával kapcsolatban: Mivel a felügyelőségi teendőket többnyire
terepen végzik, a héttagú osztálynak pedig csak egy terepi jármű áll a rendelkezésére,
javasoljuk még egy terepi jármű beszerzését, szem előtt tartva, hogy a kommunális
felügyelőség 2012. 01. 01-jétől a kereskedelemről szóló törvény alapján ellenőrzi a
közterületen, vagyis az üzlethelyiségen kívül történő árusítást is. Mivel a kereskedelemről
szóló törvény szerint a helyzet a terepen videó berendezés használatával kerül megállapításra,
szükséges lenne e berendezés beszerzése az elkövetkező periódusban.

7. KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLAT

Az osztály alkalmazottai a 2012. év folyamán:
- Farkas Viktor, főiskolai végzettség, mérnök informatikus – a szolgálat vezetője,
- Kovács Tibor, egyetemi végzettség, Katonai Akadémia – a védelem és a

polgárvédelem általános és külön aktusai, valamint más, a község hatáskörébe
tartozó, titkossági fokozattal rendelkező aktusok kidolgozásának teendői,

- Lengyel Anna, egyetemi végzettség, mérnök informatikus – a számítógépes hálózat
adminisztrátora és a számítógépes technika karbantartásának munkatársa,

- Tomislav Ilić, középiskolai végzettség – sofőr,
- Szabó Palóc Géza, középiskolai végzettség – sofőr,
- Szél Antal, középiskolai végzettség – az ülések felvételezésének teendői és

fénymásolási teendők,
- Todorović Milan, középiskolai végzettség – adminisztrátor és iratkézbesítő,



- Szabolcski Erika, szakképzetlen munkás – felszolgáló,
- Pósa Tamás, középiskolai végzettség – házmester és iratkézbesítő,
- Vámos Anikó középiskolai végzettség – telefonos.

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) szerint a közös ügyintéző szolgálat közös ügyeket lát el a
községi szervek szükségleteire, amelyekbe az következők tartoznak: a szolgálat hatáskörbe
tartozó normatív teendők; a Zenta község rendelkezésére álló épületek rendszeres beruházási és
folyó karbantartása; a községi szervek által használt eszközök és felszerelés karbantartása; a
gépjárművekkel történő szállítás; a helyiségek fűtésének teendői és az e célra szolgáló
berendezések karbantartása; biztosítási és tűzvédelmi teendők; a telefonközpont használata és
karbantartása; a tisztaság fenntartása és gondnoki teendők; kézbesítés; anyagsokszorosítás a
községi szervek szükségleteire; információs rendszerek programjainak kidolgozása,
karbantartása és tervezése; a számítógép-hálózat és szerver adminisztrálása; az internet szerver
– elektronikus levelezés, a községi honlap karbantartása, az elektronikus közigazgatás
megtervezése, az elektronikus megfizettetés rendszerének fejlesztése; a video felügyeletre
szolgáló szerver karbantartása.
A szolgálat a törvénnyel, a községi rendeletekkel és egyéb aktusokkal összhangban a
hatáskörébe tartozó egyéb munkákat is ellátja.
A 2012. év folyamán a szolgálat részt vett a létesítmények és a vagyon fizikai biztosítási
szolgálata munkájának koordinálásában és ellenőrzésében, valamint a helyiségek higiéniájának
és tisztaságának fenntartására alkalmazott cég alkalmazottai munkájának koordinálásában és
ellenőrzésében.
A szolgálat gondoskodott a tűzoltó készülékek kifogástalanságáról, áthelyezéséről és
ellenőrzéséről, valamint tűzvédelem szempontjából az elektromos installáció és a villámhárító
állapota ellenőrzéséről.
A szolgálat a községi rendkívüli helyzetek törzskarának munkájával kapcsolatos teendőket
látott el, mint az ülések előkészítése és a községi rendkívüli helyzetek törzskara ülései
jegyzőkönyveinek vezetése (23 alkalommal), végzések, javaslatok és ezzel kapcsolatos
meghagyások kidolgozása (31), jelentések megküldése a nagykikindai rendkívüli helyzetek
osztályának (25 alkalommal), különféle ügyiratok kidolgozása (15) Zenta községben a
polgárvédelem működésével kapcsolatban, részvétel a védelem és biztonság terén szervezett
eligazításokon és  képzéseken, anyagok és CD-k előkészítése a tervezési alanyoknak  a
szükségletek egységes mutatókkal való kimutatására (8 alkalommal). Ellátta a Képviselő-
testület ülésanyagai kézbesítését, különféle képviselő-testületi bizottságoknak, a községi
rendkívüli helyzetek törzskara tagjainak, képzés a községi biztonsági csapat tagjainak (3
alkalommal), részt vett a menekültügyi biztosoknak tartott szemináriumokon (4 alkalommal),
felmérést végzett és elvégezte a menekülteknek a fűtőanyag beszerzését (4 alkalommal),
valamint felmérést és a menekülteknek humanitárius ételcsomagok beszerzését (4
alkalommal), részt vett a humanitárius csomagok kiosztására vonatkozó szabályzatot kidolgozó
bizottság megalakításában és a szabályzat kidolgozásában, felmérést végzett a menekültek
lakásügyi szükségleteivel kapcsolatban (5 alkalommal), részt vett a menekültek lakásügyi
problémái megoldásához szükséges szükségletek meghatározásáról szóló határozat
kidolgozásában és meghozatalában. Részt vett a tűzvédelem területén megtartott képzésen ,
Nagykikindán (10 nap, az említett területen letett szakvizsgával). Ellátta különböző titkossági
fokozatú dokumentumok kidolgozását Zenta község védelmi előkészületeivel kapcsolatban
(államtitok:1, szigorúan bizalmas: 14, bizalmas: 18).
A szolgálat gondoskodott Zenta község és a Községi Közigazgatási Hivatal járműparkjának
kifogástalanságáról és karbantartásáról, valamint a községi szervekben foglalkoztatottak



szállításáról. A járműpark pillanatnyilag hat személygépkocsiból áll. A Községi Közigazgatási
Hivatal rendelkezik 11 kifogástalan állapotban levő motorkerékpárral, amelyekből 6 bérbe lett
adva Zenta község területén a mezőőri tevékenységet ellátó cégnek, 3 motorkerékpár a Zentai
KLKV-nek, kettő pedig a közös ügyintéző szolgálat rendelkezésére áll futárszolgálati
tevékenységek ellátására.
A szolgálat részt vett különböző rendezvények, találkozók és szemináriumok (projektorok,
hangosítás biztosítása stb.) megszervezésében és megvalósításában.
Az osztály meg volt bízva a teakonyha munkájának megszervezésével.
A szolgálat ellátta az anyag nyomtatásának és sokszorosításának teendőit (Zenta Község
Hivatalos Lapja, a KKT és munkatestületei, valamint a Községi Tanács ülésanyaga, különféle
nyomtatványok, a helyi adóigazgatási osztály hatáskörébe tartozó határozatok stb.), valamint
azok kézbesítésének teendőit.
A szolgálat ellátta a digitális telefonközpont használatával kapcsolatos teendőket, és
gondoskodott a központ kifogástalan működéséről.
A szolgálat ellátja a számítógép-felszerelés és –hálózat és szerver karbantartásának és
tökéletesítésének teendőit, programokat és vírusölő csomagokat installált, az adatok automata
biztonsági másolata készítése rendszerét installálta, valamint ellátta az új szervizek
adminisztrációs teendőit, sor került a Call Center és a TopoGIS rendszer telepítésére.
A szolgálat műszakilag megfelelő mértékben felszerelt, a foglalkoztatottak, akiknek a munkája
ezt igényli, rendelkeznek számítógéppel és nyomtatási lehetőséggel és biztosított számukra az
internet-hozzáférés.
Az informatikai és elektronikai hálózat állandó bővítése, valamint az új technológiák és
szolgáltatások bevezetése következtében a káderhiány képez nehézséget az adott területen (a
közös ügyintéző szolgálat keretein belül csak egy munkahely van besorolva informatikai
jellegű tevékenységek ellátására). Kívánatos lenne növelni a szolgálat alkalmazottainak számát
még egy befejezett informatikai vagy elektrotechnikai főiskolai végzettségű alkalmazottal.

Pásztor Mária s. k.
a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője



Javaslat
A közszolgálatokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hiv. Közlönye, 42/91, 71/94, a

79/2005-12 törvény 190. szakasza), a helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK Hiv.
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosítása és kiegészítése 3. szakasza (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 38/2012. sz.), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2013. május 30-án tartott
ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  2013. ÉVI ÜZLETVITELI

PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete

2013. évi üzletviteli programját, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága 2013. január 21-i
ülésén a 03/2013-UO számú határozatával fogadott el.

II.
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 332-2/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

I n d o k o l á s

A közszolgálatokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hiv. Közlönye, 42/91, 71/94, a
79/2005-12 törvény 190. szakasza), a helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK Hiv.
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosítása és kiegészítése 3. szakasza (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 38/2012. sz.), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 21. szakasza alapján, azok a vállalatok, intézmények és más szervezetek, melyek
alapítója vagy többségi tulajdonosa a Község, kötelesek a többéves műkődési és fejlesztési
terveiket, illetve az éves üzletviteli tervüket eljuttatni a  Községi Képviselő-testülethez
jóváhagyásra.

Az éves üzletviteli terv meghozatalának kötelezettségét rögzíti a közszolgálatokról szóló
törvény 21. szakasza (az SZK Hiv. Közlönye, 42/91, 71/94, a 79/2005-12 törvény 190. szakasza),
a helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza
1. bekezdésének 8. pontja.



A közintézmény minden naptári évre vonatkozóan legkésőbb a folyó év december 1-ig
meghozza és jóváhagyása végett megküldi az intézmény alapítójának a következő évre
vonatkozó éves üzletviteli programját.

Zenta Község képviselő-testületének javasoljuk Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete
2013. évi üzletviteli programjának elfogadásáról szóló végzés meghozatalát.
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1.  Bevezetés

A turizmus állandó mozgást, utazást jelent, és mint ilyen nagyon dinamikus jelenség.
Lényegét tekintve multidiszciplináris, míg más megközelítésben olyan tényezőktől függ,
mint a szabadidő és a rendelkezésre álló pénzügyi jövedelmek. Az egyik legfontosabb
tényező az utazás motivációja, melynek kialakításában nagy szerepet játszik a
desztinációs marketing koncepció illetve az egyéni preferenciák. Amikor a desztináció
szempontjairól beszélünk, kulcsfontosságú az attrakciók megléte, csak úgy, mint a
kommunikáció (a desztináció és a célpiac kommunikációja), szálláskapacitások és a
desztináció egyéb kapacitásai. Ezek azok a kezdeti feltételek, melyek lehetőséget
teremtenek a turizmus fejlődésére.

Az idegenforgalom hagyományos felfogása tömeges idegenforgalmi látogatást jelent,
klasszikus csomagajánlatot, nagy szálláskomplexumokat és attrakciók csoportját a
desztináción.

Az idegenforgalmi gazdaság modern tendenciái az alternatív turizmus megjelenését
eredményezték, melyek rugalmas idegenforgalmi kínálatot igényelnek, egyénre szabott
kínálatot és a fenntartható turizmus koncepcióját. A modern turisták tapasztaltabbak,
ökológiai érzékenységük magasabb, új élményekre vágynak és az árnak megfelelő
minőséges szolgáltatásokra.

A modern turisztikai helyek az integrált marketinget támogatják, amely a promóciós
tevékenységek, a piaci helyzet, a termék- és árpolitika mellett magába foglalja a humán
erőforrás, mint tényező szerepét is.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a munkatervvel kívánja megtenni azokat a
lépéseket, melyek egy idegenforgalmi fejlesztési koncepció kialakításához vezetnek
Zenta városa számára, a modern idegenforgalmi tendenciákkal összhangban.

Az elkészített munkaterv nem tekinthető véglegesnek, a szükségleteknek megfelelően
lehetőség van bizonyos változtatásokra, a tevékenységek módosítására, mindezt azzal
a céllal, hogy alkalmazkodni tudjunk a turisztikai piac új trendjeihez az országban és a
régióban egyaránt.
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2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetét Zenta község Közgyűlésének határozatával
2006. október 19-én alapították, azzal a céllal, hogy elősegítse és reklámozza Zenta
község turizmusát, hogy a teljes idegenforgalmi kínálatról összegyűjtsön és
megjelentessen minden fontos információt, illetve egyéb aktivitásokat valósítson meg a
turizmus reklámozása érdekében.

A turizmusról szóló törvénnyel összhangban („Sl. glasnik RS”,
br.36/2009,88/2010,99/2010,99/2011 – dr. zakon i 93/2012) az Idegenforgalmi
Szervezet, mint a helyi önkormányzat egysége a következő feladatokat látja el:

1) A helyi önkormányzatok népszerűsítése

2) Koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb személyek
tevékenységeit és együttműködését, melyek közvetve vagy közvetlenül
elősegítik a turizmus fejlődését.

3) Éves programot és tervet készít reklámtevékenységeiről, a Stratégiai marketing
tervvel és az Idegenforgalmi Szervezet terveivel és programjaival összhangban.

4) Biztosítsa azokat az információs-propaganda anyagokat, melyekkel megvalósul
a község idegenfogalmi értékeinek reklámozása (nyomtatott kiadványok, hang-
és videó eszközök, weboldal, szuvenírek stb.), és a felelős szervezettekkel
együttműködve megvalósítsa a turisztikai jelzések elhelyezését.

5) A község teljes idegenforgalmi kínálatával kapcsolatos információk
összegyűjtése és megjelenítése

6) Különböző idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, kulturális és egyéb
találkozók és rendezvények szervezése illetve a szervezésében való részvétel

7) Idegenforgalmi-információs központok létesítése: turisták fogadására, ingyenes
információk nyújtására a turisták számára, mindazon adatok összegyűjtésére,
melyek a turisták informálásához szükségesek, megismertetni a turistákat az
idegenforgalmi kínálat minőségével, megismertetni az illetékes hatóságokat a
turisták panaszaival, stb.

8) A magánházakban történő szolgáltatásnyújtásban való közreműködés

9) Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése és a területrendezés ösztönzése
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10)Az alapító okirattal és az alapszabállyal összhangban egyéb promóciós
tevékenységek elvégzése

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének költségvetése a 2013-as évre
vonatkozóan összesen 6.722.000,00 dinár.

Az eszközök elosztása:

Forrás Összeg Cél

Zenta község költségvetése 3.222.000,00 Működési költségek

Tartózkodási illeték

1.400.000,00

Céleszközök, melyek külön
pénzügyi tervben vannak
meghatározva

Transzferek (pályázatok,
projektek, támogatások és
szponzor bevételek) 600.000,00

Céleszközök

Saját bevételek (belépőkből,
szuvenírek eladásából,
közvetítésekből,
támogatásokból származó
bevételek)

450.000,00

Pénzügyi tervben vannak
meghatározva

Zenta község költségvetése 1.050.000,00 Rendezvények
szervezésére

Összesen: 6.722.000,00

3.  Humán erőforrás

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben összesen két munkás
foglalkoztatásával próbálja megvalósítani programját:

Laskovity Kornél – Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója

Gere Emese – idegenforgalmi szakmunkatárs
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A turizmus fejlődési tendenciái és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének
munkafeladatai egy harmadik személy foglalkoztatását sürgetik.

4. A községi turizmus szervezése

Ahogy az előző években, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a jövőben is
igyekszik minél szorosabb kapcsolatot kialakítani azokkal a gazdasági szereplőkkel,
akik turizmussal, vendéglátással, kulturális, kézműves vagy egyéb idegenforgalomhoz
kötődő tevékenységgel foglalkoznak.

A 2013-as évben szeretnénk egy felmérést végezni a városba látogató turisták között,
annak érdekében, hogy képet kapjunk a látogatók igényeiről, és a jövőben ezeket az
elvárásokat figyelembe véve fejlesszük városunk idegenforgalmi kínálatát.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete munkájával és tevékenységével a 2013-as
évben is törekedni fog, hogy elősegítse a turisták- és a vendégéjszakák számának
növekedését a községben, illetve a szálláskapacitások kihasználtságának
optimalizálását.

5.  Információs-propaganda tevékenység

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete ebben az évben is folyatni fogja az általános
információs és reklámtevékenységeket. A község minden szervezetével igyekezni fog
együttműködni, a jobb promóció és minőséges kínálat kialakításában.

A kínálatról rendelkezésre álló adatok és információk összegyűjtése természetesen
előfeltétele az időszerű és pontos információs tevékenységnek.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete idegenforgalmi kiállításokon keresztül is
szeretné megvalósítani az információs-propaganda tevékenységet.

5.1. Idegenforgalmi kiállítások

Az idegenforgalmi kiállítások olyan rendezvények, melyek kiváló lehetőséget
biztosítanak közvetlen kapcsolatok kialakítására, a meglévő és potenciális turistákkal, a
médiával és az idegenforgalmi irodákkal való viszony megalapozására illetve ápolására.
Mindezek mellett lehetőséget teremt azoknak a trendeknek a megismerésére, melyek
között a turisztikai gazdaság fejlődik, a lokális szinttől egészen a globálisig. Zenta
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Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben aktívan részt kíván venni a
következő kiállításokon:

ITF Slovakiatour – Pozsony

A pozsonyi idegenforgalmi kiállítás 2013. 01. 04-27. között kerül megrendezésre. Zenta
Község Idegenforgalmi Szervezete első alkalommal képviseli községünket Vajdaság
Idegenforgalmi Szervezetével egyetemben. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete
igyekezni fog bemutatni városunk teljes turisztikai kínálatát a szlovák piac számára.
Bízunk abban, hogy részvételünk ezen a kiállításon előrelépést jelent és egyben
lehetőséget teremt az új piacok meghódítására is.

A kiállítás költségeit Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete fedezi.

Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás (ITTFA)

A belgrádi kiállítás a legjelentősebb találkozási lehetőség a hazai piac szereplői
számára, mely 2013. 02. 21-24. között kerül megrendezésre. Meglátásaink szerint a
kiállításnak az elmúlt évek során sikerült  Európa ezen részének egyik legjelentősebb
kiállításává kinőnie magát. Ez alátámasztja a mi szereplésünket is fővárosunk
idegenforgalmi kiállításán. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Vajdaság
Idegenforgalmi Szervezetével karöltve kívánja bemutatni turisztikai kínálatát. A 2013-as
szereplés koncepciója Vajdaság, mint egy egységes desztináció bemutatása, ahol a
különböző községek és városok egyedülálló és sajátságos kínálattal rendelkeznek.

Utazás 2013 – Budapest

A budapesti kiállítás 2013. február 28. és március 3-a között kerül megrendezésre. A
kiállításon való részvételt Vajdaság Autonóm Tartomány Tartományi Gazdasági
Titkársága biztosítja számunkra. A piaci szegmentáció szempontjából a magyar
turistáknak kiemelt szerepük van Zenta község turizmusának fejlesztésében.

Szegedi Utazási Börze 2013 – Szeged

A Szegeden megrendezésre kerülő kiállítás időpontja 2013. március 23-24. Földrajzi
elhelyezkedése és Zentához való közelsége miatt, Szeged kiváló kibocsátója lehet a
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hétvégi turistáknak városunk számára. Ezért tartjuk fontosnak a szegedi polgárokkal és
a potenciális partnerekkel való közvetlen kapcsolatteremtés lehetőséget.

Idegenforgalmi kiállítás Niš

A niši idegenforgalmi kiállítás 2013. április 04-06. között kerül megrendezésre. Saját
volumenében a legjelentősebb kiállítási rendezvény délkelet Szerbiában. A kiállításon
való részvétel erősítheti Zenta idegenforgalmi kínálatának és vonzerőinek
megismertetését a hazai piacon, illetve elősegíti a testvérvárosi kapcsolatok ápolását is.

Kranfest – Kranj, Szlovénia

A fesztivál a szlovéniai Gorenjska régió legjelentősebb rendezvénye. Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezete baráti kapcsolatokat ápol Kranj Idegenforgalmi
Szervezetével. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően, Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete az elmúlt öt évben rendszeresen részt vett ezen a rendezvényen, ahol
bemutatja városunk turisztikai kínálatát. Július végén kerül megrendezésre, és
szervezetünk ebben az évben is részt kíván venni az eseményen testvérvárosi
kötelékeink szorosabbá fűzése céljából.

Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás

Az Újvidéken megrendezésre kerülő idegenforgalmi esemény 2013. október 03. -06.
között kerül megtartásra. Részvételünk kiemelten fontosnak tekinthető, hiszen ezen
rendezvény hivatott Vajdaság teljes idegenforgalmi kínálatának bemutatására a
nagyközönség számára.

A felsorolt kiállításokon kívül, idegenforgalmi szervezetünk pénzügyi lehetőségeihez
mérten, további turisztikai kiállításokon és rendezvényeken is részt kíván venni.

6. Promóció és reklám

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete városunk egyik legforgalmasabb területén
található, a Városháza főbejárata közelében. A 2013-as évben is céljaink között
szerepel a nyilvánossággal való viszony fejlesztése, irodánkban való közvetlen
információnyújtás, nyomtatott kiadványok, weboldal, közösségi háló (Facebook),
továbbá médiaszereplés és szuvenír eladás segítségével.
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6.1. Nyomtatott és video kiadványok

A 2012-es évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete új prospektust jelentetett
meg magyar és szerb nyelven, valamint egy praktikus zsebtérképet a város
nevezetességeivel. A 2013-as évben pedig szeretnénk nyomtatott kiadványaink
minőségét és mennyiségét javítani, melyek az eddigiek során nagyon hasznosnak
mutatkoztak. Tervünkben szerepel a 2013-as évre vonatkozóan egy rendezvénynaptár
összeállítása, illetve prospektus megjelentetése a világnyelveken.

Mindezek mellett szeretnénk megvalósítani két tematikus kiadvány összeállítását és
megjelentetését Zentai csata témában és Városházánk centenáriuma alkalmából.

Míg 2012-ben a Zentai-csata Emlékkilátóról sikerült elkészíteni egy spotot, addig 2013-
ban városunkról, mint turisztikai célterületről készül rövid videós összeállítás.

6.2. Weboldal

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének weboldala 2010-ben került megújításra és

a következő címen található: www.sentainfo.org. Manapság az internet egyike a

legfontosabb médiumoknak, fő információforrás a turisták számára, ezért Zenta Község

Idegenforgalmi Szervezete fontosnak tartja, hogy folyamatosan reklámozza a község

teljes idegenforgalmi kínálatát beleértve a város kulturális, természeti, sport és más

turisztikai adottságait az internet adta lehetőségekkel élve. A weboldal rendszeres

frissítése alkalmával állandó tájékoztatást tudunk adni községünk aktuális eseményiről

és rendezvényeiről, mind a lakosság, mind pedig a potenciális turisták számára. Az

oldal elősegíti községünk általános image-nak erősítését is.

6.3. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének Facebook oldala

A közösségi hálók a legfontosabb helyszínét képezik a nyilvánossággal való

mindennapi kommunikációnak. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete két nyilvános

profilt indított „Idegenforgalmi Szervezet Zenta” és „I love Senta” néven. A 2013-as

évben is folytatni szeretnénk az online marketing használatát, szociális hálókon

keresztül, melyek a gyakorlatban igen hasznosnak bizonyultak.
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6.4. Médiakapcsolatok és tanulmányutak

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete kétoldalúan hasznos viszonyt ápol a

médiával. 2013-ban irodánk tervei között szerepel egy tanulmányút megszervezése

magyarországi újságírók és a média más képviselői számára, községünk

idegenforgalmi lehetőségeinek reklámozása céljából a magyar piacon. Ebben az évben

is rendszeresen tájékoztatni fogjuk a helyi és regionális médiumokat községünk

aktualitás idegenforgalmi eseményeiről.

6.5. Szuvenírek

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2013-ban tervezi elindítani az irodában

történő szuvenír árusítást. A szuvenírek igen fontos eszközök a desztináció

reklámozásában. A megfelelően és minőségesen kialakított ajándéktárgyak

felismerhetőek szerte a világban. A szuvenírek elkészítésére saját forrásunkból

200.000,00 dinárt láttunk elő.

6.6. Brand kialakítása

 A 2013-as év folyamán Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete szeretne két

felismerhető brandet kialakítani: „Zentai csata” és „Tiszavirág „néven. Az említett brand

kialakítása jellegzetes logók megalkotásával kezdődne, majd az ezekhez kapcsolódó

rendezvények szervezése és hozzá tartozó ajándéktárgyak elkészítése következne.

Ezen brandek segítségével városunk ismertségét tudjuk javítani, minőségesebb helyet

tudna elfoglalni mind a hazai, mind pedig a nemzetközi turisztikai piacon.

7. Rendezvények

Zenta község idegenforgalmi kínálatában fontos helyet foglalnak el a különféle

rendezvények. Összhangban Zenta jelenlegi turisztikai jellemzőivel és kínálatával, a

rendezvényturizmus szorgalmazása logikus választás lehet.

A 2013-as évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete számos rendezvény

esetében főszervezőként jelenik meg, míg a többi rendezvény esetében

társszervezőként kívánunk hozzájárulni az események sikeréhez. A
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rendezvényturizmus fejlesztése érdekében három új rendezvény szervezését és

lebonyolítását tűztük ki célul.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évre a következő rendezvényeket

látta elő:

Tiszavirág Fesztivál

A fesztivál célja, hogy népszerűsítse az egyedülálló természeti jelenséget, a

tiszavirágozást, valamint községünk rendezvénypalettájának színesebbé tétele. Az

esemény megrendezésére 2013. június 15-én kerül sor. A fesztivál költségeire Zenta

község költségvetéséből 250.000,00 dinár van előlátva. A rendezvény főszervezője

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete.

I love Zenta – Az én Zentám

A rendezvény célközönsége mindenekelőtt az ún. „VFR” turisták, tehát azok a zentaiak,

akik már nem élnek a városban, akik néhány alkalommal, rokon és baráti látogatás

alkalmával jönnek vissza Zentára. Az említett „VFR” turisták mellett a rendezvény a

helyi lakosoknak is szól, illetve mindazoknak, akiket kellemes és szép emlékeket

őriznek városunkról. A rendezvény megszervezésére 200.00,00 dinár van előlátva

Zenta község költségvetésében.

Karácsonyi kavalkád

A rendezvény első alkalommal a 2012-es évben került megrendezésre, városunk Fő

terén. A nagy siker lehetőséget teremt számunkra a további fejlesztésekre és egy

regionális egzisztencia kivívására. A rendezvény előreláthatóan 2013. december 20. és

24. között kerül ismételten megrendezésre, 100.000,00 dináros költségvetéssel, melyet

Zenta község költségvetése fedez.

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évre a következő rendezvényeken

jelenik meg, mint társszervező:

Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörkölt- főző Verseny
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A tradicionálisan megrendezésre kerülő rendezvényen Zenta Község Idegenforgalmi

Szervezete a Zentai Gazdakör mellett társszervezőként jelenik meg. Az esemény

megszervezésére és lebonyolítására Zenta község költségvetéséből 250.000,00 dinár

van előlátva.

Aratóünnepség

A rendezvény esetében Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete szintén

társszervezőként jelenik meg a Zentai Gazdakör főszervezése mellett. A rendezvényre

Zenta község költségvetéséből 250.000,00 dinár van előlátva.

Mosolytenger Gyermekfesztivál

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete partnerként jelenik meg a régióban

egyedülálló rendezvény megszervezésében Az eseményre 2013. június 16-án kerül sor

a „CI-FI” Civil Központ főszervezésében.

Zenta város ünnepe

A Zentai csata ünnepére szervezett esemény alkalmával Zenta Község Idegenforgalmi

Szervezete partnerként vesz részt a szervezésben. A 2013-as évben a városi

ünnepségen belül terveink között szerepel egy hagyományos folklórtalálkozó, városunk

testvérvárosainak részvételével, melynek fő hordozója Zenta Község Idegenforgalmi

Szervezete. A szervezés és lebonyolítás költségeinek fedezése érdekében az Európai

Unió forrásaira szeretnénk támaszkodni pályázatok útján.

Autómentes nap

Az autómentes nap alkalmából terveink között szerepel egy kerékpáros találkozó

szervezése városunk Fő terén 2013. szeptember 22-én.

Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a zentai Ballon klub mellett társszervezőként

kíván részt venni az esemény lebonyolításában.
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A felsorolt rendezvények Zenta község 2013-as költségvetési határozatai alapján

szerepelnek terveink között.

8. Humán erőforrás fejlesztés és továbbképzés

A személyzet folyamatos szalmai továbbképzése döntő jelentőségű a turisztikai

gazdaság erőforrásainak minőségi fejlesztése érdekében, csak úgy, mint egyes

desztinációk pozicionálásakor a hazai illetve külföldi piacokon. Az egyes szakmai

továbbképzések az pályázati eredményekkel összhangban kerülnek megrendezésre,

tehát támogatói pénzekből.

9. Beszerzés

A 2013-as költségvetésben előlátottakkal összhangban Zenta Község Idegenforgalmi

Szervezete a hatékonyabb működés érdekében a következő eszközöket tervezi

beszerezni:

 Vitrin az ajándéktárgyak elhelyezésére

 Laptop a kiállításon való bemutatások videós megerősítésére

 Monitor (a működésképtelen monitor kicserélése érdekében) a toronyba

Az erre a célra szánt költségvetés összege: 255.000,00 dinár.

A 2013-as év tervei között szerepel 10-15 (a rendelkezésre álló eszközöktől függően)

faház beszerzése – kiállító házacskák, melyek nagymértékben hozzájárulnának

községünk idegenforgalmi lehetőségeinek bemutatásához egyes rendezvényeken, más

felöl pedig a szuvenír, étel- és ital eladás technikai lebonyolítását segítenék elő. A

tervezett faházak költségeit pályázati pénzek útján illetve a tartózkodási illetékből

igyekszünk biztosítani.

10. Zentai csata Emlékkilátó és az Oromparti tájház
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Az emlékkilátó a maga több mint 2000 látogatójával évente jó és turisztikai szempontból

eredményes befektetésnek bizonyult. A 2013-as év folyamán pedig szeretnénk növelni

és befektetni a kilátó reklámozásába, hogy tovább növeljük az idelátogató vendégek

számát. Főleg az osztálykirándulásokra szeretnénk helyezni a hangsúlyt illetve az

egyéni látogatásokra. Ennek érdekében Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete

speciális programokat készít elő a hazai és a külföldi utazási irodák számára.

11. Összefoglalás és következtetések

A munkaterv összeállításakor a racionalizmusra helyeztük a hangsúlyt és a

„lehetséges” zónában próbáltuk megfogalmazni terveinket. A munkaterv

megfogalmazza azokat a rövidtávú irányvonalakat, melyek a jelenlegi helyzet

előremozdítását hivatottak elősegíteni, az esetleges korrekciós javaslatokra nyitottan.

Az attrakciók jobb kihasználtsága részben a megfelelő marketinggel érhető el, míg a

turisztikai infrastruktúra és szálláskapacitások alacsony fejlettsége gátló tényezőként

jelenik meg, mely célirányos tőkebefektetést igényel.

Zenta község turizmusát igyekeznünk kell arra a szintre eljuttatni, ahol a turista

megismétli látogatását, legalább egy vendégéjszakát eltölt városunkban, és amelyen a

turizmus fenntarthatósága biztosított.  A szálláshelyek és az idegenforgalmi

infrastruktúra fejlesztése elősegíti távlati terveink elérését.

A Munkaterv csak az első lépések egyike Zenta község idegenforgalmi gazdaságának

fejlesztésében, megvalósítása viszont új üzleti kihívások lehetőségeit nyitja meg.

_________________________

Laskovity Kornél s. k.
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Javaslat
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 42/91. és 71/64. sz.) 21.

szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,  Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. és 28.
pontja, valamint a zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar
Kamaraszínház megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008.,
15/2008., 2/2009., 9/2011. és 2/2013. sz.) 7. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta Község
Képviselő-testülete a  2013. május 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A ZENTAI „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ” – ZENTAI

MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2012. ÉVI ÉVES MUNKA- ÉS ÜZLETVITELI
JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

I.

A képviselő-testület ELFOGADJA a zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште”
– Zentai Magyar Kamaraszínház 2012. évi éves munka- és üzletviteli jelentését.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 64-1/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

I n d o k l á s

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 42/91. és 71/64. sz.) 21.
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja szerint az igazgatóbizottság egyéb, az alapításról szóló
aktussal és az alapszabállyal megállapított teendőket is ellát.

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja szerint az intézmény igazgatóbizottsága elfogadja az éves munka- és
üzletviteli jelentést.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza
1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.)



46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint, a  képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel
megalakítja  a község statútumában meghatározott  szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket
és szervezeteket, és ellenőrzi azok működését.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megvitatja a
költségvetést használók munkájáról szóló jelentést, és jóváhagyja a munkaprogramjukat.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 28. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megvitatja és
elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb  közszolgálatok évi munkajelentését,
amelyeknek a  község  az alapítója  vagy többségi tulajdonosa.

A zentai  „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház
megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009.,
9/2011. és 2/2013. sz.) 7. szakaszának 2. bekezdése szerint a Községi Képviselő-testület  alapítói
jogainak gyakorlásában  megvitatja  a színház éves munkájáról és üzletviteléről szóló jelentést.

A zentai  „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház
igazgatója, Vukosavljev Iván, megküldte  az  intézmény 2012. évi munkájáról és üzletviteléről
szóló jelentést, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága  2013. 03. 11-én fogadott el.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott javaslattevője megerősítette a zentai „Сенћанско мађарско камерно
позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház munkájáról és üzletviteléről  szóló jelentés
elfogadásáról szóló végzésjavaslatot és utalta azt  Zenta Község Képviselő-testülete elé
megvitatás és elfogadás céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának
javaslatát és  Zenta Község Képviselő-testülete művelődési és tájékoztatási bizottságának a
véleményét, meghozta  a rendelkező rész szerinti végzést.



A ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2012-ES ÉVI JELENTÉSE A
PROGRAMJAIRÓL

Bevezető:
A Zentai Magyar Kamaraszínház 2009. április 11-től bejegyzett, hivatásos színházként

megkezdte működését. 2009. szeptemberétől a felújított színházépületben folynak a próbák és az
előadások, megosztva a termeket a Művelődési Házzal, illetve annak programjaival.

A vajdasági magyarság egyik nagyon fontos szellemi központja a Tisza menti régió. Ebben a
térségben működik regionális színházként a Zentai Magyar Kamaraszínház, amelynek a minőség- és
az értékérvényesítés az egyik fő feladata, miközben olyan nyitott térként kíván tevékenykedni, hogy
közben  egy egészséges, kreatív, értékteremtő és közösségformáló kapcsolatot alakítson ki és ápoljon
szakmai környezetével és a közönséggel. Előadásaival nemcsak a zentai közönségnek mutatkozik be,
hanem öregbíti Zenta és a vajdasági magyarság hírnevét más régiókban, országokban is, ahol
hivatásos színházi szemléket, találkozókat tartanak. A Zentai Magyar Kamaraszínház repertoárját
elsősorban a kortárs magyar- és a világirodalom képezi, alkalmanként pedig ősbemutatókat is tervez
bemutatni. Célja, hogy a fiatal rendezők minél több új magyar drámát és szerzőt kutassanak fel és
rendezzenek meg, hiszen Shakespeare-nek, Moliere-nek, Brechtnek is szinte minden műve
színházban született. A szigorú szakmai szempontok alapján megkötött együttműködéseknél
elsődleges szándék, hogy olyan színházi produkciókat és programokat támogasson, amelyek szakmai
alapossággal és pontossággal, valamint alanyi módon képesek a körülöttünk lévő világot
megfogalmazni, a jelen alapvető kérdéseit és problémáit érzékeny és időszerű formába önteni.
Folyamatosan keresi azokat az alkotókat, akik képesek csak rájuk jellemző színházi nyelvet
létrehozni, akiknek a működése magas szakmai és művészi színvonalon valósul meg, s akiknek a
kreativitása képes társulatot alkotni, vagy arra érdemes, hogy társulat keletkezzen körülöttük.

Kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra, hiszen a Zentai Színtársulat tevékenységét tovább
folytatjuk, ugyanis ők képezik a Kamaraszínház egyik oszlopát amely az elkövetkező években
biztosíthatná az intézmény folytonosságát. Mindezt műhely- illetve beavató színházi eszközök
felhasználásával, hogy néhány év múlva meghatározó legyen közönsége számára az az élmény,
amelyet a kommunikáció egyik  legkifinomultabb formája, a színház szerezhet.

Az előadások elkészítéséhez mint tudjuk nélkülözhetetlen próbák is igen időigényesek és sok
befektetett munkával járnak. Ebben az évben összesen 174 próbát tartottunk. A próbák hossza
átlagban négy óra  hosszáig tartottak. Ez az adat is azt mutatja, hogy a Zentai Magyar
Kamaraszínháznak szüksége lenne egy önálló épületre amelyben saját maga osztja be az idejét, mivel
nagyon kevés a lehetősége, ritkán van alkalma teret kapni az épületben. Zenta szerteágazó
művelődési élete egy épületbe tornyosul, egy épület egy terme ad otthont nagyobb fellépési
lehetőségeknek, ugyanakkor a színházi előadások próbái és előadásai is ebben a teremben jönnek
létre. Folyamatosan nehézségekbe ütközik a terem munkabeosztása, hogy a művelődéssel,
kulturával kapcsolatos  tevékenységek (és az ahhoz nem kapcsolódó tevékenységek) mellett
színházi előadások is helyet és lehetőséget kapjanak

Figyelemre méltó az együttműködés az itthoni hivatásos színházakkal, mind pedig a
Magyarországiakkal és más országok színházaival.Más színházakkal való kapcsolatok építését,
csereelőadások, egyéb vendégjátékok megszervezését nagyban gátolja, hogy a Thurzó Lajos
Művelődési és Oktatási Központ kapja a támogatást előadások meghívására így nincs lehetőség
csereelőadások és vendégjátékok meghívására.



A Zentai Magyar Kamaraszínház előadásai 2012. januártól  2013. év decemberéig

JANUÁR

VALAHOL EURÓPÁBAN (5) című előadást egy alkalommal játszottuk Zentán.
Zeneszerző: Dés László. Dalszöveg: Nemes István. Szövegkönyv: Böhm György, Korcsmáros
György, Horváth Péter. Készült Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján.
Szereplők: Antóci Dorottya, Bicskei Kata, Davitkov Marijana, Gruik Krisztina, Hajdú Sára,
Kanyó Fruzsina, Katona Gábor, Kéri Nikoletta, Kiss Izabella, Kovács Bence, Molnár Gábor
Kati, Nagy Horti Sarolta, Pece Réka, Pintér Tamás, Szeles Mária, Szőke Miklós, Urbán Róbert,
Verebes Judit. Korrepetitor: Nemes Nagy Anita. Rendező: Mácsai Endre

„Az ezredfordulón a világ csaknem félszáz országában dúlt fegyveres konfliktus. Egyes
országokban már több olyan generáció nőtt fel, amely soha nem ismerhette a békét. Az elmúlt
évtized háborús és polgárháborús konfliktusaiban körülbelül két millió gyermek halt meg,
egymilliónyian maradtak árván vagy szakadtak el szüleiktől. tizenkétmilliónyian váltak
hajléktalanná és tízmilliónyian szenvedtek lelki megrázkódtatástól. A háborús konfliktusokban
szinte az összes gyermekjog sérül. […] Becslések szerint ötszáz millió és másfél milliárd közé
tehető azoknak a gyermekeknek a száma, akik évente erőszak áldozatává válnak. Harminchét
országból származó adatok alapján a 2-14 éves gyerekek 86%-a élt át fizikai erőszakot és/vagy
lelki terrort. Három gyerekből kettőt ér fizikai erőszak.” (www.unicef.hu)

„Gyermekvagyok–játszom–bolondozom–tréfálok–ölelésfogát–boldogvagyok–jóéjtpuszitkapok–
álmokországábanjárok–nevetek–semmibajsincs–iskolábamegyek–barátok–biztonság–nemkellfélni–
VALAMIBAJTÖRTÉNT–sziréna–zavartság–robbanás–sírok–anyuzokog–holvanapu–
egyedülvagyok–hideg–éhesvagyok–tréfálniszeretnék–álmodnideszépet–
felnőttéválokdemégnemakarok–halottak–bántanak–barátokazokvannakszerencsére–
szerelmesleszek–sziréna–meginthalál–nemszabadfélni–úgyismindenrendbenlesz–UGYE?” (Mácsai
Endre)

Az év végén bemutatott új előadás
Marsha Norman: JÓCCAKÁT MAMA! (4)
Fordította: Ungvári Tamás. Dramaturg: Gyarmati Kata. Szereplők: Mama, Thelma – Banka
Lívia; Jessie Cates – Szilágyi Ágota. Díszlet és jelmez: Csík György. Rendezőasszisztens: Ferenc
Jutka és Bózsó Izabella. Rendező: László Sándor
Az íróról. Marsha Norman 1947. szeptember 21-én született. Amerikai drámaíró, forgatókönyv- és
regényíró. Főműve a Jó éjszakát, mama! című dráma, amelyért 1983-ban Pulitzer-díjat kapott.
Számos Broadway-musical szövegének szerzője, de a nagy áttörést karrierjében a fent említett
színpadi mű hozta meg, amelyet nagy sikerrel játszanak a világ több színházában, és film is készült
belőle.
A műről, objektíven. A Jó éjszakát, mama! egy lányról, Jessie-ről és anyjáról, Thelmáról szól, akit a
darab során Mamaként emleget a szerző. A mű azzal kezdődik, hogy Jessie közli anyjával, hogy
reggelre virradóan már nem lesz az élők sorában, öngyilkosságot fog elkövetni az éjszaka folyamán.
Ezt úgy jelenti be, hogy közben igen praktikusan igyekszik beszámolni a háztartási teendőkről ezzel
is hangsúlyozva, hogy előrelátóan kitervezett mindent, és igyekszik anyját meggyőzni arról, hogy az
ő távozásával a Mama életében minőségbeli változás nem fog bekövetkezni, mert ő mindenről
gondoskodott. Kettejük mindenre kiterjedő párbeszédéből megismerjük a köztük lévő ambivalens



viszonyt, és lassan azonosulni tudunk azzal, hogy Jessie miért dönt amellett, hogy eldobja magától az
életet. Az ő szavaival élve, kiszáll belőle.
A műről, szubjektíven. Életigenlés mindenáron? Az életet én a maga gyötrelmeivel és
gyönyörűségeivel együtt, a szükségtelen és szükséges rossz történéseivel együtt olyan felemelő
állapotként élem meg, amely annyira kiszámíthatatlan, izgalmas, sokrétű és gazdag, hogy
elképzelhetetlennek tartom belőle az idő előtti kiszállást. Igyekszem azonban elfogadni azt is, amikor
valaki távozni akar, és ezt meg is teszi. Marsha Norman műve rádöbbentett arra, hogy az életigenlés
nem egy olyan dolog, ami mindenkinek megadatott. A mindennapi súlyos gondok, esetleg végzetes
tragédiák vagy bármilyen egyéb, az élettel járó negatív történések az életigenlő embert nem rettentik
el, nem tapossák el, jó esetben még meg is erősítik. Ez a szöveg arról az állapotról szól, amikor
semmi nincs. Mi, életigenlők, persze mondhatjuk azt, hogy mindig kell lennie valaminek. Marsha
Norman Jessie-ben megformálja azt a hőst, aki egy különleges embertípushoz tartozik. Racionálisan,
józanul, megfontoltan dönt arról, hogy nem való neki ez az élet. Megpróbált létezni, de eljutott
odáig, hogy teljesen fölöslegesen erőlködik. És menni akar. Ezt nagyon nehéz elfogadni, és
megérteni. Betekintést nyerhetünk egy olyan hős lelkébe, akinek az élete csúcspontja, legmerészebb
tette, hogy meghozza azt a döntést, hogy neki elég. Eddig tartott, és nem tovább. Gyönyörű darab ez
az emberi lélek rejtelmeiről, és az elfogadásról. Az utolsó együtt töltött estéjük, éjszakájuk feloldozást
hoz mindkettejüknek, anyának és lányának. Akkor, amikor már semmissé válik minden érv, indok,
feleslegessé válik minden kérdés, akkor, amikor szükségtelen lesz minden vád, csak akkor létezhet
teljes megértés. Az emberi nagyságról is szól ez a darab. A híres „Élni, és élni hagyni” különös
átfordítása. A Mama részéről tovább élni, mert ő életigenlő, de halni hagyni a másikat, mert ő nem
az. Szinte felfoghatatlan élethelyzet ez, de ilyen is van. „Élni, és halni hagyni”. Mert mindenki tudja,
hogy neki mi a jó. (Gyarmati Kata).

FEBRUÁR

Alina Nelega: AMÉLI SÓHAJA (3)
Monodráma Pámer Csilla előadásában

„Csak pillanatokig tart az álom,
de úgy érzed, hogy hosszú, mint az életed.
De ha fordítva van –
és csak egy lélegzetnyi
az egész élet? ”

Améli életének különböző korszakaiban: a gyermekkor kegyetlen naivitása, melyet elferdített a
kommunista ideológia; a felnőttkor tudatos vagy nem tudatos kisebb-nagyobb elbukásai és
gyávaságai, amint megpróbál járható utat kitaposni magának; és végül a magányos öregkor, a
letisztult eltávolodás, mely egyben bolondos is. Jelenetek  egy olyan nő életéből, aki
zavarodottan élte át a kommunizmus sötét korszakát, ennek Romániában való megjelenésétől a
Ceauşescu-kor tetőzéséig, hogy végül egy olyan új világ köszöntsön rá utána, melyre ugyancsak
értetlenül tekint. A darab valójában a főhősnő kísérleteit kíséri végig, aki értelmet próbál találni a
körülötte és vele történő dolgokban. Egy élet, amely bárhol játszódhat, egy ember, aki kutat,
keres, próbálkozik, hogy megtalálja élete célját. Megtaláljon egy olyan világot, egy olyan
valóságot, amely az övé, és amelyben boldog lehet. Ez egy hatalmas feladat bárki számára.

VALAHOL EURÓPÁBAN (6) című előadást is egy alkalommal játszottuk Zentán.



Pozsgai Zsolt: LISELOTTE ÉS A MÁJUS (13) című előadást Zentán mutattuk be.
Komédia. Szereplők: Liselotte – Vicei Natália Jászai Mari-díjas. Férfiak – Ralbovszki Csaba.
Díszlet: Szilágyi Nándor. Jelmez: Janovics Erika. Rendező: Mezei Zoltán.

Egy nő – hat férfi. Hat kísérlet a párkeresésre. De mintha átok ülne Liselottén, egyik férfi sem
alkalmas a házastársi szerepre. Vagy mégis? Kiben van a hiba? A saját elképzeléseihez végig
ragaszkodni próbáló nőben, vagy az alkalmazkodásra képtelen mai férfiakban? Mit kell
feladnunk önmagunkból, hogy megtaláljuk az egyéni boldogságot? Fergeteges, vígjátéki úton
haladunk a végső megoldás felé… // Pozsgai Zsolt darabja bejárta a Kárpát-medence színpadait,
sőt Európa-szerte az egyik legtöbb nyelven játszott magyar vígjáték.

„Liselotte Maner története, furcsa gondolatokat és érzéseket ébresztett bennem. Ahogy óvatosan,
szinte észrevétlenül öregszem, vagy csak/és nem akarom észrevenni, és egyre több embert
ismerek meg, és egyre többen vannak körülöttem, vagy/én mások körül, mindegy, szóval minél
nagyobb a tömeg, annál inkább vagyok magányos. / Mert egyedül vagyunk, főleg a bajainkban,
vagy sokszor éppen maga a magány a baj. Éjszaka a sötétben rád telepszik és összenyom még
akkor is, ha szuszog valaki melletted az ágyban. / Hogy lehet-e ellene tenni? Biztos, de vajon
képes vagy-e rá? Vagy már rég bezártál minden kaput és csak a bizalmatlanság nő benned. Egy
biztos: mi magunk vagyunk felelősek a magányunkért. Mert »megszelídítettük«.” (Mezei Zoltán)

„»Lekéstem magam, lekéstem magamról, és bárhogy is futok önmagam után, a távolság egyre
nő« – mondja a darabban Liselotte. Engem ezek a szavak ráztak meg leginkább, késztettek
gondolkodásra, és valahogy az egész előadás mélyebb rétegű gondolatiságát érzem
megfogalmazódni ebben a pár mondatban. Hogyan történhet meg annyiunkkal, hogy lekésünk
magunkról? És vajon ez mit is jelent. Nem úgy éljük az életünket, ahogy szeretnénk? A saját
vágyainkról úgy mondunk le, hogy észre sem vesszük? Túl későn jövünk rá, mit is szeretnénk?
Egyáltalán van időnk erre rájönni? És ha rájövünk, teszünk-e valamit, hogy változtassunk? Van-e
ehhez erőnk? Ha van, biztos, hogy jobb lesz? Sors van, vagy akarat? Rajta ülünk-e a saját
vonatunkon, vagy a sín mellett battyogunk? És vajon miért ezekről a dolgokról írok, egy olyan
darab kapcsán, amely sok humort, jó szórakozást kínál? Talán azért, mert a humor mellett igen
okosan szól mindezekről, és meg kéne ragadni az alkalmat, amit kínál, mert ha nem ezt
próbálnám most meg, azt hiszem, ez esetben lekésnék magamról.” (Vicei Natália)

„Tudod, úgy van ez, mégy a neked kijelölt úton, és elágazáshoz érsz. Ott mindig ül valaki, egy
mester, aki eligazít, merre menj tovább. És ha szereted, tiszteled a mesteredet, hallgatsz rá, mégy
az általa javasolt irányba. Újabb kereszteződéshez érsz, újabb mester fogad – és ez így megy
nagyon sokáig. Aztán elérsz egy kereszteződéshez, ahol nincs senki – oda állj be te, és ha valaki
érkezik, a legjobb szándék vezessen, amikor útba igazítod…” (Tüskés Tibor)

„Halálok, szenvedések, egyéni tragédiák érlelik a minden percében figyelemkeltő, izgalmas színművet
a néző számára nem csak egy színházi előadás élményévé, hanem az önvizsgálat lehetőségévé is. A
darab humora az ember gyarlóságainak, furcsaságainak kifigurázásából fakad, és ezért időnként
inkább sírni lenne kedvünk, de nem tudunk parancsolni magunknak, és ellenállhatatlanul
kacagunk…” (Színház – kritikai folyóirat)



MÁRCIUS

Ebben a hónapban egy újabb bemutatónk volt, a Zentai Színtársulat előadását Raffai Ágnes
színművésznő rendezte
AFTER (1)
Szereplők: Antóci Dorottya, Gruik Bálint, Gruik Krisztina, Hajdú Sára, Kanyó Fruzsina,
Katona Gábor, Kéri Nikoletta, Kiss Izabella, Kovács Bence, Nagy Horti Sarolta, Pece Réka,
Szeles Maja. Rendezte: Raffai Ágnes

Az előadásról: Az After című előadás Tasnádi István East Balkán című szövege alapján készült.
A valós és kitalált történetekből felépülő előadás közhelyesnek tűnő kérdéseket próbál feltenni –
hiszen már nem csak Amerikában vagy a TV-ben, nálunk is történnek tragédiák. De vajon tudunk
róluk? A „mai fiatalságként” emlegetett kamaszok értékrendje mivé korcsosult? Van róla
fogalmunk, hogy hogyan vezetik le a feszültséget, mikor, kivel, hol buliznak? Mit isznak, mit
szívnak? Mit és miért hazudnak a szüleiknek? Mi áll az idejutás mögött, és vajon van-e visszaút?
Talán nem lehet ezekre a kérdésekre választ adni. De keresni kell. A fiatalok nyelvén. Fiataloktól.
Nem csak fiataloknak.
„Videónapló, 526. Anyáék nem engednek el a buliba. Azt mondják, még fiatal vagyok hozzá. Én,
fiatal?! Nem tudom, mi a bajuk. De elegem van abból, hogy mindig rajtam élik ki a
frusztrációikat. El kell mennem. Kimászok az ablakon, és kész. Észre se fogják venni. Muszáj
mennem, ott lesz a Hédi is. A múltkor eléggé berúgtam, és akkor végre laza voltam, semmi
gátlás, egyszerűen csak szabad vagy és boldog. Persze, másnap lelkiismeret-furdalásom volt,
meg minden, de akkor, az a pillanat… Egész este csókolóztunk. Ma is velem kellene
csókolóznia, és nem mással. Elmegyek, berúgok, beszívok, bátor leszek, laza leszek,
megkeresem, megcsókolom, és megfogom a fenekét!” (Részlet az előadásból)

Pozsgai Zsolt: LISELOTTE ÉS A MÁJUS (14,15) című előadást Zentán mutattuk be. Az
Egészségügyi Középiskola és a Gimnázium tanulói tekintették meg az előadást.

VALAHOL EURÓPÁBAN (7,8,9,10) című előadást két alkalommal Zentán, valamint
Magyarkanizsán és Tordán a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XVII. Találkozóján mutattuk
be.
A társulat a találkozón a következő díjakat nyerte:
A legjobb női főszereplőnek járó Ferenczy Ibolya-díjat Verebes Judit vehette át, Suhanc/Éva
szerepéért. A legszebb színpadi beszédért járó Szántó Róbert-díjat Bicskei Kata vehette át. A
Magyar Szó különdíját a Művészeti Bizottság Hosszú szerepéért Urbán Róbertnek ítélte oda. A
Magyar Nemzeti Tanács tájolási különdíját is a Zentai Színtársulat érdemelte ki a Valahol
Európában című musicallel.

ÁPRILIS

A Zentai Magyar Kamaraszínháznak bemutatója volt ebben a hónapban
Carole Fréchette: SIMON HÉT NAPJA…(1,2)
már ha érdekelne bárkit is. Fordította: Lázár Szűcs Anikó (Pacskovszky Zsolt versfordításainak
felhasználásával). Szereplők: Simon – Mess Attila; Nathalie – Gál Elvira; Léo – Huszta
Dániel. Jelmezterv: Pešić M. Aleksandra – Anyuska, Bálint Csaba. Zene: Bakos Árpád.
Dramaturg: Brestyánszky B. R. Rendezte: Vukosavljev Iván



Simon Labrosse munkanélküli, de ötlete annyi, mint a tenger! Nap mint nap új foglalkozást fedez
fel magának, hogy végre egyenesbe kerüljön. De hiába végtelen kreativitása, tervei sorozatban
kudarcba fulladnak. Simon mégsem adja fel, mert jól tudja: akár milyen könyörtelen legyen vele
a sors, mindig van remény. Ezúttal barátaival, Leóval és Nathalie-val egy színházi előadás
megrendezésén fáradozik, melyben hét napot mutat be életéből. Simon abban reménykedik, hogy
próbálkozásai láttára – melyekben egymást követően magánközönséget, érzelmi kaszkadőrt,
gondolatbefejezőt, lelkiismeret-könnyítőt, végül pedig egodicsérőt alakít) – a publikum felismeri
munkája hasznosságát és segít megfeneklett életén.
VERSKOMMANDÓ
A Zentai Színtársulat „kommandósai” a város más-más pontjain és intézményeiben „lendülnek
akcióba” a költészet napja alkalmából 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én
ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke és a magyar
líra előtt.

Pozsgai Zsolt: LISELOTTE ÉS A MÁJUS (16,17) című előadást Zomborban és Adán mutattuk
be.

VALAHOL EURÓPÁBAN (11) és az AFTER (3) című előadásokkal részt vettünk a
Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedőjén. A vetélkedőn a társulat a következő díjakat
érdemelte ki:
A Valahol Európában c. előadás a vetélkedő legjobb előadása Gruik Bálint After című előadásban
nyújtott alakításért a legjobb férfi szereplő díját kapta.
A Híd folyóirat 4 számát is a Zentai Színtársulat kapta.

VALAHOL EURÓPÁBAN (12) című előadással vendégszerepeltünk Dabason.

MÁJUS

Marsha Norman: JÓCCAKÁT MAMA! (4) című előadásunkkal vendégszerepeltünk Békéscsabán
a
Békéscsabai Jókai Színházban.

JÚNIUS

Marsha Norman: JÓCCAKÁT MAMA! (5) című előadással vendégszerepeltünk az Újvidéki
Színházban.
A Magyar Nemzeti Tanács tájolási programjának keretében Nagykikindán bemutattuk a Carole
Fréchette: SIMON HÉT NAPJA…(3) című előadásunkat.
A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók XVII. Találkozójának a Magyar Nemzeti Tanács által
odaítélt tájolási különdíj segítségével Bácsfeketehegyen bemutatkoztunk a VALAHOL
EURÓPÁBAN (13) című előadással.
A Magyar Színházak XXIV. Kisvárdai Fesztiválján Marsha Norman: JÓCCAKÁT MAMA! (6)
című előadással vettünk részt. Színházunknak először volt alkalma bemutatkozni a határon tőliak
legrangosabb fesztiválján. Legnegyobb örömünkre kettő díjat is nyertünk a fesztiválon: László
Sándor a rendezésért, Szilágyi Ágota pedig az előadásban nyújtott alakításáért érdemelte ki a szakmai
zsűri díját.



SZEPTEMBER

Augusztusban kezdődtek a legújabb produkció próbái: Gyarmati Kata: 1697 – VOLT
EGYSZER EGY ZENTAI CSATA (1)
Ez a Zentai Magyar Kamaraszínház első ősbemutatója. Az előadás a város napjára készült. Szabadtlri
színpadon, statiszták bevonásával.
1697. szeptember 11-e a zentai csata napja. Ez az esemény egész Európa történelmében jelentős
változásokat hozott, és ez előtt tisztelegnek azóta is, minden évben Zenta község polgárai a
városnapi ünnepségsorozat keretében. A Zentai Magyar Kamaraszínház szívügyének tekintette,
hogy méltóképpen emlékezzünk meg erről a fontos eseményről, és ezért elhatározta, hogy
létrehoz egy olyan előadást, amely a zentai csata eseményeit dolgozza fel. A művészi elgondolás
igen érdekes, ugyanis egy szabadtéren játszódó, évről évre folyamatosan bővülő produkcióról
lenne szó, melyet a Kamaraszínház az épületén belül is folyamatosan továbbéltet majd. A darab
szerkezete megengedi, hogy évente tovább gyarapodjon, bővüljön, ugyanis a jelenlegi szöveg öt
színészre épít, akik egy-egy személyben alakítják a csata összes részvevőjét. Maga a forma
szabad, és a színészi improvizációra is lehetőséget ad, de a jelenetek híven követik a szeptember
11-én reggel hat órakor megkezdődött, és estig lezajlott ütközet fontosabb pillanatait nem hagyva
figyelmen kívül Zenta város akkori polgárainak, civil lakosainak mindennapi gondjait,
hozzáállásukat a seregek érkezéséhez. A színdarab megírását hosszas kutatómunka előzte meg.
Minden jelenet valós történelmi eseményekből merít, mégsem historizáló darab született, hanem
egy olyan színházi alapanyag, amely arra ad lehetőséget, hogy a jelen emberének szemszögéből
tekinthessünk vissza – mégpedig kellő tisztelettel – a zentai csata eseményeire. Az előadás
törekszik a történelmi hűség mellett a mai emberhez közel hozni a régmúlt eseményeit. Nem a
rekonstrukció a célunk, hanem a megemlékezés, de legfontosabb törekvésünk, hogy Zenta város
kulturális életében állandóvá tegyük ezt a terveink szerint évről évre bővülő produkciót, melynek
kivitelezésébe bevonhatók a község területén működő hagyományőrző csoportok, civil
szervezetek is. Ez a produkció – reményeink szerint – egy hagyomány megteremtését segítené
elő.
Az előadásról:
Gyarmati Kata: 1697 – VOLT EGYSZER EGY ZENTAI CSATA
Szereplők: Huszta Dániel, Kovács Nemes Andor, Mészáros Árpád, Pongó Gábor, Sirmer
Zoltán. Plakátterv: Beszédes István. Jelmeztervező: Gömöri Éva. Zenei válogatás: Verebes
Ernő. Asszisztens: Bózsó Izabella és Kiss Izabella. Rendező: Vukosavljev Iván
Közreműködnek a Zentai Színtársulat tagjai: Bicskei Kata, Graca Beáta, Gruik Krisztina, Hajdú
Sára, Kanyó Fruzsina, Katona Gábor, Kéri Nikoletta, Kiss Izabella, Kovács Bence, Molnár
Gábor Kati, Pece Réka, Szeles Mária, Urbán Róbert.
Fellépnek a Szent Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület tagjai: Fendrik Ferenc,
Fendrik Mihály, Gubik Tünde, Gyalus Tamás, Jelena Đorđević, Karácsonyi Krisztián, Kucora
Ákos, László László, László Szabolcs, Molnár Boglárka, Nagy Abonyi András, Nagy Abonyi
Péter, Nagy Abonyi Péter, Nagy Abonyi Szabolcs, Pozsár Sándor, Rábaközi Sarolta, Sebők
Brigitta, Varga Ákos, Wimmer Attila.
A Kéri family (Zentai Dobosok) tagjai: Bognár Tivadar, Kéri Tibor, Nagy Abonyi Márk, Szölösi
Kristóf, valamint a lovasok: Bajusz Gábor, Gulyás Csaba, Gyarmat István, ifj. Gyarmat István,
Gyarmat Szilvia, Illés Ferenc, Tóbiás Vivien.



Munkatársak: Bene Sándor, Harmath Éva, Lénárd János, Majoros Róbert, Nyers Antal, Papp
Róbert, Szakali Beáta, Tóth Teréz, V. Boros Gabriella, Zsiga Zoltán

OKTÓBER

Pozsgai Zsolt: LISELOTTE ÉS A MÁJUS (18,19,20) című előadást két alkalommal mutattuk be
a zentai közönségnek, valamint vendégszerepeltünk Tiszaszentmiklóson a Magyar Nemzeti Tanács
támogatásával.
Marsha Norman: JÓCCAKÁT MAMA! (7,8,) című előadással vendégszerepeltünk Bezdánban
meg előadtuk Zentán is.
2012-es évben a Zentai Magyar Kamaraszínházban, a Jóccakát, mama! című előadásban nyújtott
alakításáért nyerte el Banka Lívia színházaink legrangosabb díját, a Pataki Gyűrű díjat.

NOVEMBER

Marsha Norman: JÓCCAKÁT MAMA! (9,10,11) című előadás vendégjátéka Muzslyán és
Bácskertesen, valamint bemutatásra került még Zentán is.

DECEMBER

Pozsgai Zsolt: LISELOTTE ÉS A MÁJUS (21, 22) című előadás vendégjátéka Péterrévén és az
Újvidéki Színházban.

                  ___________________________________
               Vukosavljev Iván s. k. a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója



ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ
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REKAPITULÁCIÓ BEVÉTELEKRŐL 2012- ES ÉVBEN

Sor
szám

Pénzelés forrása Összeg

1 Zenta Község Önkormányzata 4.346.035,45
2 Saját forrás 598.453,00
3 Támogatások 1.352.197,78

ÖSSZESEN 6.296.686,23

Összeállította:
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2012- ES PÉNZÜGYI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

Számla
szám

Számla neve Tervezett
eszköz

Megkapott
eszköz

Százalékban

411000 Fizetések 1.514.000 1.471,385
412000 Adók 300.756 263.380
414000 Végkielégítés 80.000    80.000
421000 Állandó költségek 110.000 80.913
422000 Utaztatási

költségek 468.386 437.278
423000 Szerződéses

szolgáltatások
költsége

  1.298.114 1.216.586

424000 Szolgáltatások
költsége 384.000 384.000

463000 Átcsoportosítás
más szinteken

120.000 120.000

426000 Anyag az
előadáshoz 345.500 292.493

431000 Amortizációs költs. 50.000
Összesen 4.670.756 4.346.035 93.047%

                                                                                   Összeállította:
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PÉNZÜGYI TERV 2012. ÉVRE - REBALANS

Számlaszám Számla neve Összesen Állami
költségvetésből

Saját
bevételből

Támogatásokból

411000 Fizetések
munkásoknak

1.514.000 1.514.000

412000
414000

Adók
vékielégítés

   300.756
     80.000

   300.756
     80.000

421000 Állandó
költségek

    110.000    110.000

422000 Utaztatási
költségek

    468.386    468.386

423000 Szerződéses
szolgáltatások
költsége

1.298.114 1.298.114

424000 Szolgáltatások
költsége

384.000 384,000

426000 Anyag az
előadásokhoz

    345.500    345.500

431000

463000

Amortizációs
költségek
Átcsoportosítás
más szinteken

      50.000

  120.000

     50.000

  120.000

512000 Gépek és
eszközök

    300.000 300.000

ÖSSZESEN 4.970.756  4.670.756 300.000

Összeállította:
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PÉNZÜGYI JELENTÉS A 2012- ES ÉVRE
BEVÉTELEK

Számlaszám  A számla neve Dinárérték
732200 Nemzetközi szervezetek általi támogatás:

- Magyar Nemzeti Tanács MNT
- Bethlen Gábor Alap
- Nemzeti Kulturális Alap
- Zenta Község Önkormányzata

615.000,00
244.814,47
392.383,31
100.000,00

742300
742300

Jegyeladásból származó bevétel
Vendég szereplésekből származó bevétel

222.538,00
   370.000,00

771100 Refundál. bevétel        5.915,00
791100 Fenntartási költségek Zenta Község

Önkormányzatától
4.346.035,45

 BEVÉTEL ÖSSZESEN 6.296.686,23

411100
KIADÁSOK

Fizetések 1.476.405,74

412100

414300

Adók - nyugdíjalap felé
- egészségügyi alap felé
- munkanélküliek felé
- végkielégítés

162.403,94
90.797,96
11.074,32
80.000,00

421100 Banki költség 64.317,24
421400 Kommunikációs szolgáltatási költség 147.426,32
421100 Útiköltség 563.061,00
422200 Útiköltség külföldre 57.386,00
422300 Hivatalos út 233.820,00
422900 0
423100 Könyvelési költségek 94.800,00
423400 Reklám, nyomtatási költség 183.326,15
423500 Honoráriumok 1.900.191,80
423700 Reprezentációs költség 135.226,34
424200 Szerződéses kifizetések 384.780,00
423200 Számítógép fennt. szolgáltatások 82.237,94
425100 Számítógép költs. 0
426100 Irodai kellékek költsége 26.998,76
426600 Anyagköltségek az előadáshoz 363.075,52
426800 Tisztítószerek költs.        24.661,44
426900 Különféle anyagköltség  16.209,39
444300 Illeték 0
472700 Egyéb költségek az előadáshoz 0
512600 Felszerelés 180.591,59

Kiadások összesen 6.278.998,90



JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 1/2013

A  Zentai Magyar Kamraszínház igazgatóbizottságának üléséről, amelyet 2013.03.11-én
a Zentai Magyar Kamraszínház székhelyén 19.00 órakor a Fő utca 4. szám alatt tartottunk
meg. Az ülésen részt vett az igazgatóbizottság elnöke: Verebes Ernő, az
igazgatóbizottság tagja: Szakali Beáta, és a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója
Vukosavljev Iván.

Jegyzőkönyvvezető: Szakali Beáta .
A gyűlést, az intézmény igazgatója hívta össze.

Vukosavljev Iván üdvözli a jelenlévőket, megnyitja az ülést és ismerteti a következő
napirendet:

1. A Zentai Magyar Kamaraszínház 2012/2 igazgatóbizottsági jegyzőkönyvének
elfogadása
2.  A Zentai Magyar Kamaraszínház 2013-as év pénzügyi tervének ismertetése
3.  A Zentai Magyar Kamaraszínház 2012-es  év pénzügyi jelentésének ismertetése
4. Egyéb

Szükségtelen  részek kihagyva.

A 2. pont ismertetése után az igazgatóbizottság a következő döntést hozta:
HATÁROZAT:  Az igazgatóbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Zentai Magyar
Kamaraszínház 2013-as év pénzügyi tervét.

A 3. pont ismertetése után az igazgatóbizottság a következő döntést hozta:
HATÁROZAT: Az igazgatóbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Zentai Magyar
Kamaraszínház 2012-es év pénzügyi jelentését.

Az igazgató 20.00-kor berekesztette az ülést.

Jegyzőkönyvvezető:
       Az igazgatóbizottság elnöke:



Javaslat
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakaszának 2.

bekezdése, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 16. szakasza 1.
bekezdésének 18. pontja  és 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja, valamint  a zentai
„Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009., 9/2011. és  2/2013.
sz.) 7. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2013.
május 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A ZENTAI „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ” – ZENTAI

MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 2013. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS  PÉNZÜGYI
TERVÉNEK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai „Сенћанско мађарско камерно
позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház 2013. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 6-10/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

I n d o k l á s

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakaszának 2.
bekezdése szerint, ha a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati
egység alapítója az intézménynek, az éves munkaprogramot és a pénzügyi tervet az alapító
hagyja jóvá.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 16. szakasza 1.
bekezdésének 18. pontja szerint a község hatásköre gyakorlásában szervei által, összhangban az
alkotmánnyal és a  törvénnyel intézményeket  és szervezeteket alapít az  iskoláskor előtti és az
alapfokú oktatás és nevelés, a művelődés, az elsődleges egészségvédelem, a testnevelés, a sport,
a gyermekvédelem és az idegenforgalom terén,  és  figyelemmel kíséri és biztosítja  a
működésüket.



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja szerint, a községi képviselő testület, összhangban a törvénnyel
megalakítja a község statútumában meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket
és szervezeteket, és ellenőrzi azok működését, és jóváhagyja a költségvetést használók
munkaprogramját.

Z zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház
megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009.,
9/2011. és  2/2013. sz.) 7. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja  szerint Zenta Község Képviselő-
testülete jóváhagyja az  intézmény éves  munkaprogramját és  pénzügyi tervét.

A zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház
igazgatója, Vukosavljev Iván, 2013. 02. 29-én megküldte az intézmény 2013. évi
munkaprogramját a pénzügyi tervvel.

A Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának véleménye szerint az
intézmény összehangolta a 2013. évi pénzügyi tervét a Zenta község 2013. évi költségvetéséről
szóló rendelettel és 2013. 03. 05-én megküldte azt az általános közigazgatási és társadalmi
tevékenységi osztálynak.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott aktusok
meghatalmazott javaslattevője megerősítette a zentai „Сенћанско мађарско камерно
позориште” – Zentai Magyar Kamaraszínház 2013. évi munkaprogramjának és  pénzügyi
tervének a  jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot és utalta azt  Zenta Község Képviselő-testülete
elé megvitatás és elfogadás céljából.
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A Zentai Magyar Kamaraszínház 2013-as évi terve
( javított változat)

A Zentai Magyar Kamaraszínház 2013-as évre, mint ahogyan az előző évre is két
hivatásos színházi előadás bemutatását tervezi, valamint a diákszínjátszókkal, a Zentai
Színtársulattal is egy előadás létrehozását szeretné megvalósítani.

A pontos címekről, szereposztásról a későbbiekben tudunk beszámolni, mivel minden
színházban, így nálunk is folyamatban vannak a tárgyalások. A két hivatásos előadás
költsége: 2.100.000 dinár. Városnapon, szeptember 11-én (kibővített változatban)
bemutatnánk a Zentai csata című előadásunkat, emlékezve és megidézve ezt a történelmi
jelentőségű eseményt. Ez egy nagy volumenű produkció lesz, számos szakember és statiszta
bevonásával. A Zentai Színtársulat (diákszínjátszók) egy előadásának a költsége pedig:
160.000 dinár.

Folytatnánk az immár hagyományos „kommandónkat” is, amikor színjátszóink (és
más középiskolások bevonásával együtt) versekkel, zenével megemlékeznek a költészet
napjáról a színházban, valamint a város több pontján is.
Ennek a nagy sikerű, közkedvelt rendezvényünknek a költsége: 40.000 dinár.
           Tervben van még Gyermekhétre előadások bemutatása és más programokban való
részvétel is.

A négy produkció elkészítéséhez 160 próbát kell biztosítanunk, ha azt akarjuk, hogy
az előadásaink a színházi követelményeknek megfeleljenek és színvonalasak legyenek. A
színjátszók esetében nem csak az a célunk, hogy előadás készüljön, hanem a színpadhoz való
szoktatás is nem rejtett célunk, az irodalom és a művészet megszerettetése.

A Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve tervezzük az elkövetkező évekre való tájolási
program bevezetését. A 2013-as évben 10 előadást tervezünk játszani, Vajdaság különböző
magyar lakta szórvány településén. Ez a terv reményeink szerint színházunknak és
Vajdaságnak is előrelépés a kultúra terjesztésében és építésében, mert amit nem ápolgatunk és
pátyolgatunk az egy idő után elvész, átalakul.

A következő években tervezzük a hivatásos előadások vendégjátékát.

A legfontosabb kérdés és a legnagyobb szükség továbbra is a dolgozók számának
növelésénél mutatkozik. A Zentai Magyar Kamaraszínház további fejlődését segítené
egy kis társulat ( színészek) megléte, valamint technikai szakemberek, takarítónő,
ruhatáros, helyrevezető, jegytépőre is égető szükség lenne. Jelenleg a színház
tevékenységét 2 munkaviszonyban lévő emberrel végzi, valamint besegít a Művelődési
Ház három dolgozója (ahogyan bármely más zentai művelődési esemény segítői is). Ez a
segítség kölcsönös. Ez nagyon kis létszám, ennyi rendezvényt igazán nehéz kivitelezni
úgy a Zentai Magyar Kamaraszínháznak mint a Művelődési Háznak.
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Eszközforrás szerinti felosztás

1. Önkormányzati forrásból:

- 2 hivatásos színházi előadás létrehozása                                                           2.100.000 dinár
- 1 előadás készítése a Zentai Színtársulattal                                                         160.000 dinár
- Előadások  játszása az év folyamán                                                                      296.140 dinár
- Verskommandó                                                                                                      40.000 dinár
- Hivatásos színházak vendégjátéka                                                                       250.000 dinár
- Fizetések        2.237.760 dinár
- Banki költségek 50.000 dinár
- Kommunikációs költségek 70.000 dinár
- Könyvelési program költségei             80.000 dinár
- Irodai anyagköltség  50.000 dinár
- Egyéb költség                                     60.000 dinár

 ÖSSZESEN   5.393.900 dinár
2. Saját forrásból

- Berendezések                                               300.000 dinár
------------------

ÖSSZESEN  300.000 dinár

TERVEZETT  KIADÁSOK 2013-as évre 5.693.900 dinár

---------------------------
Igazgató : Vukosavljev Iván s.k.



JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 1/2013

A  Zentai Magyar Kamraszínház igazgatóbizottságának üléséről, amelyet 2013.03.11-én
a Zentai Magyar Kamraszínház székhelyén 19.00 órakor a Fő utca 4. szám alatt tartottunk
meg. Az ülésen részt vett az igazgatóbizottság elnöke: Verebes Ernő, az
igazgatóbizottság tagja: Szakali Beáta, és a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója
Vukosavljev Iván.

Jegyzőkönyvvezető: Szakali Beáta .
A gyűlést, az intézmény igazgatója hívta össze.

Vukosavljev Iván üdvözli a jelenlévőket, megnyitja az ülést és ismerteti a következő
napirendet:

1. A Zentai Magyar Kamaraszínház 2012/2 igazgatóbizottsági jegyzőkönyvének
elfogadása
2.  A Zentai Magyar Kamaraszínház 2013-as év pénzügyi tervének ismertetése
3.  A Zentai Magyar Kamaraszínház 2012-es  év pénzügyi jelentésének ismertetése
4. Egyéb

Szükségtelen  részek kihagyva.

A 2. pont ismertetése után az igazgatóbizottság a következő döntést hozta:
HATÁROZAT:  Az igazgatóbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Zentai Magyar
Kamaraszínház 2013-as év pénzügyi tervét.

A 3. pont ismertetése után az igazgatóbizottság a következő döntést hozta:
HATÁROZAT: Az igazgatóbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Zentai Magyar
Kamaraszínház 2012-es év pénzügyi jelentését.

Az igazgató 20.00-kor berekesztette az ülést.

Jegyzőkönyvvezető:
       Az igazgatóbizottság elnöke:



Javaslat
A közszolgálatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91. és

71/94. szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, a kultúráról szóló törvény (a Szerb
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 28. szakaszának 2. bekezdése és 44. szakasza
1. bekezdésének 1. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, és Zenta község
alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10.
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén meghozta az
alábbi

V É G Z É S T
A „СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ“ – ZENTAI MAGYAR

KAMARASZÍNHÁZ ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

A képviselő-testület jóváhagyja а „Сенћанско Мађарско Позориште“ – Zentai Magyar
Kamaraszínház alapszabályát, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága a 2/8-2013. szám alatt a
2013. március 15-én tartott ülésén hozott meg.

II.

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

A közszolgálatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94.
szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és a kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja értelmében az
intézmény igazgatóbizottsága meghozza az alapszabályt.

A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 28.
szakaszának 2. bekezdése értelmében az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati
egység alapította intézmény alapszabályát, továbbá a szervezeti felépítéséről és munkaköri
besorolásáról szóló szabályzatát az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység
jogszabályaiban kijelölt szerv hagyja jóvá.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község alapszabálya (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja értelmében a községi képviselő-
testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok,
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és
felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.

A „Сенћанско Мађарско Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009., 09/2011. és 2/2013. szám)



13. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja értelmében az igazgatóbizottság meghozza az
alapszabályt, míg ezen rendelet 7. szakaszának 2. bekezdése szerint Zenta Község Képviselő-
testülete jóváhagyja az alapszabályt.

A „Сенћанско Мађарско Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház 2013. március 25-én
megküldte a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi
tevékenységi osztályának az intézmény alapszabályát, amelyet az igazgatóbizottság a 2013.
március 25-én tartott ülésén fogadott el, annak jóváhagyása céljából a Zentai Községi Képviselő-
testület részéről. Az alapszabály javasolt módosításai az alapszabálynak Zenta község és a
Magyar Nemzeti Tanács között 2012. október 29-én megkötött, a „Сенћанско Мађарско
Позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház feletti alapítói jogok részben történő átruházásáról
szóló megállapodás rendelkezéseivel való összehangolása miatt szükségesek.

A Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője végzésével megerősítette а „Сенћанско Мађарско Позориште“ –
Zentai Magyar Kamaraszínház alapszabályának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslatot és a
Zentai Községi Képviselő-testülethez továbbította megvitatásra és elfogadásra.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület statútum- és normatívügyi bizottságának és művelődés- és
tájékoztatásügyi bizottságának véleményét, a rendelkező rész szerinti végzést hozta.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 64-2/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



A  kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakasza és  a
„Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2008., 15/2008., 2/2009., 09/2011. és  2/2013.
sz.) 11. szakasza  2. bekezdésének 1. fordulata alapján a színház igazgatóbizottsága  a  2013. 03.
15-én tartott ülésén meghozta az alábbi a

„Сенћанско мађарско камерно позориште“ –
Zentai Magyar Kamaraszínház

A L A P S Z A B Á L Y Á T

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A jelen alapszabály közelebbről rendezi az intézmény tevékenységét, az intézmény belső
szervezetét, az intézmény szerveit, azok összetételét, a kinevezés módját és a hatásköröket, az
intézmény igazgatója kinevezésének és felmentésének feltételeit, az intézmény felelősségét és
kötelezettségeit a jogi forgalomban, és egyéb, a „Сенћанско мађарско камерно позориште“ –
Zentai Magyar Kamaraszínház (a továbbiakban: színház) működésében jelentős  kérdéseket,
összhangban a törvénnyel.

2. szakasz

A színház művelődési intézmény, amely művelődési tevékenységet lát el a színházi alkotás és
interpretáció területén a polgároknak a színház- és zeneművészet területére vonatkozó jogainak
érvényesítése céljából, összhangban a Szerb Köztársaság alkotmányával, az érvényes
törvényekkel és a kultúra terén a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal és a jelen
alapszabállyal.

3. szakasz

A Magyar Nemzeti Tanács a „Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar
Kamaraszínházat a  2010. 10. 18-án tartott ülésén a magyar kulturális egyediség megőrzésében,
előmozdításában és fejlesztésében és Szerbiában a magyar nemzeti kisebbség nemzeti
identitásának megőrzésében különleges jelentőséggel bíró intézménynek hirdette ki, szám
27/2010 kelt 2010. 10. 18-án.

4. szakasz

A színház, a törvénnyel összhangban, köztulajdonban levő eszközökkel gazdálkodik.



II.
A SZÍNHÁZ  JOGÁLLÁSA

5. szakasz

A színház neve:
„Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház

A színház székhelye Zentán, a Fő tér 2. sz. alatt van.

A színház jogi személy intézményi státussal, amely a kultúra területén lát el tevékenységet és
joga van a  jogforgalomban  szerződéseket  kötni és más jogi cselekményeket és jogi ügyleteket
foganatosítani, jogi és cselekvőképessége kereteiben.

A színház hordozója a jogoknak, kötelezettségeknek és felelősségnek a kulturális tevékenység
megvalósításában, összhangban a törvénnyel. A jogi forgalomban a kötelezettségeiért harmadik
személyekkel szemben a színház a rendelkezésére álló összes eszközével felel.

A színház nevének, székhelyének és tevékenységének a változtatásáról a színház
igazgatóbizottsága dönt az alapító, Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyásával.

6. szakasz
A színház határozatlan időre alapul a „Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai
Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló 63-1/2008-V-ös számú rendelet alapján, amelyet
Zenta Község Képviselő-testülete  a  2008. 02. 19-én tartott ülésén hozott meg, és tett közzé a
Zenta Község  Hivatalos Lapjának az 1/2008-as számában.
Zenta község részben (50%) átruházta a zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште“ –
Zentai Magyar Kamaraszínház feletti alapítói jogokat a Magyar Nemzeti Tanácsra, székhelye
Szabadka, Age Mamužić u. 11. sz., összhangban a  zentai „Сенћанско мађарско камерно
позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház feletti alapítói jogok részben történő átruházásáról
szóló 6-11/2012-I-es  számú, 2012. október 29-én kelt  rendelettel (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 28/2012. sz.) és a zentai „Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai Magyar
Kamaraszínház feletti alapítói jogok részben történő átruházásáról szóló 640-I/2013-II-es  számú
megállapodással, amely Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács  között  jött  létre 2013. 01.
25-én.

7. szakasz

A színháznak van védjegye – logója.

A színház a  logót a levélpapírjain, hivatalos dokumentumain, valamint védjegyként a  saját
honlapjának fejlécén használja:





III. PECSÉT ÉS BÉLYEGZŐ

8. szakasz
A színház  a  munkájában  használ:

a) egy kör alakú pecsétet, amelynek a  közepén színházi arc található, holddal és
csilagokkal, és amelynek átmérője 50 mm.
A pecsét szövegét a színház  emblémája  körül koncentrikus körökben kell kiírni, és az
alábbi szöveget tartalmazza: „Сенћанско мађарско камерно позориште“ – Zentai
Magyar Kamaraszínház Zenta.

       b)  a  színház bélyegzője az  aktusok bevezetésére téglalap  alakú, mérete  50 x
            15 mm, az alábbi bejegyzett szöveggel: „Сенћанско мађарско камерно

 позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház Zenta.
Iktatószám: ______________  Dátum: _______________

9. szakasz

A pecsétek kiadásáért, kezeléséért és őrzéséért a színház igazgatója felel.

A színházigazgató külön végzéssel átruházhatja a színház pecsétjei kezelésének és őrzésének
meghatalmazását a színház foglalkoztatottjaira.

A pecsétet és a bélyegzőt kezelő foglalkoztatottat kötelezni kell az  aláírásával és személyesen
felel azok szabályos használatáért és őrzéséért.

A pecsétet és a bélyegzőt elzárva kell őrizni.

IV. KÉPVISELET ÉS A  NEVÉBEN VALÓ ELJÁRÁS

10. szakasz

A színházat az igazgató képviseli és jár el a nevében. Meghatalmazásának kereteiben az igazgató
meghatalmazást adhat más személynek a színház képviseletére minden vagy csak bizonyos
ügyletekben.

A kiadott meghatalmazás korlátozott lehet, és mindig visszavonható.

Az igazgatót ideiglenes távolléte vagy kötelezettségei ellátásában való akadályoztatása esetén a
színház foglalkoztatottja helyettesíti, az igazgató, illetve az igazgatóbizottság meghatalmazása
alapján, ha  az  igazgatónak nincs lehetősége kijelölni helyettesét.



V. A SZÍNHÁZ TEVÉKENYSÉGE

11. szakasz

A színház tevékenysége:
- 90.01 –előadóművészet.
A színház tevékenysége nem módosítható mindkét alapító jóváhagyása nélkül.

I. A SZÍNHÁZ VAGYONA ÉS MUNKAESZKÖZEI

12. szakasz

A színház vagyonát a köztulajdonban levő ingatlan és ingó tárgyai képezik, használati joggal.
A színház a vagyona használatának tekintetében a törvénnyel megállapított kötelezettségekkel és
felelősséggel tartozik.

13. szakasz

A színház a működéséhez az eszközöket az alábbiak útján biztosítja:

1. a köztársasági, a Vajdaság Autonóm Tartomány és a község költségvetése,

2. a Szerb Köztársaság Művelődési Minisztériuma és a Tartományi Művelődési Titkárság,

3. a Magyar Nemzeti Tanács,

4. a tevékenység ellátásából származó bevételek,

5. más használóknak nyújtott szolgáltatással megvalósított bevételek,

6. ajándékok,

7. adományok,

8. hagyományok,

9. örökségek,

10. a szabad kapacitások bérbeadásából származó bevételek,

11. egyéb bevételek, amelyeket a színház a törvénnyel összhangban valósít meg.

A színház eszközeit a rendeltetésüknek megfelelően kell használni, összhangban a törvénnyel.



14. szakasz

A színház eszközeit az alapfolyószámlán vezetik, amelyen keresztül bonyolítja ügyleteit, és a
színháznak lehet folyószámlája különleges rendeltetésekre.

15. szakasz

Az intézmény igazgatóbizottsága meghozza  az intézmény éves pénzügyi tervét.

Az éves pénzügyi tervvel a jövedelemforrás és a rendeltetés szerint a színház megállapítja és
felosztja a színház eszközeit.

16. szakasz

Az utalványozó a színház eszközeivel való rendelkezésben az igazgató.
A színház eszközeinek a használatáról az igazgató dönt, összhangban a törvénnyel, az alapító
rendeleteivel, a pénzügyi tervvel és a színház igazgatóbizottsága döntéseivel. Az eszközök
használatának módjáról és a velük való rendelkezésről a színház üzletviteli könyveket és
nyilvántartásokat vezet, összhangban a törvénnyel.

17. szakasz

A színház által más jogi és természetes személyeknek végzett szolgáltatásokat külön térítmény
(díj) mellett végzi, amelyet összhangban a díjjegyzékkel és a színház éves programjával az
igazgatóbizottság állapít meg.

II. TERVEZÉS

18. szakasz

A munka- és fejlesztési terveket és programokat a színház a céljaival összhangban, amelyek
miatt alapult, a törvénnyel megállapított feladatokkal, az alapító kérelmével, a használók
szükségleteivel, valamint összhangban a község gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésével
hozza meg.

19. szakasz

Az éves munkaprogramot és a színház középtávú fejlesztési tervét az igazgató javaslatára az
igazgatóbizottság hozza meg.

Az éves munkaprogrammal összhangban a színház szükség szerint operatív terveket hoz,
amelyekkel közelebbről feldolgozza a munkaprogramból eredő feladatokat, megállapítja a
határidőket, az ellátás módját és a felelős személyeket.

20. szakasz



Az éves munkaprogram egyebek mellett kötelezően tartalmazza:

- a munkaprogram megvalósítása teljesítőinek teljes számát és szerkezetüket,
szakképzettségi fokozatuk, illetve a munka összetettsége szerint,

- az anyagi, területi-műszaki, szervezeti és egyéb feltételeket, amelyek szükségesek az
elfogadott munkaprogram végrehajtásában, valamint a munka korszerűsítésének feltételeit,
a munkaminőség és -hatékonyság elérése céljából,

- a program szerinti aktivitásokat, illetve tartalmakat, amelyeket más, a piacon levő
intézmények számára, vagy más engedélyezett munka alapján valósít meg,

- a teendők és aktivitások ellátásához szükséges eszközöket.

21. szakasz

Az intézmény művelődési programjait az alapító költségvetéséből, vagy más, a kultúráról szóló
törvénnyel előirányozott forrásokból kell finanszírozni vagy társfinanszírozni.

Az intézmény a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti programjának a finanszírozására, illetve
társfinanszírozására az eszközök mértékét az alapító állapítja meg, az intézmény javasolt éves
munkaprogramja alapján.

A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti, az intézmény éves munkaprogram-javaslata tartalmazza a
külön kimutatott eszközöket, amelyek szükségesek a program szerinti aktivitások
finanszírozásához, valamint az eszközöket, amelyek a folyó költségek és kiadások
finanszírozására szükségesek.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti művelődési intézmények legkésőbb a folyó év július1-éig,
az előző évre vonatkozóan, benyújtják az alapítónak az éves munkaprogram-javaslatot.

22. szakasz

A munkaprogram és a fejlesztési terv végrehajtásáért az igazgató felel.

Az igazgatóbizottság a színházigazgató jelentése alapján megvitatja a munkaprogramot és a
fejlesztési tervet, és intézkedéseket foganatosít a megvalósításukra.

III. AZ  ALAPÍTÓ ÉS A  SZÍNHÁZ  KÖLCSÖNÖS  JOGAI ÉS
KÖTELEZETTSÉGEI

23. szakasz

A színházi tevékenységének végzése feletti ellenőrzés gyakorlása során az alapítóknak jogában
áll:



- a színház igazgatójának és igazgatóbizottságának intézkedéseket javasolni annak
érdekében, hogy a színház betöltse funkcióját,

- a törvénnyel összhangban megtenni a szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a
színház tevékenységének tartalmi és minőségi megvalósításához szükséges feltételeket,

- a munkáról szóló éves jelentésen kívül egyéb jelentések benyújtását kérni a színház
működéséről.

Zenta község alapítói minőségben fenntartja jogát, hogy a másik alapító jogainak tiszteletben
tartása mellett, amelyeket az alapítói jogok részleges átruházásáról szóló aktussal szerzett, hogy:

- a község hatásköri szervei által továbbra is gyakorolja a felügyeletet az intézmény felett,
- meghozza és módosítsa az intézmény alapítói aktusát,
- jóváhagyja az intézmény alapszabályát és egyéb általános aktusait.

A Magyar Nemzeti Tanács, alapítói minőségben jogosult, hogy:
- a törvénnyel összhangban, írásos kérelem alapján megkapja az adatokat az intézmény
igazgatóbizottságától és igazgatójától az intézmény működésével, pénzügyi gazdálkodásával, a
foglalkoztatottakkal, a fejlesztési tervekkel és programokkal kapcsolatban.

A Magyar Nemzeti Tanács, alapítói minőségben köteles:
- az átvállalt alapítói jogokat a törvénnyel összhangban érvényesíteni,
- az intézmény működésének és tevékenységének biztosítása céljából, összhangban a
lehetőségeivel, részt venni a foglalkoztatottak szakmai továbbképzése költségeinek, a
könyvbeszerzések költségeinek, az ünnepségek megszervezése költségeinek és más, az
intézmény tevékenységéhez tartozó külön programok költségeinek, a meghibásodások sürgős és
halaszthatatlan elhárítása költségeinek finanszírozásában, amelyek az intézmény ingó és ingatlan
tárgyain keletkeztek és hasonlók,
- adminisztrációs teljesítőképességével összhangban az intézmény szerveinek szakmai
támogatást és tanácsot nyújtani.

24. szakasz

A színház köteles a tevékenység megvalósítása során az alapítók javaslatai szerint eljárni,
benyújtani az éves munkaprogramot és a munkájáról és a tevékenység megvalósításáról szóló
jelentést, és az alapítók kérelmére más jelentéseket is, és kérni az alapítók jóváhagyását a színház
alapszabályára, a belső szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzatra, valamint
más általános aktusokra.
A színház köteles a Magyar Nemzeti Tanács írásos kérelmére megadni más, a működésével,
pénzügyi gazdálkodásával, a foglalkoztatottakkal, az intézmény fejlesztési terveivel és
programjaival kapcsolatos adatokat.

IX.  A SZÍNHÁZ SZERVEI

25. szakasz

A színház szervei:

1. az igazgatóbizottság,



2. a felügyelő bizottság,
3. az igazgató.

1. Az igazgatóbizottság

26. szakasz

A színházat az igazgatóbizottság igazgatja.

Az igazgatóbizottságnak elnöke és négy tagja van.

Az igazgatóbizottság elnökét és két tagját, akik közül két tag az alapító Zenta község képviselője,
egy tag pedig az intézmény foglalkoztatottjainak képviselője, a Községi Képviselő-testület
nevezi ki és menti fel, a kiemelkedő szakemberek és a kulturális tevékenység ismerőinek
soraiból.

Az igazgatóbizottság egy tagját a foglalkoztatottak soraiból kell kinevezni, a színház
reprezentatív szakszervezetének, illetve a foglalkoztatottak többségének a javaslatára, és amely
tag az alapvető, illetve programtevékenység hordozója.

A színház igazgatóbizottságának két tagját, mint a magyar kulturális egyediség megőrzésében,
előmozdításában és fejlesztésében és Szerbiában a magyar nemzeti kisebbség nemzeti
identitásának megőrzésében különleges jelentőséggel bíró intézményt a nemzeti tanács nevez ki
és ment fel, összhangban a kultúra területét rendező törvénnyel.

A Magyar Nemzeti Tanács megadja előzetes véleményét az intézmény igazgatóbizottságába
javasolt tagokról, akiket a Községi Képviselő-testület nevez ki.

Az igazgatóbizottság összetételébe a kevésbé képviselt nem legalább egy képviselőjét kell
kinevezni.

Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait négyéves időszakra kell kinevezni, és azokat legtöbb
kétszer lehet kinevezni.

27. szakasz

Az igazgatóbizottság:

1. meghozza az alapszabályt,

2. meghozza a színház egyéb általános aktusait, amelyeket a törvény és az intézmény
alapszabálya irányoznak elő,

3. megállapítja az üzletviteli és fejlesztési politikát,

4. dönt a színház üzletviteléről,



5. az igazgató javaslatára meghozza a munkaprogramokat,

6. meghozza az éves pénzügyi tervet,

7. elfogadja az éves elszámolást,

8. elfogadja az éves munkáról és üzletvitelről szóló jelentést,

9. javaslatát adja a státusbeli változásokra, összhangban a törvénnyel,

10. az alapítónak javaslatát adja az  igazgatójelöltre vonatkozóan,

11. munkaszerződést köt az igazgatóval határozott időtartamra, a határidő leteltéig, amelyre
megválasztották, illetve a felmentéséig, és amikor igazgatónak olyan személyt neveznek
ki, aki már foglalkoztatottja a színháznak, határozatlan időre, megköti a munkaszerződés
függelékeit, összhangban a munkáról szóló törvénnyel,

12. dönt más, a törvénnyel és az intézmény alapszabályával megállapított kérdésekről.

Zenta község alapítói minőségben jóváhagyja a jelen szakasz 1. bekezdésének 5. és 6. pontja
szerinti aktusokat.

28. szakasz

Az igazgatóbizottság üléseken dolgozik.

Az igazgatóbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén pedig az általa
meghatalmazott személy.

A színház igazgatóbizottságának elnöke köteles összehívni az igazgatóbizottság elnökét az
alábbiak javaslatára:

1. a színházigazgató,
2. az alapító,
3. a színház igazgatóbizottsága legalább két tagja,
4. a színház felügyelő bizottsága,
éspedig a  kérelem benyújtásától számított 7 napon belül.

Ha a színház igazgatóbizottságának elnöke nem hívja össze  az  ülést a  jelen szakasz 3.
bekezdése szerinti határidőben, azt  a javaslat beterjesztője hívja össze.

A színház igazgatóbizottságának ülésén, az ülésnek a jelen szakasz 4. bekezdése szerinti
összehívása esetén az igazgatóbizottság tagja elnököl, akit a javaslat beterjesztője jelöl ki.



Az igazgatóbizottság határozatképes, ha az ülésén a tagok többsége jelen van, a döntéseit
pedig az igazgatóbizottság minden tagjának szótöbbségével hozza nyilvános szavazás útján.

Az igazgatóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet aláír az elnök és a
jegyzőkönyvvezető.

29. szakasz

Az igazgatóbizottság meghozza  a  munkájáról szóló ügyrendet, amellyel rendezi a
munkamódot és  a határozatok meghozatalának eljárását, és egyéb, a  munkájában lényeges
kérdéseket.

2. Felügyelő bizottság

30. szakasz

A színházban megalakul a felügyelő bizottság.

A felügyelő bizottság gyakorolja a színház üzletvitele feletti felügyeletet.

A felügyelő bizottság elnökét és egy tagját a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti
fel, a felügyelő bizottság harmadik tagját pedig a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti
fel.

A felügyelő bizottság elnökét a Községi Képviselő-testület nevezi ki a bizottság tagjainak
soraiból.

A felügyelő bizottság egy tagját a foglalkoztatottak soraiból kell kinevezni a reprezentatív
szakszervezet, illetve a foglalkoztatottak többségének javaslatára.

A felügyelő bizottság egy tagját a kevésbé képviselt nem soraiból kell kinevezni.

A felügyelő bizottság elnökét és tagjait négyéves időszakra kell kinevezni, és  legtöbb
kétszer  nevezhetők ki.

A felügyelő bizottság tagjává nem nevezhető ki személy, aki tagja az igazgatóbizottságnak.

31. szakasz

A Községi Képviselő-testület az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak, illetve a felügyelő
bizottság elnökének és tagjainak a kinevezéséig kinevezheti az igazgatóbizottság megbízott
elnökét és tagjait, illetve a felügyelő bizottság megbízott elnökét és tagjait.

A Községi Képviselő-testület kinevezheti az igazgatóbizottság, illetve a felügyelő bizottság
megbízott elnökét és tagjait abban az esetben is, ha az igazgatóbizottság, illetve felügyelő
bizottság elnökének, illetve tagjának a megbízatása a mandátum letelte előtt szűnik meg.



A Magyar Nemzeti Tanács az igazgatóbizottság, illetve felügyelő bizottság tagjainak a
kinevezéséig kinevezheti az igazgatóbizottság, illetve felügyelő bizottság megbízott tagját.

A Magyar Nemzeti Tanács kinevezheti az igazgatóbizottság, illetve felügyelő bizottság
megbízott tagját abban az esetben is, ha az igazgatóbizottság, illetve felügyelő bizottság
tagjának, akit kinevezett, a megbízatása a mandátum letelte előtt szűnik meg.

Az igazgatóbizottság, illetve felügyelő bizottság megbízott elnöke, illetve tagja ezt a
tisztséget legfeljebb egy évig töltheti be.

32. szakasz

A színház felügyelő bizottsága:

1. felügyeli az igazgatóbizottság és az igazgató munkájának törvényességét,

2. áttekinti az időszakos és éves elszámolásokat és megállapítja, hogy a jogszabályokkal
összhangban lettek kidolgozva,

3. megállapítja, hogy a színház üzletviteli könyveit és más dokumentumokat
szabályosan vezetnek-e, összhangban a jogszabályokkal, és kiadhatja azokat
szakértői vizsgálatra,

4. jelentést tesz az éves számvevőségi kimutatásokról és üzletviteli jelentésekről,
amelyeket beterjeszt az alapítónak,

5. egyéb, a törvénnyel és az intézmény alapszabályával megállapított teendőket is ellát.

33. szakasz

A felügyelő bizottságüléseken dolgozik, és azokat az elnök, vagy az elnök által meghatalmazott
személy hívja össze.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha az ülésen jelen van a tagok többsége, a határozatait
pedig a felügyelő bizottság minden tagjának szótöbbségével hozza meg.

A felügyelő bizottság munkáját közelebbről a működéséről szóló ügyrend rendezi.

3. Az igazgató

34. szakasz
A színházat az igazgató vezeti.

Az igazgatót a Községi Képviselő-testület nevezi ki.



Az igazgatót a Községi Képviselő-testület az igazgatóbizottság javaslatára nevezi ki.

Az intézmény igazgatójának a kinevezéséről szóló aktust a Községi Képviselő-testület a Magyar
Nemzeti Tanácstól előzetesen beszerzett jóváhagyást követően hozza meg.

35. szakasz

A színházigazgatót az előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján kell kinevezni, négyéves
időszakra, és újból kinevezhető.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázatot az intézmény igazgatóbizottsága írja
ki és folytatja le.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázatot az igazgató megbízatásának lejárta
előtt 60 nappal kell kiírni.

A színház igazgatóbizottsága köteles a nyilvános pályázat befejezését követő 30 napon belül
elvégezni a jelölt kiválasztását, és a javaslatot megküldeni az alapítónak.

Ha az alapító nem fogadja el az igazgatóbizottság javaslatát, úgy kell tekinteni, hogy a nyilvános
pályázat sikertelen volt.

36. szakasz

A színház igazgatójává az a személy nevezhető ki, aki a törvényben előírt feltételeken kívül az
alábbi feltételeknek is eleget tesz:
- VII. fokozatú szakképzettség művészeti szakirányon, illetve annak megfelelő szakma, amelyet
a másodfokú tanulmányai során szerzett (akadémiai tanulmányok – maszter, szakosított
akadémiai tanulmányok, specialista szakmai tanulmányok) az oktatási-művészeti terület
szakterületén, éspedig drámai és audiovizuális művészetek, képzőművészet, zenei vagy
előadóművészet terén,
- legalább 5 év szakmai munkatapasztalat,
- rendelkezik szervezőkészséggel és
- ismeri a szerb és a magyar nyelvet.

Az igazgatójelölt a pályázati dokumentáció alkotó részeként köteles javasolni a színház munka-
és fejlesztési programját.

37. szakasz

A Községi Képviselő-testület kinevezheti a megbízott igazgatót, az előzetesen lefolytatott
nyilvános pályázat nélkül, abban az esetben, ha az igazgatónak a tisztsége a mandátum letelte
előtt szűnik meg, illetve ha az igazgató megválasztására a nyilvános pályázat sikertelen volt.

Az intézmény megbízott igazgatójának a kinevezéséről szóló aktust a Községi Képviselő-testület
hozza meg, miután beszerezte a Magyar Nemzeti tanács előzetes véleményét.



A megbízott igazgató ezt a tisztséget legfeljebb egy évig láthatja el.

38. szakasz

A színházigazgató:

1. megszervezi és irányítja a színház munkáját,

2. meghozza a szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló aktust és más általános
aktusokat, összhangban a törvénnyel és az intézmény alapszabályával,

3. végrehajtja az igazgatóbizottság határozatait,

4. képviseli a színházat,

5. gondoskodik a színház működésének törvényességéről,

6. felel a munkaprogram végrehajtásáért,

7. felel a dologi-pénzügyi üzletvitelért,

8. javasolja az éves munka- és üzletviteli programot,

9. javasolja az éves munka- és üzletviteli programról szóló jelentést,

10. dönt a foglalkoztatottak egyedi jogairól, kötelezettségeiről és felelősségéről, összhangban
a törvénnyel, a kollektív szerződéssel és más általános aktusokkal,

11. bizottságokat és más munkatestületeket alakít a színház hatáskörébe tartozó teendők
ellátására,

12. a törvénnyel és a jelen alapszabállyal előirányozott más teendőket is ellát.

39. szakasz

A színház igazgatójának a tisztsége a mandátum megszűnésével és felmentéssel szűnik meg.

A Községi Képviselő-testület az igazgatót a mandátum letelte előtt felmenti:

1. személyes kérésre,
2. ha a törvény rendelkezéseivel ellentétesen látja el tisztségét,
3. ha szakavatatlan, szabálytalan, lelkiismeretlen munkával nagyobb kárt okoz a színháznak,

vagy annyira elhanyagolja, vagy lelkiismeretlenül látja el kötelezettségeit, hogy nagyobb
zavarok keletkeztek, vagy keletkezhetnek a színház működésében,



4. ha ellene büntetőeljárást indítanak olyan tettért, amely méltatlanná teszi az igazgatói
tisztség ellátására, illetve ha jogerős bírósági határozat alapján elítélték bűncselekmény
miatt, amely méltatlanná teszi az igazgatói tisztség ellátására,

5. egyéb, a törvényben megállapított okokból.

X. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA

40. szakasz

A színház és szerveinek működése nyilvános.

41. szakasz

A színház a működés nyilvánosságát az  alábbiak által biztosítja:

- a programok és tervek megküldésével a Községi Képviselő-testületnek és egyéb hatásköri
szerveknek,

- minden érdekelt alany számára a tájékozódás lehetővé tételével a színház működéséről,
- a fontos határozatok és aktusok közzétételével a tömegtájékoztatási eszközökben,
- a feltételek biztosításával, hogy a tömegtájékoztatási eszközök kísérjék a színház és szervei

működését,
- információk közzétételével a tömegtájékoztatási eszközökben a programokról, amelyeket a

színházban tartanak.
-

XI. ÜZLETI TITOK

42. szakasz

Üzletei titoknak tekintendőek az anyagok, az adatok és az okiratok, illetve aktusok, amelyeket a
törvénnyel és más jogszabályokkal, valamint a megfelelő szervek egyedi határozataival és
dokumentumaival üzleti titokká nyilvánítanak.

Az üzleti titkot kötelesek őrizni az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság tagjai, minden
foglalkoztatott, aki bármilyen módon tudomást szerez okiratról vagy adatról, amely üzleti
titoknak tekintendő.

Az üzleti titok őrzésének kötelezettsége a színházbeli munkaviszony megszűnését követően is
tart.

XII. KÖRNYEZETVÉDELEM

43. szakasz

A színház a munkájában alkalmazni fogja a környezetvédelem területének jogszabályait.



A környezetvédelmi intézkedések foganatosítása a színház foglalkoztatottai és a színházi szervek
összes tevékenységének szerves részét képezi.

A környezetvédelmi intézkedések magukban foglalják a környezeti ártalmak megakadályozását
és az ártalmak okozóinak időben való elhárítását biztosító korszerű technológiai-műszaki
megoldások előkészítését, a munkaszervezés fejlesztését és azoknak az okoknak a
kiküszöbölését, amelyek megnehezítik a védőintézkedések időben való megtételét és az
intézkedéseknek az ezzel a kérdéssel foglalkozó egyéb szervektől való átvételét.

XIII. AZ ALAPSZABÁLY ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS AKTUSOK

44. szakasz

Az egyedi és egymás közötti viszonyokat a foglalkoztatottak és a színház között a munkával
kapcsolatban és a munka alapján a jelen alapszabály és más általános aktusok rendezik.

45. szakasz

Az alapszabály a színház alapvető általános aktusa.

A többi általános aktusnak összhangban kell lennie az alapszabállyal.

Az alapszabályt az alapítók jóváhagyásával az igazgatóbizottság hozza meg.

Az alapszabály módosítását és kiegészítését a meghozatalával azonos  módon kell eszközölni.

46. szakasz

Az alapszabály, illetve más általános aktus meghozatalára, módosítására és kiegészítésére a
kezdeményezést megindíthatja:

1. az igazgató,
2. az igazgatóbizottság,
3. a felügyelő bizottság,
4. az alapítók.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti kezdeményezést a színház igazgatóbizottságának kell
benyújtani.

A határozatáról a színház igazgatóbizottsága tájékoztatja a kezdeményezés benyújtóját, az
átvételét követő 15 napon belül.

47. szakasz

Más általános aktusokat az igazgatóbizottság, illetve az intézmény igazgatója hoz meg.



48. szakasz

A színház, a törvénnyel és a jelen alapszabállyal összhangban az alábbi általános aktusokat hozza
meg:

- a belső szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzatot,
- a házirendről szóló szabályzatot,
- más általános aktusokat, amelyek meghozatalát a törvény irányozza elő.

49. szakasz

Az általános aktusokat közzé kell tenni a színház hirdetőtábláján és szabály szerint a
közzétételüktől számított nyolcadik napon lépnek hatályba.

XIV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. szakasz

A jelen alapszabály az intézmény hirdetőtábláján való közzétételétől számított nyolcadik napon
lép hatályba, és az alapító általi jóváhagyás megszerzését követően lesz közzétéve.

Az alapszabályt 2013. ________ függesztettük ki a hirdetőtáblára.

51. szakasz

A színház összehangolja az  általános aktusait a  jelen alapszabály rendelkezéseivel, a jelen
alapszabály hatálybalépésétől számított hat hónapon belül.

52. szakasz

A jelen alapszabály hatálybalépésével érvényét veszti a „Сенћанско мађарско камерно
позориште“ – Zentai Magyar Kamaraszínház alapszabálya, amelyet a színház
igazgatóbizottsága 2009. 02. 23-án hozott meg.

Zenta,

Szám: Verebes Ernő s. k.

Kelt: 2013. 03. 15. __________________________
     az igazgatóbizottság elnöke



ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ
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Zentai Magyar Kamaraszínház - Senćansko mađarsko kamerno pozorište
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JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 2/2013

A  Zentai Magyar Kamraszínház igazgatóbizottságának üléséről, amelyet 2013.03.15.-én a
Zentai Magyar Kamraszínház székhelyén 9.30 - kor a Fő utca 4. szám alatt tartottunk meg. Az
ülésen részt vett az igazgatóbizottság elnöke: Verebes Ernő, az igazgatóbizottság tagja:
Szakali Beáta és Gombos Dániel, és a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója Vukosavljev
Iván.

Jegyzőkönyvvezető: Szakali Beáta .
A gyűlést, az intézmény igazgatója hívta össze.

Vukosavljev Iván üdvözli a jelenlévőket, megnyitja az ülést és ismerteti a következő
napirendet:

1. A Zentai Magyar Kamaraszínház 2013/1 igazgatóbizottsági jegyzőkönyvének elfogadása
2.  A Zentai Magyar Kamaraszínház új alapszabályának ( Statutum)  ismertetése
3. Egyéb

Szükségtelen  részek kihagyva.

A 2. pont ismertetése után az igazgatóbizottság a következő döntést hozta:
HATÁROZAT:  Az igazgatóbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Zentai Magyar
Kamaraszínház új alapszabályát (Statutum).

Az igazgató 10.30 - kor berekesztette az ülést.

Jegyzőkönyvvezető:
Az igazgatóbizottság elnöke:



Javaslat
A közszolgálatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos  Közlönye, 42/91. és 71/94.
sz.) 21. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, a  kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakasza  1. bekezdésének 8. pontja, a  helyi önkormányzatról szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 9. és  28. pontja, valamint  a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
intézmény megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011. és 2/2013. sz.)
12. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án  tartott ülésén
meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2012. ÉVI

MUNKÁJÁRÓL ÉS ÜZLETVITELÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.

A képviselő-testület ELFOGADJA a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
2012. évi munkájáról és üzletviteléről szóló jelentést.

II.

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 6-5/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

I n d o k l á s:

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. sz.) 21. szakasza 1.
bekezdésének 6. pontja szerint az igazgatóbizottság az alapítói aktussal és az alapszabállyal
megállapított egyéb teendőket is ellát.

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alapszabálya
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2011. sz.) 28. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja szerint az
intézmény igazgatóbizottsága elfogadja a munkáról és az üzletvitelről szóló éves jelentést.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza
1. bekezdésének 8. pontja és  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.



sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel
összhangban megalakítja a község statútumában meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat,
intézményeket és szervezeteket, és ellenőrzi azok működését.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 28. pontja szerint a községi képviselő-testület megvitatja és elfogadja azon
közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok évi munkajelentését, amelyeknek a község
az alapítója vagy többségi tulajdonosa.

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 7/2011. sz.) 12. szakasza szerint az alapítói jogok gyakorlásában a
képviselő-testület megvitatja és elfogadja a Művelődési-oktatási Központ éves munkájáról és
üzletviteléről szóló jelentést.

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megbízott igazgatója 2013. 03. 06-án
megküldte az alapítónak, Zenta községnek az  alábbi dokumentumokat a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-oktatási Központ 2012. évi  munkájával és üzletvitelével kapcsolatban:  a  2012. évi
munkájáról szóló jelentést, a  2012. évi pénzügyi jelentést, a  2012. évi beruházásokról szóló
jelentést, a befektetésekről szóló jelentést, a  2012. évi pénzügyi terv megvalósításáról szóló
jelentést, a  községi, a tartományi és a köztársasági költségvetésből a 2012. évben fizetett
költségek táblázatos bemutatását. A levél csatolmányaként megküldték a zentai Thurzó Lajos
Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának a 2013. 02. 21-én kelt jegyzőkönyvét a
zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ munkájáról és üzletviteléről szóló jelentés
elfogadásáról szóló határozattal.

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és költségvetési osztálya 2013. 03. 12-én
pozitív véleményt adott az intézmény 2012. évi pénzügyi jelentéséről.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott javaslattevője végzésével megerősítette a zentai Thurzó Lajos Művelődési-
oktatási Központ 2012. évi munkájáról és üzletviteléről szóló jelentés elfogadásáról szóló
végzésjavaslatot, és utalta azt Zenta Község Képviselő-testülete elé megvitatás és elfogadás
céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a
javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi bizottságának,
valamint a művelődési és tájékoztatási bizottságának véleményét a  zentai Thurzó Lajos
Művelődési-oktatási Központ 2012. évi munkájáról és üzletviteléről szóló jelentés elfogadásával
kapcsolatban, meghozta  a rendelkező rész szerinti végzést.



MOK „THURZÓ LAJOS“
ZENTA, POSTA UTCA 18.

PÉNZÜGYI JELENTÉS 2012.ÉVRE

Számlaszám Számlaelnevezése Összeg
732100 Adományok nemzetközi szervezetektől:

- Bethlen Gábor Alap            80.751,14
Adományok összesen          687.750,83

742100 Javak és szolgáltatások eladásából származó
bevétel: - múzeum

- szinház
- könyvtár
- tandíj
- bérlet

     13.025,74
         353.620,00
         172.750,00
         113.800,00
         346.860,00

Szolgáltatásokból származó össz bevétel       1.000.055,74
744100 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai:

- Best izgranja
- Magyar Nemzeti Tanács

           50.000,00
      1.998.960,00

Őnkéntes átutalások összesen       2.048.960,00
771100 Költségrefundációs memurandumtételek

- betegszabadság          165.011,80
Költségrefundációs memurandumtételek összesen          165,011,80

791110 Zenta község költségvetéséből származó bevételek     29.342.431,02
791113 Vajdaság autonóm tartomány költ.származó bevétel          172.900,00

A költségvetésből származó össz bevétel     29.497.331,02
Összes bevétel     32.792.109,70

411100 Foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei     13.741.799,00
412000 Munkáltató terhelő szociális járulékok:

- nyugíj és rokkantbiztosítás
- egészségügy biztosítás
- munkanélküli biztosítás

    1.511.593,00
         845.121,00
         103.062,00

413100 Természetbeni juttatás – télapócsomag            17.598,40
414100 Foglakoztatottak szociális juttatásai:

- 30 napon túli betegszabadság     165.011,80
414300 Végkielégítés nyugdíjbavonuláskor          261.255,00
415100 Utazási térítmény munkába menet és jövet            26.578,00
416100 Jubiláris díjak          294.764,00

Foglakoztatottak össz költségei     16.966.782,20
421100 Banki szolgáltatás költségei és illetékek          177.751,03
421210 Elektromos energia költségei          758.669,97
421220 Központi fűtés költségei       5.118,108,79
421300 Komunális szolgáltatás költségei          282.347,86



421400 Távközlési szolgáltatások költségei          281.750,17
421900 Egyéb költségek              7.500,00

Állandó költségek  összesen       6.626.127,82
422100 Belföldi hivatalos utazások költségei          124.543,00
422200 Kölföldi utazások költségei            10.000,00
422900 Egyéb szállitási költségek            19.998,00

Szállítási költségek összesen          154.541,00
423200 Számitógépek karbantartási szolgáltatásai            84.342,00
423300 Továbképzési szolgáltatások              3.000,00
423400 Tájékoztatási szolgáltatások            47.209,75
423500 Szakmai szolgáltatások - egyéb szakmai szolgáltat.

- távfelügyelet
- technikai dokum.kidolg.
- rákapcsol.az elekt.hálozat.

           84.956,56
   159.944,82

             7.000,00
           38.600,28

423600 Háztartási és vendéglátói szolgáltatások          288.543,67
423700 Reprezentació          128.466,52
423900 Egyéb általános szolgáltatások - fénymásolás

- tagsági díj
- spedíció

             1.000,00
             7.000,00
           43.668,00

Szerződéses szolgáltatások összesen          893.731,60
424200 Szakosított szolgáltatások - oktatás

- művelődés
           58.197,00
      1.894.477,63

Szakosított szolgáltatások összesen       1.952.674,63
425100 Épületek és létesitmények  folyó javitása és

karbantartása
      1.275.645,10

425200 Berendezések és felszerelések folyó javitása és
karbantartása

         139.813,68

Folyó javítások és karbantartások összesen       1.415.458,78
426100 Irodai – adminisztrativ kellékek kiadásai            48.783,29
426300 Foglakoztatottak oktatásához és képzéséhez

szükséges anyag
           84.800,00

426600 Oktatáshoz és művelődéshez szükséges anyag          106.188,33
426800 Higiéniai kellékek            77.161,10
426900 Külön célú anyagok, eszközök és apróleltár          127.104,88

Anyagi költségek összen          444.037,60
431100 Épületek és épületszerkezetek értékcsökenése                 962,66
431200 Berendezések és felszerelések értékcsökenése            27.163,66
431300 Egyéb vagyontárgyak és berendezések értékcsöken.                 533,20
435111 Nem anyagi javak értékcsökenése           562,18

Értékcsökkenés összesen            29.221,70
465100 Egyéb támogatások – Zenta község kiemelt ünnepei       2.543.245,96

Egyéb támogatások összesen       2.543.245,96
481900 Nonprofit szervezetek dotálása:

- gyermekjóléti akcióterv
- magyar néptánc fejlesztése

           40.000,00
         300.000,00

Nonprofit szervezetk dotálása összesen          340.000,00
482100 Egyéb adók            71.439,01



482200 Kötelező illetékek: - köztártasági
- községi
- bírosági

             5.850,00
             1.500,00
                760,00

Adók, illetékek és bírságok össz költségei            79.549,01
Költségek összesen     31.445.370,30

512200 Épületek és létesitmények épitése-raktár,garázs            29.729,92
512200 Gépek és felszerelések: - bútor

- számitógépes felszerelés
- nyomtatók
- elektromos felszerelés
- háztartási felszerelés

           22.169,84
           84.650,00
           11.760,00

      27.022,00
           48.480,00

512600 Oktatási és kulturális felszerelés            50.364,28
515100 Nemanyagi-eszmei javak: - könyvek          150.653,11

Összes kiadások 424.829,15
Összes kiadások és költségek     31.870.199,45
Jövedelem többlet – költségvetési többlet          921.910,25
Fel nem osztott rész többletbevételekből, az előző
évekből,kiadások és költségek fedezésére pályázat
társfinanszirozásához
Átvitt el nem költött pénzeszközök az előző
évekkből,folyó évi költségek és kiadások fedezésére
Értékcsökkenési forráseszközök nem anyagi javak
vásárlásának fedezésére

           58.315,11

           96.933,45

           29.221,70
Többletbevétel       1.106.380,51

Többletelosztási javaslat:
- el nem költött eszközök elkülönített folyószámlán JTI           5.450,14
-  pénzeszközök felhasználása MNT pályázat szerint                     939.780,82
-  leltár bővítése önkéntes adományokból                       56.808,00
- a következő évi költségek fedezésére 104.341,55

Zenta, 2013.02.13.-án Összeálította:
                                                                                                   Rácz Szabó Márta s.k.
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                           2012-ES ÉV PÉNZÜGYI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSA

Számla
száma

Szémla neve Összesen Községi költ-
ségvetési eszk.

Saját jöved.ből
származó eszk.

Közs.költségv.
eszk.megavlós

Saját.jöv.ből
sz.eszk.megval

411000 A foglakoztatottak keresete,
pótlékai és térítményei 14.168.000,00 14.168.000,00 13.559.906,00 181.893,00

412000 A munkáltatót terhelő
szociális járulékok 2.536.000,00 2.536,000,00 2.427.221,00 32.555,00

413000 Természetbeni juttatások
40.000,00 40.000,00 17.598,40

414000 A foglalkoztatottak szociális
juttatásai 380.000,00 380.000,00 261.255,00

415000 A foglalkoztatottak szociális
juttatásai 10.000,00 10.000,00 26.578,00

416000 A foglalkoztatottak jutalma
330.000,00 330.000,00 294.764,00

421000 Állandó kiadások – energia
PTT, kommunális 7.517.000,00 7.476.000,00      41.000,00 6.593.3692.71 32.765,11

422000 Ingázási  költségek
265.000,00     150.000,00      115.000,00 60.114,00 77.227,00

423000 Szerződéses szolgáltatások
1.202.000,00 1.060.000,00      142.000,00 685.410.06 146.791,84

424000 Szakosított szolgáltatások
Oktatás, kultúra 2.700.000,00 2.200.000,00 500.000,00 1.696.759,09 67.522,00

425000 Folyó javítások és karbantartás
1.171.000,00 1.160.000,00      11.000,00 544.501,78 29.560,00

426000 Anyak
826.000,00 785.000,00    41.000,00 317.891,42 28.017,00

463000 Átutalások egyéb hatalmi
szinteknek 172.900,00 172.900,00 172.900,00

482000 Adók, kötelező illetékek
20.000,00 10.000,00      10.000,00 79.549,01

511000 Épületek és építési
létesítmények 30.000,00 30.000,00 29.729,92

512000 Gépek és felszerelés
60.000,00 60.000,00 238.566,12

ÖSSZESEN
31.427.900,00 30.427.900,00 1.000.000,00 26.614.085,06 1.015.354,37

A községi költségvetésből származó eszközök megvalósulása 87,47%, saját jövedelemből
származó eszközök megvalósulása 101,54%.

Zenta, 2013.02.13.               Összeállította
    Rácz Szabó Márta s.k.
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JELENTÉS A 2012-ES BERUHÁZÁSOKRÓL

2012-es évben a következő beruházások lettek elvégezve:

FELSZERELÉS
Leltár
szám Beruházás megnevezése    Érték
402 Raktár-garázs építése- színház – befejező munkálatok   29.729,92
413 Sminkasztal – színház        50.364,28
418 Polc – könyvtár        22.169,84
419 Képernyő – könyvtár          8.590,00
420 Képernyő – közös szolgálat          8.590,00
421 Számítógép - közös szolgálat        22.490,00
422 Számítógép - közös szolgálat        22.490,00
423 Számítógép - közös szolgálat        22.490,00
424 Nyomtató Epson M1200 - közös szolgálat          5.880,00
425 Nyomtató Epson M1200 - közös szolgálat          5.880,00
426 Fiskális kassza - közös szolgálat        27.022,00
427 Hűtőszekrény - közös szolgálat        18.490,00
428 Mosógép - közös szolgálat        29.990,00

Ö s s z e s e n    274.176,04

APRÓ LELTÁR
Leltár
szám Leltár megnevezése Érték
1. Vízmlegítő TEG-10 - közös szolgálat   4.915,00
2. Tálca – színház – 5 darab          1.785,00
3. Fazék 30 - színház          3.584,00
4. Kancsó – könyvtár – 3 darab             732,00
5. Mozgásérzékelő fényszóró - színház Tornyos          1.692,00
6. Társasjáték – könyvtár Tornyos          1.576,00
7. Mikroport -  színház          1.290,00
8. Elektromos élősövény vágó - MOK          4.530,00
9. Vezetékes telefon - könyvtár          1.300,00
10. Vezetékes telefon - közös szolgálat          1.300,00
11. Függönytartó 160cm - múzeum          2.937,00
12. Függönytartó 200cm – múzeum- 7 darab        23.491,48
13. Függönytartó 300cm - múzeum          4.194,00



14. Függöny 63,5m - múzeum        67.506,70
Ö s s z e s e n  121.983,18

NEMANYAGI-ESZMEI  BEREUHÁZÁSOK:
Sor-
szám Nemanyagi beruházások Érték
   1. Magyar nyelvű könyvek a könyvtár részére 189 darab 141.507,11
   2. Szerb nyelvű könyvek a könyvtár részére 267 darab      546.925,05

Ö s s z e s e n 688.432,16

Magyar népviselet:  lányoknak    12 komplet
                                fiúknak         11 komplet
                                készülőben   28 komplet     300.000,00

Folyó javítások és karbantartás a múzeumban: ablakszárnyak cseréje
elektromos vezeték

         mázolás és festés
Folyó javítások és karbantartás a tronyosi és felsőhegyi fiókkönyvtárban:

ablakok javítása
tető és az eresz javítás

    550.000,00
    281.157,00
      10.240,00

      49.999,95
      47.900,00

Összesen     939.296,95

A befektetés eszközei biztosítottak: - községi költségvetésből    407.400,95
- köztársasági költségvetésből              537.779.05
- Vajdaság AT költségvetéséből 42.900,00
- Best izgradnja támogatásából              5.880,00
-  Bethlen Gabor alap támogatásából   80.751,14
- MNT támogatásából 939.526,18
- saját eszközökből 309.651,01

Zenta, 2013.02.05.        Összeállította
                                                                                                       Rác Szabó Márta s.k.
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A THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT
2012.ÉVI JELENTÉSE

A VÁROSI KÖNYVTÁR JELENTÉSE

A Zentai Városi Könyvtár, amely a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
keretében működik, mint a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű intézménye 650
négyzetméternyi működési területtel, a rendelkezésére álló Zentai Alkotóházzal, Felsőhegyen és
Tornyoson egy-egy fiókkönyvtárral, valamint 8 könyvtárossal és egy takarítóval látja el
alapvető közgyűjteményi feladatait.

A könyvtár munkáját 2012-ben elsősorban a teljes állomány számítógépes feldolgozása, a
könyv és az olvasás népszerűsítése és a gyermekekkel való foglalkozás határozta meg. Ebben a
munkájában mindenekelőtt a nevelő, az önművelődést és a tájékozódást szolgáló stratégiai
célkitűzéseket igyekezett megvalósítani.

Sajnos az idei évben sem tudtuk nagyobb mértékben növelni az újonnan beszerzett
könyvek számát, pedig a kortárs irodalom és a frissen kiadott könyvek beszerzése feltétele egy
korszerűen működő könyvtár zökkenőmentes működésének. Ebben az évben viszont külön
figyelmet fordítottunk a gyermekkönyvek állományának gyarapítására, hiszen nagyon fontosnak
tartjuk azt, hogy a gyermekek megismerkedhessenek a legújabb gyermekkiadványokkal.

A Városi Könyvtár aktív és passzív tagjainak a száma összesen 6246 személy (Zentán
5759, Tornyoson és Felsőhegyen 487 fő). Jó hír, hogy egy év alatt 352 új fővel gyarapodott az
olvasóközönség száma, azaz 184 gyermekolvasóval (14 éves korig), 21 középiskolással, 7
egyetemistával, 84 aktív alkalmazottal, 50 nyugdíjassal, 2 földművessel és 4 egyéb
alkalmazásban levővel.

A 2012-es évben 150.653,11 dinárt költöttünk könyvvásárlásra, amelyből 202 darab
könyvet tudtunk beszerezni. Saját eszközből mindössze 27 001,97 dinárt fordítottunk erre a
célra, és összesen 33 könyvet vásároltunk érte. A Tartományi Művelődési és Tájékoztatási
Titkárság pályázatán 42 900 dinárt nyertünk, melyből 69 darab könyvet vásároltunk. A Szekeres
László Alapítványtól 85 214,30 dinár támogatástunk kaptunk, amelyből pontosan 100 darab
könyvet vettünk. A Szerb Köztársaság Kulturális és Tájékoztatási Minisztériumának
közvetítésével összesen 950 darab (8 magyar és 942 szerb nyelvű) ajándékkönyvet kaptunk
537 779,05 dinár értékben. Az előző évhez hasonlóan tavaly is bekapcsolódtunk a Márai-
programba, amelynek hála 2013-ban intézményünk 800 000 forint értékű magyar nyelvű
könyvvel gyarapodhat.

A helyi gyermekjóléti akcióterv alapján intézményünk 40 000 dinárt kapott a Gyermekhét
2012 könyvtári rendezvénysorozat lebonyolítására, amelynek keretében több mint 600 gyermek
részesült játékos, gondtalan, de mégis tudásukat gyarapító, kisközösséget építő és fejlesztő,
tartalmas művelődési programokban.

Az elmúlt egy év könyvtári szolgáltatásainak hatékonyságát 14 677 könyvkölcsönzési
alkalom, továbbá 18 510 könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő olvasó, internethasználó,
rendezvénylátogató és gyermekfoglalkozás-résztvevő tanúsítja.

A vizsgált időszakban is zökkenőmentesen működött a Szirén Integrált Könyvtár Rendszer,
amelynek legújabb, 9.269-es verzióját alkalmazzuk. Az új verzió sikeres alkalmazása végett
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könyvtárosaink külön képzésen is részt vettek a Kapocs Könyvtári Csoport szervezésében.
Eddig a Városi Könyvtár állományának 62 461 dokumentumát (könyvek, helyismereti
cikkgyűjtemény) sikerült elektronikusan feldolgozni, amelynek adatai bekerültek a Szirén
online katalógusába is (http://www.sziren.com/index_sziren.htm).

Egyébként az olvasók számára két számítógép áll rendelkezésre, amelyen naponta a nagy
érdeklődésre való tekintettel egy-egy felhasználó legfeljebb fél órát internetezhet.
Digitalizálásra sajnos nincs lehetőségünk, ezért nem áll olvasóink rendelkezésére elektronikus
folyóirat-lapozó sem.

Könyvtári rendezvények

A Városi Könyvtár 2012-ben stratégia feladatait szem előtt tartva az alábbi programokat,
rendezvényeket tartotta meg:

Csoportos, családi könyvtárlátogatások szervezése

Luca-napi népi játszóház; népi táncoktatás („Mert mibennünk zeng a lélek…”); népdaltanulás és
mesemondás (A téli ünnepkör népszokásai); népi gyermekjátékok tanulása („A játék az
gyönyörű…”); középkori játékok bemutatója; gyermekműsor Kányádi Sándor alkotásaiból
(„Mesék meséje”); a Mécsvirág együttes gyermekműsora (Mátyás az igazságos); a Kapaszkodó
együttes gyermekműsora („Szemtől szemben”); Tripolsky Géza néprajzkutató, múzeumalapító
emlékezete („A juhászok így élnek, úgy élnek…”); Stevan Kragujević Štica fotóriporter
emlékezete (Egy zentai, aki hírneves lett); a zentai csata ünnepe; mesedélután írók, költők,
színművészek, előadóművészek, pedagógusok, ismert közéleti személyek, szülők, nagyszülők
közreműködésével (Legkedvesebb mesém); könyvbarátok találkozója (Olvassunk!).

Olvasófejlesztési programok

Minden hónapban a könyvtár mesesarka adott otthont a Meseország című gyermekmatinénak;
2012 szeptember–októberében csaknem 175 elsős kisdiák lett tagja intézményünknek
ünnepélyes keretek között, mégpedig díjmentesen; 2012 októberében az általános iskola 4–5.
osztályosai drámapedagógiai módszerekkel ismerték meg Benedek Elek Tamás kocsis című
műmeséjét; a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a gyermekheti rendezvények ideje alatt az
óvodások és a kisiskolások a Magyar népmesék című rajzfilmsorozat legkedvesebb meséit
nézhették meg Zentán, Felsőhegyen és Tornyoson.

Olvasásnépszerűsítő vetélkedők

Irodalmi műsor és vetélkedő Stevan Sremac zentai születésű, neves szerb író emlékére szerb
nyelven; Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny; községi szavalóverseny magyar és
szerb nyelven.

Író-olvasó találkozók

A vizsgált időszakban az érdeklődők a Zentai Alkotóházban megismerkedhettek Fenyvesi Ottó és
Bogdán József költő legfrissebb alkotásaival, Fekete J. József irodalomtörténész új könyveivel,
Szilágyi Károly műfordító három fordításkötetével; Dezső Csaba Péter szegedi archeikus
sorsképelemző könyveivel, Árvai Attila budapesti író, költő, parapszichológiai kutató Élet a halál
után, avagy miért félünk a túloldaltól című művével, Hódi Sándor pszichológus Szívügyek című
könyvével, továbbá Balogh István Virágot ültetni sisakba és Bencsik Orsolya Akció van! című
prózakötetével.
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Filmklub

Az olvasás és a filmművészet népszerűsítése végett az elmúlt egy évben az alábbi filmeket
mutattuk be Csillik Blanka film- és média szakos bölcsész vezetésével: Fallal szemben,
Montenegro, Eszkimó asszony fázik; egy-egy találkozó vendége volt: Szögi Csaba költő,
újságíró, szerkesztő, Jovan Gašović középiskolai történelemtanár és Mayer Erzsébet budapesti
filmesztéta. A filmklub 2012. júniusában megszűnt.

Műhelyfoglalkozások gyermekek részére

Havi rendszerességgel szerveztünk műhelyfoglalkozásokat elsősorban a felsőhegyi és a tornyosi
fiókkönyvtárban (gyöngyfűzés, használati tárgyak csuhéból, gyermekjátékszer készítése,
mézeskalács-díszítés, szövés, hímzés, fonás, szalmaképek mintázása, papírhajtogatás,
hópehelykészítés, önismereti társasjáték, nőnapi ajándékok készítése, üvegfestés, tojásfestés,
virágkészítés ruhaanyagból, gyermekjátékok gyűjtése, ajtódísz-kopogtató készítése, Mikulás-
napi játékdoboz készítése, Luca-napi pogácsasütés, mézeskalácssütés, fenyőfadíszek készítése,
ajtódísz-kopogtató készítése).

A zentai Ispiláng gyermeknéptánccsoport 61 (28 óvodás és 33 kisiskolás) tagot számlál.
2011.-ben alakult a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ keretében azzal a céllal,
hogy a legkisebbekkel felfedeztesse a népköltészet és a népművészet, egyszóval: a népi kultúra
esztétikumát, amely arra tanít bennünket, hogy csak akkor rendelkezhetünk egészséges
gyökerekkel, ha magunkban hordozzuk a magyar néphagyomány jellegzetességeit, értékvilágát.
Tavaly új szakaszába lépett ez a képzési forma. 2012. január 4-e és 6-a között „Mert mibennünk
zeng a lélek…” elnevezéssel tánctábort szerveztünk. A csoport tagjai fölléptek az óvodások
évzáró ünnepélyén, a zenepavilon átadásán, az Interetno Fesztivál zentai eseményén, a Szerbia
Európa ritmusában elnevezésű rendezvényen, a március 15-ei, a városnapi stb. ünnepi műsoron
stb. Október vége óta Kisimre Szerda Anna és Kisimre Árpád topolyai néptáncpedagógusok
tanítják gyermekjátékokra és néptáncra a csoportot heti két alkalommal az egykori internátus
épületében. A csoport művészeti vezetője Hajnal Anna. A tervek között szerepel egy énekkar
létrehozása is, mely a Szélrózsa leánykórus utódjaként szervesen illeszkedik majd népművészeti
elképzeléseinkbe. A Zentai Önkormányzat az idei évben is a csoport nagylelkű támogatója volt:
a vidéki táncoktatók tiszteletdíján kívül 12 lány- és 11 fiúviselet varratására is jutott pénz. 28
viselet van készülőben. Az önkormányzat 100% - ban fizette a költségeket, összesen 300.000,00
dinár összegben.

A könyvtári szolgáltatásokhoz és a könyvtári gyűjteményekhez
kapcsolódó tevékenységek (kiállítások, tematikus kiadványok)

Egyéni kiállítások: Mezei Erzsébet Lámpás 2012 című karácsonyi eseménysora; Kolenák Ibolya
(hímzések); Gajdos Erika (szőttesek); Ágoston Andrea (szőttesek), Stevan Kragujević Štica-
emlékkiállítás. Csoportos kiállítások: a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola
kisiskolásainak kiállítása (rajziskola); az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Szivárvány
festőcsoportjának kiállítása (emlékkiállítás); szentképek kiállítása; régről fennmaradt írásos
dokumentumok kiállítása (Múltidéző); a Thurzó Lajos Általános Iskola rajzszakköröseinek tárlata
(„Együtt a világért”); Mária-szobrok, kegytárgyak; Raku 2012 – a Zentai Képzőművészeti
Alkotóműhely bemutatkozása; a képzőművészeti pályázat kiállításának megnyitója (Élet a vízben
és a vízen).
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Olvasásszociológiai kutatások a Zentai Gimnáziumban

Hajnal Anna könyvtáros olvasásszociológia kutatása a Zentai Gimnázium 3 magyar tannyelvű
osztályára terjedt ki 60 diák részvételével. Vizsgálódásai középpontjába kizárólag az olvasási
szokások kerültek, s a finomabb összefüggésekre csak néhány kérdés alapján következtethetett.
Így például arra, hogy a 60 tanuló közül csak 2-nek van 500-nál több könyv a lakásában, és
hogy a megkérdezettek 88 százalékának 200-nál kevesebb könyve van otthon, pedig a szülők
közül az édesapáknak a 30, az édesanyákénak pedig a 39 százaléka főiskolai és egyetemi
végzettségű, míg érettségivel az édesapáknak a negyede, és az édesanyákénak majdnem a
negyede (23%) rendelkezik, és alig akad szülő, aki ne fejezett volna be valamilyen középiskolát
(23%).

Mindebből arra következtethetünk, hogy a szülői házban látott minták között az olvasás
kultusza és kultúrája nem jellemző. Pedig a jövő nemzedék olvasóvá nevelése végett mind az
iskolai oktatásban, mind a közművelődésben fő szempontunk csak az, hogy ez a nevelés
elsősorban szokások kialakítása, ápolása, gondozása legyen. A szokások több eleme pedig a
hagyományok átvételét jelenti, azaz nem elhanyagolható tényező, ha valakit követünk,
utánzunk. A fiatalok előtt pedig épp a szülő, a nagyszülő, a rokonok példája a követendő. Mint
ahogy igen erős hatású lehet a kialakulatlan ízlésű olvasóra a testvéreknek, barátoknak,
osztálytársaknak a könyvhöz való viszonya is.

Különböző célcsoportok számára készített tematikus foglalkozások, előadások és műsorok

Reisinger János (Jézus példázata az utcán sípoló gyermekekről, Jézus példázata az úrról és
szolgájáról, Jézus példázata a hamis sáfárról); Mucsi Gábor (Az önfenntartó kiskert,
Szennyvízmentes háztartás, A szemétmentes háztartás, Gondolatok és szavak, amelyeket a víz
megért és viszonoz, Permakultúra); Msgr. Nagy József (Jeremiás próféta; Ezekiel, a lélek
prófétája; Dániel próféta, „apokaliptika”; Keresztelő János; Jelenések könyve; Jövendölések
szemben a bibliai próféciákkal; Hogyan működik a katolikus egyház és annak irányítása?;
Pápa, püspök, pap, diakónus Jézus helyett van-e az egyházközösség élén?; Böjtöljünk, vagy ne
böjtöljünk?; Noé, a hit embere); dr. Magyar Lóránt (A XXII. század gyógyítási technológiája);
Szabó Tönki Károly (A hosszú élet titka II.); dr. Nagy Sándor (Szöul és Mikronézia); Bíró
András Zsolt (Magyar vándorlás és honfoglalás); dr. Czékus Margit (A miatyánk az
irodalomban); Gallusz László (Jézus portréja Lukács evangéliumában); ft. Szöllősi Tibor
(Nyitottnak lenni – a pravoszláv egyház katolikus szemmel); Miskolczi József (Istenben hinni és
politizálni); Pataki Tibor („Kossuth Lajos azt üzente…”).

Holokauszt-emléknap; a Térzene Irodalmi és Művészeti Társaság hagyományos Bálint-
napi műsora (Tényleg szeretsz? Szakítás sírva, zokogva… röhögve); a Térzene Irodalmi és
Művészeti Társaság műsora (Percenként poén3); a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola
Szószólók irodalmi szakkörének és a Pro Cultura irodalmi csoportjának költészetnapi műsora
(„Arany és kék szavakkal”); Süssön, főzzön a Magyar Szóval!

Kiemelt vajdasági és regionális jelentőségű rendezvényeink

Mindhárom rendezvényünket, az Énekelt Versek XVII. Zentai Fesztiváljának tájoló programját,
a XIV. Hagyományaink Ünnepének lebonyolítását („Diót perdíts hárfákra / rózsát köss
bokrétákra”) és a XVIII. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny döntőjének megszervezését a
Magyar Nemzeti Tanács támogatta, illetve segítette.
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Hagyatékok, kéziratok, helyismereti tevékenység

A Zentai Városi Könyvtárban található helyismereti kiadványok, magyar nyelvű kéziratok,
hagyatékok feltárása és feldolgozása folyamatos, azaz a helyismereti anyag gyűjtése,
feldolgozása, rögzítése, feltárása és őrzése tervszerű, adatbázisba rendezett.

Periodikumok

A helyi magyar nyelvű periodikumok elektronikus nyilvántartásba vétele és analitikus
feldolgozása a következő időszak feladata lesz.

Webalapú szolgáltatások fejlesztése

Az állandóan változó világban szükséges, hogy a könyvtár virtuálisan is megjelenjen a
világhálón, ezért 2012. október elején elindítottuk a könyvtár facebookos oldalát, melyen
könyvajánlókat olvashatnak az olvasók, valamint a gyermekek számos izgalmas vetélkedőben is
részt vehetnek, melyek során közelebb kerülhetnek a vajdasági kortárs irodalomhoz is. Eddig
183 felhasználó csatlakozott az oldalunkhoz, akik folyamatosan hozzászólnak
rendezvényeinkhez, valamint tanácsokkal segítik munkánkat, hogy minél interaktívabbakká
válhasson oldalunk.

A kistelepülési könyvtárak fejlesztése

A felsőhegyin és a tornyosin kívül mielőbb két újabb fiókkönyvtár megnyitása válik sürgős
feladatunkká, hiszen Kevin és Bogarason is nagy szükség mutatkozik olyan identitásmegőrző,
feldolgozó, feltáró, bemutató és hozzáférést biztosító helyre, mint amilyen a könyvtár.

AZ OKTATÁSI RÉSZLEG JELENTÉSE

     A 2011-2012. – es tanévben 2 számítógépes képzést tartottunk,  a Szakszolgálat és Oktatási
részleg szervezésében. Nyugdíjasok  részére szerveztük a kurzusokat. Egy-egy tanfolyam 8
résztvevővel indult, és a számítógépes tanfolyamokat ennek megfelelő számú résztvevő is
fejezte be. Varrótanfolyam is folyt az intézményben, 6-8 résztvevővel tanfolyamonként. A
tavalyi évben 8 hallgató végezte el a tanfolyamot. A 2011-es év végén angoltanfolyamot is
indítottunk kezdők számára. Egy-egy tanfolyam 3 hónapig tart, 40 órával és kb. 50.000,00
dinárba kerül az intézménynek. Többször is hirdettünk kedvezményes  tanfolyamokat, de
jelentkezők hiányában nem tudtunk újabb képzéseket indítani. Nagy a konkurrencia a civil
szervezetek részéről.  Emiatt csak akkor van tőmeges jelentkezés, ha ingyenes tanfolyamot
indítunk.
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JELENTÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ egyik alapintézményeként működő
Művelődési Ház munkaprogramjában elsődleges célul a közös művelődési és szórakozási
alkalmakat, az alkotó tevékenység kibontakozását és a kultúra eredményeinek terjesztését
tűzte ki.
A Művelődési Ház fontos szerepet tölt be a hivatásos művészet alkotásainak közönséghez
történő eljuttatásában (hivatásos színházi előadások, kiállítások, hangversenyek rendezése).
Szoros együttműködés alakult ki az épületben működő új intézménnyel, a Zentai Magyar
Kamaraszínházzal, amely Vajdaság legújabb hivatásos színházaként van bejegyezve (2009
óta). Valamint folytattuk együttműködésünket a Miroslav Antić amatőr színjátszó
egyesülettel, akik próbáikat, előadásaikat heti rendszerességgel a Művelődési Házban
tartják. Természetesen a többi civil szervezettel, egyesülettel, alapítvánnyal, iskolákkal,
óvodákkal stb. is évente több alkalommal szervezünk és rendezünk különböző
rendezvényeket, kiállításokat, programokat.
A zentai Thurzó Lajos Művelődési - Oktatási Központ a Magyar Nemzeti Tanács döntése
alapján kiemelt jelentőségű kulturális intézmény.
A zentai Művelődési Ház felépítése, működése, kihasználtsága, felszereltsége stb. sokban
különbözik más, vidéki művelődési házak működésétől. Ebben az esetben teljes mértékben
megvalósul az ágazati integráció: különböző tartalmak egymás melletti és egymás utáni
megjelenítésére alkalmas a tér. A Művelődési Ház mindhárom terme (kisterem,
kiállításterem és a színházterem) teljes mértékben ki van használva. A Művelődési Ház teret
biztosít különböző tribünök, tudományos és irodalmi rendezvények, művelődési
rendezvények, ünnepségek megrendezésére és kiállítások bemutatására. Ebben az
épületben az óvodások, az általános iskolások, középiskolások, nyugdíjasok, a különböző
civil szervezetek, művelődési egyesületek, tánccsoportok...mind-mind itt tartják
rendezvényeiket és a hozzá járuló próbákat is. A legtöbb alkalommal a termet a Miroslav
Antić szerb nyelven játszó amatőr színjátszó csoport használja. Itt tartják próbáikat és
előadásaikat és azokokat az előadásokat, melyeket ők hívnak meg vendégszerepelni,
valamint a Stevan Sremac Alapítvány néptánccsoportja és énekkarának bemutatkozásai és
az azt megelőző próbák is. A Művelődési Ház társszervezője vagy házigazdája a következő
kiemelt jelentőségű rendezvényeknek: Énekelt Versek Fesztiválja, MadT-a Vajdasági Magyar
Amatőr és diákszínjátszók Tábora, Hagyományaink Ünnepe.
Legrangosabb, legtömegesebb és egész Vajdaságra kiterjedő rendezvényünk, melynek
nemcsak otthont ad, hanem az egyedüli szervezője, lebonyolítója a Művelődési Ház, az
évente megrendezésre kerülő Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedője.
A felsorolt előadásokon, műsorokon kívül a Művelődési Ház dolgozói részt vesznek még a
város más kulturális programjainak a lebonyolításában is., pl. iskolai rendezvények,
futóversenyek, szabadtéri programok, egyházi rendezvények, sportesemények, civil
szervezetek programjainak...stb. hangosítása, szervezése. A Művelődési Ház dolgozóinak
száma: 3 teljes munkaviszonyban lévő dolgozó és egy fél munkaidővel dolgozó. Ez a szám
nagyon kicsi, figyelembe véve a programok számát. A Thurzó Lajos Művelődési és
Oktatási Központhoz tartozó intézmények közül (könyvtár, múzeum) itt van legkevesebb
dolgozó.

A következőkben havi lebontásban olvashatóak a Művelődési Ház programjai, illetve azok
az események, ahol a Művelődési Ház társszervezőként vett részt.



• 7 •

2012. JANUÁR

A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE
A Magyar Kultúra Napjának hagyományos zentai ünnepsége

Kárpát-medencei kulturális fórum
KULTURÁLIS STRATÉGIÁK, NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

A verbászi Vladimir Popović egyesület színjátszóinak előadása

Killyén Ilka marosvásárhelyi színmávésznő irodalmi műsora

Kiállításmegnyitó
„A MAGAD HELYÉN”
Kiállítás a zentai Hófehérke Óvoda gyermekeinek képzőművészeti alkotásaiból

SZENT SZÁVA-NAPI ÜNNEPI DÍSZÜLÉS

2012. FEBRUÁR

Kiállításmegnyitó
NATURA PANNONICA III

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Jovan Sterija Popović: POKONDIRENA TIKVA
Rendezte: Dejan Cicmilović

A szabadkai Népszínház Magyar Társulata és a budapesti Thália Színház közös
produkciója
Csáth Géza – Brestyánszki B. R. – Dömötör András: EGY ELMEBETEG NŐ
NAPLÓJA
Rendező: Dömötör András m. v.

Kiállításmegnyitó
VLADIMIR BRKANLIĆ ÖNÁLLÓ TÁRLATA

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Sonja Bogdanović: BLAŽEN MEĐU ŽENAMA
Rendezte: Branko Vučetić

XIV. Hagyományaink Ünnepe
„DIÓ PERDÍTS HÁRFÁKRA / RÓZSÁT KÖSS BOKRÉTÁKRA”

2012. MÁRCIUS

Kiállításmegnyitó
AZ EGÉSZSÉG SZÍNES VILÁGA
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Március idusának ünnepe
„FÉNYESEBB A LÁNCNÁL A KARD”
Történelmi táncjáték az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 164.
évfordulója alkalmából

1848-ra emlékezünk
TAVASZ VOLT…
A Szabad Színházi Társulás ünnepi műsora

PETŐFI-ÁBRÁZOLÁSOK ÉS PETŐFI SÁNDOR BIBLIKUS KÖLTEMÉNYEI
Reisinger János ismeretterjesztő előadása

ÜNNEPI HANGVERSENY
Megumi Teshima hegedű- és Josiko Ivai zongoraművész koncertje

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Aleksandar Obrenović: CVRČAK
Rendezte: Lazar Pajtić

Kiállításmegnyitó
„SZEMSZÖGEK OBJEKTÍVEN KERESZTÜL”

A belgrádi Zvezdara teatar vendégjátéka
Mirjana Bobić Mojsilović: SUZE SU OKEJ
Rendezte: Milan Karadžić

MIT TUDSZ AZ EGÉSZSÉGRŐL ÉS A VÖRÖSKERESZTRŐL?
A zentai Vöröskereszt községi vetélkedője általános és középiskolások számára

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Jovan Sterija Popović: POKONDIRENA TIKVA
Rendezte: Dejan Cicmilović

2012. ÁPRILIS

A KÖZÉPISKOLÁSOK SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJE

Kiállításmegnyitó
IRODALMI TALÁLKOZÓK FÉNYKÉPEI (1974–1994

M. S. mester: KÁLVÁRIA (1506)
Reisinger János ismeretterjesztő előadása

A Békés Megyei Jókai Színház vendégjátéka
Brestyánszki B. R.: CSÖRTE
Rendező: Fekete Péter

NÓTAEST
Petrik György 45 éves nótaénekesi pályafutása alkalmából
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HÚSZÉVES A ZENTAI DIÁKSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
Jubileumi ünnepi műsor

KÓRUSTALÁLKOZÓ
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola kórusainak szemléje

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Aleksandar Obrenović: CVRČAK
Rendezte: Lazar Pajtić

2012. MÁJUS

Fényképkiállítás
NŐI SPORTOLÓK

„DE A KŐ MARAD…”
A zentai Wass Albert Követői Asztaltársaságának szavalóversenye

Folklórest

A Vöröskereszt hete
A VÉR ÉLETET JELENT

Csontváry Kosztka Tivadar: FOHÁSZKODÓ ÜDVÖZÍTŐ (1903)
Reisinger János ismeretterjesztő előadása

Az Énekelt Versek XVII. Zentai fesztiválja
VERSENYPROGRAM

Az Énekelt Versek XVII. Zentai Fesztiváljának gálaműsora
KÜLÖNBÉKE

Fotókiállítás

Kiállításmegnyitó
130 ÉVES A ZENTAI ATLÉTIKAI KLUB

A szabadkai 024 Kamaraszínház vendégjátéka
Slađana Lođo: „SEX AND LIFE AND BELI LUK”
Rendezte: Ninoslav Šćepanović

A győri Forrás Színház vendégjátéka
LÚDAS MATYI
Rendező: Pataki András

A győri Forrás Színház vendégjátéka
SZAMÁRTESTAMENTUM
Rendező: Pataki András

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának vendégjátéka
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Ivo Andrić – Zalán Tibor – ifj. Kucsera Géza: ASKA ÉS A FARKAS
Rendező: Hernyák György

Gyermekrajzkiállítás
2012. JÚNIUS

A ZENTAI GIMNÁZIUM BALLAGÓÜNNEPÉLYE

A ZENTAI EMLÉKISKOLA NYOLCADIKOSAINAK BALLAGÁSI
ÜNNEPSÉGE

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Radmila Knežević: VESELO POVRĆE
Rendezte: Olivera Utornik

Folklorest

Kiállításmegnyitó
NYÁRI RAJZESŐ

A ZENTAI STEVAN MOKRANJAC ZENEISKOLA HAGYOMÁNYOS
TANÉVZÁRÓ HANGVERSENYE

A Bolyai Tehetséggondozó Középiskola kiállítása

A Bolyai Tehetséggondozó Középiskola ballagása

A ZENTAI BALETTISKOLA NÖVENDÉKEINEK ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE

A leányfalui (Magyarország) Szekér Színház vendégjátéka
Kisfaludy Károly: HÁROM EGYSZERRE

2012. JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS

MadT-a Vajdasági Magyar Amatőr és diákszínjátszók Tábora
Tanyaszínház (szabadtéri előadás)

Táncpanoráma (szabadtéri táncrendezvény)

Makettkiállítás

2012. SZEPTEMBER

Városnapi rendezvények
A HAGYOMÁNYOS VIRÁGKÖTÉSZETI VERSENY ÜNNEPÉLYES
EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS KIÁLLÍTÁSA

VOLT EGYSZER EGY MOZI…
A Bolyai Filmműhely legfrissebb filmjeinek bemutatója

V. Nemzetközi Modellkiállítás és Bemutató
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A MODELLKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓÜNNEPÉLYE

Bababörze
A gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Vlado Dimovski: U SRCU PTICE (DRAMA
Rendezte: Jovana Kontić és Branko Vučetić

A CSODASZARVAS LEGENDÁJÁTÓL PETŐFIIG
Történelmi táncjáték a folklór és a költészet nyelvén a magyar dráma napja alkalmából

2012. OKTÓBER

Gyermekhét 2012
GYERMEKJÁTÉKOK GYŰJTÉSE

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Vlado Dimovski: U SRCU PTICE (DRAMA
Rendezte: Jovana Kontić és Branko Vučetić

Hagyományápoló gyermekcsoportok találkozója

A makett klub játékgyűjtő akciója

Az elsősök ünnepélyes felvétele a szerbiai gyermekszövetségbe

NEM VAGY EGYEDÜL
A „Nem vagy egyedül” Tisza Menti Rákellenes Egyesület egész napos rendezvénye

AZ ÉLET NAPSUGARAS ŐSZE
A zentai Vöröskereszt időseket köszöntő ünnepi műsora

A BOLYAI TGK KÉPZŐMŰVÉSZ SZAKOS TANÁRAINAK KIÁLLÍTÁSA

A Miroslav Antić Kamaraszín előadása
Jovan Sterija Popović: POKONDIRENA TIKVA
Rendezte: Dejan Cicmilović

A Szabadkai Népszínház vendégjátéka
Lénárd Róbert: VIRRASZTÓK
Alvajárás hét részben
Rendező: Hernyák György

1956 emlékezete
MEGKOPOTT HARANGSZÓ – 1456–1956

A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház vendégjátéka
Urbán András: BÉRES MÁRTA ONE GIRL SHOW
Rendező: Urbán András
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2012. NOVEMBER

Bácskai tájkép bárányokkal címmel filmvetítés

Fehér imre zentai fotós fényképkiállítása

Belgrádi modellügynökség bemutatkozása

Téli bababörze

Kiállításmegnyitó
ŐSZI MŰVÉSZETI SZÜRET

Az Újvidéki Művészeti Akadémia színészhallgatóinak vizsgaelőadása
Molière: TARTUFFE

Stevan Sremac Napok (előadás és koncert)

Zentai Tehetségek IV. Fesztiválja

A szabadkai Népszínház vendégjátéka
Tasnádi István: TAPASZTALT ASSZONY
Rendező: Tasnádi István m. v.

2012. DECEMBER

Kiállításmegnyitó
IDŐ-KÉP
A ZynthART zentai fotóklub

Morinda koktélklub életmód eéőadássorozata

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház vendégjátéka
Spiró György: PRAH
Rendező: László Sándor

X. MIKULÁS-NAPI KIÁLLÍTÁS
Zentai Gazdakör

A ZENTAI FÚVÓSZENEKAR KARÁCSONYI HANGVERSENYE
Vezényel Masa Tibor

DIÁKHANGVERSENY
A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola tanulóinak félévzáró hangversenye

KI MIT TUD?
A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola tehetségkutató vetélkedője
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Az Emlékiskola tanulóinak karácsonyi műsora

A zentai Cukorgyár rajzpályázatára beérkezett munkák kiállítása és eredményhirdetése

KARÁCSONYVÁRÓ
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara Zentai Levelező Tagozatának
hagyományos ünnepköszöntője

AZ ÉV SPORTOLÓI DÍJÁTADÁS

A szabadkai Népszínház vendégjátékak
kARCOLJ ÖRKÉNNYEL

Az Erdőtelepítők és a zentai óvodák karácsonyfa kiállítása.

Összefoglalva a kiemelt események a Művelődési Házban:

PROGRAM DARAB/ÉV NÉZŐSZÁM ÁTLAG
GYERMEKELŐADÁSOK

- magyar nyelven 1 182 182
- szerb nyelven

HIVATÁSOS SZÍNHÁZI
ELŐADÁSOK

- magyar nyelven 8 895 112
- szerb nyelven 1 246 246

AMATŐR ELŐADÁSOK
- magyar nyelven 1 228 228

- szerb nyelven 2 245 123
EGYÉB MŰVELŐDÉSI
RENDEZVÉNYEK

15 2507 167

ISKOLÁK
RENDEZVÉNYEI

11 3172 288

ZENÉS MŰSOROK 9 1669 185
TUDOMÁNYOS,
IRODALMI TRIBÜNÖK

9 913 101

KIÁLLÍTÁSOK
- óvodások, iskolások
kiállításai

7

- egyéb 18
A MIROSLAV ANTIĆ
KAMARASZÍN
ELŐADÁSAI

11 1447 132

STEVAN SREMAC
ALAPÍTVÁNY

5 980 196

ÖSSZESEN 98 12484 171

A táblázatban nincs feltüntetve a 25 kiállítás látogatóinak a száma, mert arról nincsenek
pontos adataink.
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  JELENTÉS A ZENTAI VÁROSI MÚZEUM

2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Részben külső pályázatokkal, részben pedig önkormányzati támogatással a tervezett programok
jelentős részét 2012-ben is sikerült megvalósítani. Ami ezúttal is elmaradt, az több éve húzódó
beruházási terv: a földszinti raktárak felújítása, illetve a WC kibővítése. A raktárak olyan
állapotban vannak, hogy lassan értelmetlenné válik újabb tárgyak tervszerű begyűjtése (a
preventív műtárgyvédelem elveivel összhangban), a WC-bővítés pedig a kirándulócsoportok
fogadása, illetve nagyobb közönségszámú rendezvények miatt vált egyre sürgetőbbé.

Előrelépést jelent viszont az, hogy az év folyamán a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával
sikerült egy több éve húzódó munkálatot elvégezni, vagyis az emeleti kiállítótermek utca felőli
nyílászáróit kicserélni, így lehetővé vált a néprajzi állandó kiállítás befejezése. Ugyancsak a
Nemzeti Tanács támogatásával hozzáláthattunk a földszinti raktárak és restaurátorműhely
felújításának tervezéséhez (építészeti terv, tűzvédelmi terv és villamossági terv kidolgozása).

Állandó Kiállítás

Az állandó kiállítások 2000-ben elkezdett felújítási munkálatai közül leginkább a néprajzi
húzódott el, lévén hogy az e körüli feladatok a legösszetettebbek illetve legköltségigényesebbek.
Az önkormányzat segítségével, illetve a különféle pályázatokon elnyert eszközökből 2012-ig
sikerült az installációk, vitrinek nagy részét elkészíttetni, s az évet már úgy tudtuk kezdeni, hogy
számíthattunk a Magyar Nemzeti Tanács támogatására, amelynek segítségével kicserélhettük az
emeleti kiállítótermek ablakait, valamint a mennyezeti világítótesteket, illetve lehetővé vált,
hogy a közben felmerülő, még hiányzó dolgokat pótolhassuk. Ezzel párhuzamosan, sikeresen
pályázva a Nemzeti Kulturális Alapnál, kiadhattunk restaurálásra néhány, összetettebb kezelésre
szoruló tárgyat is. Ennek köszönhetően év végén már kitűzhettük a megnyitó időpontját is
(2013. március 15.).

Az év második felében a néprajzkutató és a konzervátor munkájának jelentős része is a tárgyak
szakmai előkészítéséhez, a feliratok elkészítéséhez kapcsolódott. Alapvető problémaként
jelentkezett a helyhiány, ami miatt a kiállítást előkészítő munkákat nem tudtuk a kívánatos
ütemben folytatni, csakis szakaszosan (néha rövidebb-hosszabb szünetekkel) tudtunk dolgozni a
kiállításon, annál is inkább, mert az időszaki kiállítási tevékenységet, közművelődési programok
rendezését, s más, napi tevékenységet párhuzamosan végeztük.

időszaki Kiállítási tevékenység

Elmondható, hogy 2012 folyamán egytől-egyig olyan kiállításokat tudtunk bemutatni, amelyek
szakszerűségüknél vagy érdekességüknél fogva joggal keltették fel az érdeklődők figyelmét.
Mindenképpen kiemelnénk azonban a Székely Tibor-kiállítást, illetve a Lajta Béla-kiállítást, s
talán érdekességénél, egzotikumánál fogva a japán grafikákat bemutató kiállítást – utóbbit a
japán nagykövetség támogatta, s reméljük, hogy ez az együttműködés folytatódik. Ugyancsak
külön figyelmet érdemelt még a Boldogasszony kiállítás, hiszen neves magyarországi kiállítók
tárlatáról van szó (T. 5.).
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Egyéb művelődési programok és közművelési tevékenység

A múzeumhoz szervesen kötődő téli szünidei kézműves-foglalkozáson kívül – horderejüknél
fogva – ki kell emelni azokat a rendezvényeket, amelyeket más intézményekkel, szervezetekkel
közösen valósítottunk meg:

 A Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Körének hagyományos évi összejövetele,
kiadvány-bemutatója. Az évente kiadott Almanach-hal (amelynek a történész
muzeológus a szerkesztője) – egyfajta helyismereti műhely megteremtése.

 A Vajdasági Magyar Helytörténészek VII. szemináriuma, a Vajdasági Magyar
Művelődési Intézettel közös megrendezésben.

 Rozetta Kézműves Társasággal (amelynek a néprajzkutató muzeológus az elnöke) az
ún. nagyrendezvények során (civil nap, karácsonyi rendezvénysorozat stb.)

 A zentai Eszperantó Egyesülettel (a Székely Tibor emlékév alkalmából)

Emellett igyekeztünk a kutatók rendelkezésére állni, illetve segítséget nyújtani az általános és
középiskolás tanulóknak házi feladatok, szakdolgozatok érettségi dolgozatok megírásához.
Részt vettünk (néprajzkutató muzeológus, történész muzeológus, múzeumpedagógus) különféle,
a muzeológiával, néprajzzal, helytörténettel kapcsolatos vetélkedők zsűrizéseiben is (TUDOK,
KMV). Ugyancsak fogadtuk az újságírókat, televíziós forgatócsoportokat akár egy nyilatkozat
erejéig, akár műsorkészítéshez szükséges eligazítással kapcsolatban.

Fontos kihangsúlyozni, hogy az idén másodízben rendeztük meg a Múzeumok éjszakáját, tovább
bővítve a programkínálatot, mégpedig úgy, hogy partnereket próbáltunk találni. (turisztikai
szervezet, Gyermekbarátok, zEtna). Ezt a napot (estét) a Székely Tibor gyűjteményből
megrendezett reprezentatív kiállításhoz tematizáltuk (gyermekfoglalkozások), de érdekes
kínálatnak bizonyult a városházi kilátó esti látogatásának lehetősége is, valamint a zEtna-kör
éjszakai irodalmi programja a múzeumban.

Továbbá a Székely Tibor-emlékév apropóján – nemcsak a kiállítás időtartama alatt, hanem
egész évben – szerveztünk előadásokat, filmvetítéseket, gyermekprogramokat a neves utazó,
eszperantista emlékére (történész muzeológus, múzeumpedagógus megvalósításával).

A múzeum, illetve az állandó kiállítás népszerűsítése céljából az év első felében havonta egy
alkalommal művelődéstörténeti előadást tartottunk – az adott téma cikként megjelent a Magyar
Szó Üveggolyó mellékletében is –, de a kis látogatószám miatt szeptemberben már nem
folytattuk ezeket az előadásokat, ám cikkeket egy-egy kiállított tárgyról a továbbiakban is
közlünk a Magyar Szóban (történész muzeológus megvalósításával).

A Facebook-on pillanatnyilag négy oldal található: Városi Múzeum, Bácskai zsidóság, Zentai
Művésztelep, Székely Tibor gyűjtemény, amelyeket folyamatosan igyekezünk újabb
tartalmakkal frissíteni, elsősorban a múzeumét (a történész muzeológus működtetésével).

LÁTOGATOTTSÁG

A látogatók általában egyidejűleg megnézik az időszaki és az állandó kiállítást is, ezért
technikailag lehetetlen elkülönítve kimutatni azok látogatottságát. Az abszolút számokat
tekintve a korábbi évhez viszonyítva számbeli visszaesés tapasztalható, ez azonban önmagában
semmit nem jelent, mivel a korábbi tíz évet megvizsgálva kitűnik, hogy ilyen ingadozások
előfordulnak (itt elsősorban a csoportos látogatásoknak vehető észre nagy hullámzás). Úgy
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gondoljuk azonban, hogy figyelembe kell venni a múzeumban megtartott egyéb rendezvények
résztvevőinek számát is, hiszen ők az adott program mellett a kiállítást is meg szokták nézni,
ami egyébként az ilyen rendezvényeknél egyik célunk (T. 1., T. 2..)

Fokozott figyelmet fordítunk a fiatalokra, nemcsak a kisebbekre, akiknek „beszoktatása” a
múzeumba elsősorban a gyermekfoglalkozásokon keresztül történik, hanem a tizenévesekre is.
A Facebook-on való megjelenésünk is többek között ezt a célt szolgálja, hiszen ez a média a
legalkalmasabb a néhány soros, képes információk gyors megosztására. Úgy tapasztaltuk, hogy
ezzel nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály figyelmét is sikerült felkelteni, hiszen
„virtuális” látogatottságunk az elmúlt évben elég nagy volt.

Műhelymunka

Az állománygyarapítás tekintetében nemcsak a raktárak rossz állapota miatt vagyunk
visszafogottak, hanem egy állandó vásárlási keret hiánya miatt is, amely nem kellene, hogy
nagy legyen, de biztonságos kiindulópontot adna a tervszerű gyűjtéshez. A nagyfokú
pénztelenség miatt érezhető, hogy ilyen körülmények között a magángyűjtőkkel való versenyt
továbbra sem tudjuk felvenni. A különféle pályázatok egész gyűjtemények megvásárlását
lehetővé teszik ugyan, egy-egy darabét viszont nem, pedig ezek felkínálása történik
leggyakrabban.

Év elején sikerült a 730 alkotásból álló Thielné Tóth Margit-féle gyűjtemény vámkezelését
véglegesen rendezni (korábban csak ideiglenes engedély volt a behozatalra). Októberben a
Magyar Nemzeti Tanács támogatásával sikerült egy művészettörténészt megbízni az alkotások
szakszerű leltározásával A másik, időközben újabb tárgyakkal gyarapodó (immár 650 tételből
álló) Székely Tibor-ajándékgyűjteményből a gyűjteménnyel megbízott néprajzkutató
muzeológus-múzeumpedagógus egy reprezentatív kiállítást rendezett a Múzeumok éjszakája
alkalmából.

A két említett gyűjtemény elhelyezése jellegénél fogva nem okozott gondot, még a raktározási
nehézségek ellenére sem. Annál inkább elmondható ez a régészeti mentőásatásokból-
leletmentésekből származó tárgyakra, amelyeket ideiglenesen a szabadkai múzeumban őriznek
addig, amíg megfelelő feltételeket nem tudunk számukra biztosítani.

Kapcsolatok, együttműködés rokon, illetve más művelődési intézményekkel

Az együttműködésre általában kiállítások, konferenciák, egyéb rendezvények kapcsán került
sor. Ilyen szempontból példaértékű a kapcsolat a zentai székhelyű Vajdasági Magyar
Művelődési Intézettel, amellyel 2012-ben is közösen szerveztük meg a helytörténészek
szemináriumát, továbbá a zentai Történelmi Levéltárral a Lajta-kiállítás szervesésekor
(ugyanakkor a levéltár a muzeológusok kutatóhelye is). Sikeresnek mondható az együttműködés
Budapest Főváros Levéltárával is, hiszen tulajdonképpen az ő ajándékukként lehet értelmezni a
városnapi kiállítást.

A budapesti székhelyű Holokauszt Emlékközpont korábbi években már rendelkezésünkre
bocsátott kiállításokat, ezúttal viszont mi segítettük őket fotóanyaggal a január 20-án nyíló
kiállításukhoz.



• 17 •

Továbbképzés; konferenciákon való részétel

Mind a tájékozódás (kiállítások utaztatása, cseréje), mind pedig a kollegiális együttműködés
(megbeszélések, szakmai konzultációk, tapasztalatcsere) miatt fontos lenne, hogy minél
fokozottabban tartsuk a kapcsolatot más múzeumokkal, képtárakkal mind Szerbiában, mind
pedig Magyarországon. Ilyen szempontból az elmúlt év is felemásra sikeredett; a tervezettnél
jóval kevesebb ilyen kontaktusunk volt, pedig sok mindent terveztünk; a lehetőségeket azonban
igyekeztünk maximális mértékben kihasználni.

Különösen fontosak számunkra a muzeológus- és restaurátorképzés formái; lehetőség szerint
ezeken részt vettünk, emellett igyekeztünk megjelenni az olyan konferenciákon is, amelyekről
úgy ítéltük meg, hogy szakmai továbbhaladásunkat segítik (néprajzos, történész, konzervátor).

Képzés

Október 3–5.: Gyűjteményfejlesztési stratégiák (a néprajz szakos muzeológusok éves
továbbképzése) – néprajzkutató muzeológus

február 22–23.: A raktárak (depók) elrendezése. Preventív konzerválás-program, Újvidék –
konzervátora

november 28–29.: A preventív konzerválás feltételei a múzeumi kiállítóhelyeken. Preventív
konzerválás-program, Újvidék – konzervátora

február–március: Kiállításrendezés A-tól Z-ig, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre (4×4
napos képzés) – történész muzeológus

Ezen kivül a konzervátor még Budapesten és Romániában is részt vett egy-egy kurzuson.

Konferenciák

november 6–8.: 37. Magyar restaurátor konferencia, Budapest – konzervátora

Március 8–9.: Múzeum és játékhagyomány, Eger – néprajzkutató muzeológus

január 20.: Emlékülés az újvidéki „razzia” 70. évfordulójára (előadóként: Zsidósors Bácskában
1919–1944), Budapest – történész muzeológus

február 18.: Tér és idő 1918 után. A kisebbségi politizálás lehetőségei (előadóként: A bácskai
zsidóság Trianon után), Szabadka– történész muzeológus

február 28–29.: Hagyományláncolat és modernitás (előadóként: Egy közösség identitásmegőrző
stratégiájának eszközei – zsidó felekezeti egyesületek Zentán és Magyarkanizsán), Szeged –
örténész muzeológus

augusztus 25.: A Vajdasági Magyar Helytörténészek VII. szemináriuma (előadóként: A Tiszai
korona-kerület), Zenta– történész muzeológus

november 27: Identitás és emlékezet (előadóként: Lokális vagy etnikai-vallási?Egy kisvárosi
zsidó közösség kérdésfelvetései), Budapest – történész muzeológus
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december 19.: 8. Délkelet-Európa konferencia – Diaszpórák és identitás (előadóként: Kettős
diaszpórában, hármas identitással. A bácskai zsidóság Trianon után 1918–1941.) – történész
muzeológus

kiadói tevékenység, publikálás

Ami a kiadvány-megjelentetést illeti, csupán két időszaki kiállítás kapcsán jelentkeztünk
katalógussal; az egyik Sagmeister Laura kiállításának katalógusa (leporelló), a másik a
városnapi kiállítás reprezentatív katalógusa (Lajta Béla újra Zentán).

Ide kívánkozik még (s tulajdonképpen a műhelymunkától elválaszthatatlan) a múzeum
muzeológusainak publikálása, ami kétfajta lehet: egyrészt közvetlenül a műhelymunkához
(muzeológiához), másrészt a tudományos szakmához kötődhet. Ilyen szempontból az idén is
született, s megjelent néhány írásunk (cikkek, tanulmányok).

 Nagy Abonyi Ágnes: A zentai Városi Múzeum „játszóházas” időszakában a néprajzi
gyűjteménybe került utánzó játékszerekről. Helyismereti Almanach, VII.(2012) 53–69.

 Pejin Attila: A vajdasági magyar ipartörténeti kutatások eredményei a 21. század elején.
In: Márkusné Vörös Hajnalka szerk: Céhládától az adatbázisig. Új utak és eredmények
az ipartörténet kutatásában. Veszprém, 2012.

 Pejin Attila: Dudás Gyula és Zenta. In: Bárdi Nándor–Tóth Ágnes szerk.: Egyén és
közösség. Tanulmányok. Zenta, 2012.

 Pejin Attila: Kettős diaszpórában, hármas identitással. A bácskai zsidóság Trianon után
(1918–1941). International Relations Quarterly, Vol. 3. No. 4. (Winter 2012/4 Tél)
[http://www.southeast-europe.org/pdf/12/DKE_12_M_DK_Pejin-Attila.pdf]

Művésztelep

2012-ben sem tudtuk a tervezett mértékben kibővíteni a művésztelepi tevékenységet (mind a
résztvevők létszáma, mind a programok tekintetében), elsősorban azért is, mert a tartományi
titkárságtól kért támogatásnak csupán egy kis részét nyertük el. Ennek ellenére a művésztelepi
programok megvalósulása is kielégítőnek mondható.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megszerveztük a grafikai műhely munkáját (július 24–
29.), kilenc résztvevővel (Csernik Attila, Topolya; Csikós Tibor, Göteborg-Svédország;
Jovančić Miroslav, Palics; Molnár Imre-Mirko (Szabadka); Mezei Erzsébet, Zenta,
résztvevőként és a műhely művészeti vezetőjeként; Bott Mária, Bős-Szlovákia és Kovács Éva,
Dunaszerdahely-Szlovákia, valamint Péter László, Herceghalom-Magyarország és Sütő Anna
(Csóka). A téma ezúttal a Tér-iszony volt, amellyel befejeztük a hét éve kezdett újabb hétéves
tematikai ciklust. Külön programként szerepelt Péter László legújabb könyvének bemutatója a
múzeumban.

A zentai születésű Raffai Endre művészhallgatóival az idén másodízben szervezett alkotótábort
Művészet és műemlékvédelem témára, s ezúttal megkíséreltük, hogy a két tábor résztvevői
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valamilyen formában közös akciókban, programokban vegyenek részt. Ez sajnos csak annyiban
sikerült, hogy a művészhallgatók részt vettek a könyvbemutatón, illetve a Grafikai műhely
alkotói az egyetemisták kiállítás-megnyitóján.

A korábbi évhez hasonlóan az idén is a grafikai telep munkájához kötöttük a hagyományos évi
akvarellfestést. A Grafikai Műhely résztvevői mellett Gyurkovics Hunor szabadkai és Boros
György szabadkai, illetve Balla Ákos és Lázár Tibor zentai alkotók voltak jelen. A résztvevők
saját maguk bírálták el az alkotásokat, a három első helyezett nívódíjban részesült. A meghívott
művészek a hagyományoknak megfelelően 2-2 képet hagytak itt, amelyek egy része (szám
szerint 10) hagyományos módon kisorsolásra került, a többi pedig állománygyarapításra, illetve
támogatóink alkalmi megajándékozására szolgált. Az idén – formabontóan – nem rendeztünk
külön kiállítást, hanem a hatvanéves művésztelep jubileuma alkalmából kiállítást rendeztünk a
művésztelep első, illetve utolsó tíz évében készült alkotásokból.

Az aranyvasárnapi kiállításként bemutatott ünnepi tárlat megnyitóján került sor a Gubcsi Lajos
féle Magyar Művészetért Ex Libris Díj átadására (a díjban a művésztelep részesült). A
művésztelep munkáját nagyobbrészt az önkormányzat, részben a tartományi oktatási-
művelődési titkárság támogatta.

MELLÉKLET

LÁTOGATÓK SZÁMA (T. 1.)

Egyéni Csoportos Összesen
Hónap

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Január 19 41 43/2 200/5 62 241

Február 37 21 129/5 17/1 166 38

Március 60 33 151/6 117/4 211 150

Április 13 98 23/1 154/6 36 252

Május 94 112 401/22 276/13 645 388

Június 21 82 219/11 240/9 240 322

Július 47 17 102/4 188/7 249 205

Augusztus 88 57 196/7 13/1 284 70

Szeptember 82 129 139/6 54/2 221 183

Október 51 41 203/8 181/8 254 222

November 16 32 111/5 27/1 127 59

December 99 48 165/7 145/6 264 193

ÖSSZESEN 877 711 1882/86 1612/63 2759 2323
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A MŰVELŐDÉSI PROGRAMHOZ KÖTŐDŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
LÁTOGATOTTSÁGA (T. 2.)

Látogatók száma Rendezvényenként %
Tevékenység

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Tárlatmegnyitó - 486 - 48 - 13

Kamarakoncert - - - - - -

Előadások,
könyvbemutatók,
egyéb

- 547 - 36 - 15

Játszóház, kézműves
foglalkozás

- 319 - 26 - 9

Állandó kiállítás &
képtár

- 2323 - - - 63

Összesen - 3657 - - - 100

A MŰVELŐDÉSI PROGRAMHOZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK FAJTÁI ÉS
GYAKORISÁGUK (T. 3.)

Gyakoriság % Havonta
Tevékenység

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Tárlatok - 10 - 27 - 0,8

Kamarakoncertek - - - - - -

Előadások,
könyvbemutatók,
egyéb

- 15 - 41 - 1,2

Játszóház, kézműves
foglalkozás

- 12 - 32 - 1

Összesen - 37 - 100 - 3
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TEMATIKUSOK TÁRLATOK I. (T. 4.)

Saját gyűjteményből
(%)

Hozott (%) Összesen (%)
Fajta

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Néprajz - 1(10) - - - 1(10)

Képzőművészet - 1(10) - 7(70) - 8(80)

Történelem - - - 1(10) - 1(10)

Egyéb - - - - - -

Összesen - 2(20) - 8(80) - 10(100)

TEMATIKUS TÁRLATOK II. (T. 5.)

január 21.–március 15. – SAGMEISTER LAURA magyarkanizsai festőművész önálló tárlata.

március 29.–április 21. Boldogasszony A budapesti FORRÁS GALÉRIA kiállítása neves
magyarországi művészek alkotásaiból.

május 19.–június 25. – A SZÉKELY TIBOR-GYŰJTEMÉNY reprezentatív kiállítása.

június 30. –július 20. – Képzőművészeti karaván 2012. Erdélyi, felvidéki és muravidéki
művészek kiállítása.

július 27.–augusztus 15. – Pécsi egyetemi hallgatók alkotótáborának kiállítása.

augusztus 21.–szeptember 4. – 18–19. SZÁZADI JAPÁN GRAFIKÁK.

szeptember 9.–október 3. – Lajta Béla újra Zentán. BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRÁnak
kiállítása.

október 5.–november 20. – A MANDRAGÓRA CSOPORT kiállítása.

november 24.–december 15. – Napvíz. HAGYMÁS ISTVÁN, MEZEI ERZSÉBET, PÉTER LÁSZLÓ

és RÉVÉSZ RÓBERT csoportos kiállítása.

december 23.–2013. január 20. – Kettő az egyben. A hatvanéves ZENTAI MŰVÉSZTELEP első
és utolsó 10 évében készült alkotásokat bemutató kiállítás.

Az intézmény igazgatója:



MOK "THURZÓ LAJOS"ZENTA
                                                               IZVEŠTAJ O MATERIJALNIM TROŠKOVIMA                                                  TROŠKOVI PLAĆENI 2010.GODINE IZ BUDŽETA OPŠTINE I POKRAJINE2012-BEN A KÖZTÁRSASÁGI, TAROMÁNYI ÉS KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FIZETETT KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Gazdas. Munkás egy.
osztály.          Költség fajtája       MOK kertészek     Múzeum       Színház     Könyvtár Alkotóház   Internátus      Község      Összesen

411111 Foglakoztatottak keresete 3 936 979,00 4 272 448,00 1 648 007,00 3 702 472,00 13 559 906,00
Összesen 3 936 979,00 0,00 4 272 448,00 1 648 007,00 3 702 472,00 0,00 0,00 0,00 13 559 906,00

412111 Nyugdíj és rokkant biztos. 433 064,00 453 501,00 197 754,00 407 269,00 1 491 588,00
412211 Egészségügyi biztosítás 242 125,00 253 552,00 110 557,00 227 701,00 833 935,00
412311 Munkanélküli biztosítás 29 532,00 30 913,00 13 484,00 27 769,00 101 698,00

Összesen 704 721,00 0,00 737 966,00 321 795,00 662 739,00 0,00 0,00 0,00 2 427 221,00
414121 30 napon túli betegszabad. 5 915,00 159 096,80 165 011,80
414311 Végkielégítés-nyugdíj 85 860,00 175 395,00 261 255,00

Összesen 0,00 0,00 0,00 91 775,00 334 491,80 0,00 0,00 0,00 426 266,80
416111 Jubiláris díjak 49 479,00 96 847,00 148 438,00 294 764,00

Összesen 0,00 0,00 49 479,00 96 847,00 148 438,00 0,00 0,00 0,00 294 764,00
421111 Pénzforgalom költségei 164 703,57 164 703,57
421211 Elektromos energ.költsége 255 828,06 51 609,44 248 826,67 112 973,63 50 219,45 39 178,46 758 635,71
421225 Központi fűtés költségei 374 496,59 14 474,02 1 900 303,32 1 718 784,76 846 675,00 263 375,10 5 118 108,79
421311 Víz és szennyvíz költségei 11 540,90 35 954,88 18 289,54 75 475,87 51 692,91 26 028,76 21 390,00 240 372,86
421323 Kom.szolgáltatás-etázs 41 975,00 41 975,00
421411 Telefon, telex, telefax 63 747,72 23 299,53 57 103,74 35 450,65 50 197,83 229 799,47
421412 Internet és hasonló 4 200,00 4 200,00
421414 Mobil telefon szolgáltatás 28 067,31 28 067,31
421519 Kiállítás biztosítása 0,00
421911 Rádió televízió előfizetés 7 500,00 7 500,00

Összesen 905 884,15 73 728,43 2 069 281,04 2 078 537,95 1 065 739,37 289 403,86 71 609,45 39 178,46 6 593 362,71
422111 Napidíjak költsége hiv.út 1 613,00 1 613,00
422121 Hivatalos utak költségei 9 898,00 29 660,00 3 977,00 43 535,00
422194 Saját gépjármű használata 1 000,00 11 168,00 12 168,00
422299 Egyéb utazási költ.külföld. 0,00
422911 Egyéb szállítási költségek 19 998,00 19 998,00

Összesen 9 898,00 0,00 32 273,00 0,00 15 145,00 0,00 0,00 19 998,00 77 314,00
423221 Számítógép progr. karbant. 84 342,00 84 342,00
423321 Szeminárok regiszt.díja 3 000,00 3 000,00
423413 Kiadványok nyomtatási köl 8 596,89 8 596,89
423419 Más nyomtatási költségek 10 967,86 13 950,00 24 917,86
423421 Nyilvánosság inform.költs. 7 080,00 7 080,00
423599 Egyéb szakosított szolg. 23 693,00 26 305,00 16 000,00 65 998,00
423599 Egyéb szak.költ.-távfelügy 60 889,25 42 696,37 56 359,20 159 944,82
423599 Egyéb szak.költ.-tervdokum 7 000,00 7 000,00
423599 Egyéb szak.költ.-rákap.a vill 38 600,28 38 600,28
423621 Elszállásolás,étkez.költs. 65 695,60 19 319,41 153 078,66 9 000,00 247 093,67
423711 Reprezentáció 18 980,00 18 980,00
423712 Reprezentációs ajándékok 0,00
423911 Más szolgál.-fénymásolás 1 000,00 1 000,00
423911 Más szolgál.-tagsági díj 4 000,00 3 000,00 7 000,00
423911 Más szolgál.-spedíció 43 668,00 43 668,00

Összesen 96 422,00 0,00 196 817,60 85 708,78 274 672,86 0,00 0,00 63 600,28 717 221,52



424221 Művelődési szolgáltatás 112 335,00 1 045 914,63 452 519,00 166 979,00 1 777 747,63
Összesen 0,00 0,00 112 335,00 1 045 914,63 452 519,00 0,00 0,00 166 979,00 1 777 747,63

425112 Folyó javítás-asztalos 49 999,95 49 999,95
425113 Folyó javítás-meszelés 286 700,00 286 700,00
425114 Folyó javítás-tetőmunka 25 000,00 25 000,00
425115 Folyó javítás-víz,szennyvíz 3 854,00 6 271,70 10 125,70
425116 Folyó javítás-központi fűtés 20 014,40 20 014,40
425117 Folyó javítás-elekt.hállózat 2 732,88 4 278,68 7 011,56
425119 Épületek más karbantart. 3 124,00 22 900,00 4 442,49 30 466,49
425219 Szállítási eszközök karbant 0,00
425221 Folyó javítás-bútor 0,00
425222 Folyó javítás-számítógép 15 746,08 1 689,99 25 069,00 42 505,07
425223 Folyó javítás-komunik.ber. 800,00 800,00
425224 Folyó javítás-elekt.berend. 504,00 11 918,00 12 422,00
425225 Folyó javítás-háztart.berend 5 069,61 5 069,61
425226 Folyó javítás-birotech.ber. 10 285,00 10 285,00
425241 Folyó javítás-környezetvéd. 29 300,00 29 300,00
425262 Folyó javítás-művelőd.felsz 14 802,00 14 802,00

Összesen 48 282,96 0,00 5 613,99 334 718,69 145 171,95 0,00 10 714,19 0,00 544 501,78
426111 Irodai anyag 30 613,93 6 971,00 1 083,76 6 614,60 45 283,29
426131 Virág és zöld felület 0,00
426311 Szakirodalom 84 800,00 84 800,00
426621 Művelődéshez szük.anyag 9 957,04 7 993,74 17 950,78
426621 Folyóiratok a könyvtárnak 84 692,55 84 692,55
426811 Higiéniai anyag 15 978,40 2 751,60 9 802,90 7 549,90 916,10 36 998,90
426812 Apróleltár a tisztaság fentar 0,00
426819 Más anyag a tisztaság fent 9 779,28 6 013,61 12 638,90 7 637,96 695,15 36 764,90
426911 Fogyó anyag 1 150,00 750,00 1 900,00
426913 Eszközök és apróleltár 6 659,00 2 842,00 9 501,00
426919 Különleges rendel.anyag 0,00

Összesen 141 171,61 0,00 25 693,25 31 334,56 118 080,75 0,00 1 611,25 0,00 317 891,42
465111 Egyéb támogat.-városnap 2 543 245,96 2 543 245,96

Összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 543 245,96 2 543 245,96
481991 Kormányon kívüli sz.dotál. 340 000,00 340 000,00

Összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00
Összesen a 4-es osztály 5 843 358,72 73 728,43 7 501 906,88 5 734 638,61 7 259 469,73 289 403,86 83 934,89 2 833 001,70 29 619 442,82

511226 Raktár és garázs kiépítése 0,00
511394 Művelődési int.kapit.karban 0,00
512221 Számítógépes felszerelés 0,00
512222 Nyomtatók 0,00
512241 Elektromos felszerelés 0,00
512251 Háztartási berendezés 0,00
512252 Vendéglátói felszerelés 0,00
512631 Művelődési felszerelés 0,00
513111 Más ingatlan és felszerel. 0,00
515121 Nemanyagi javak-könyvek 42 900,00 42 900,00

Összesen az 5-ös osztály 0,00 0,00 0,00 0,00 42 900,00 0,00 0,00 0,00 42 900,00
Mindössze 5 843 358,72 73 728,43 7 501 906,88 5 734 638,61 7 302 369,73 289 403,86 83 934,89 2 833 001,70 29 662 342,82
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                                                               IZVEŠTAJ O MATERIJALNIM TROŠKOVIMA2012-ES ÉVBEN SAJÁT JÖVEDELEMBŐL FIZETETT KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK

Gazdas.
Munkás egy.

osztályz.           Költség fajtája      MOK kertészek      Múzeum     Szíinház    Könyvtár Alkotóház Internátus     Község       Összesen
411111 Foglakoztatottak keresete 49 931,00 49 931,00 32 099,00 49 932,00 181 893,00

Összesen 49 931,00 0,00 49 931,00 32 099,00 49 932,00 0,00 0,00 0,00 181 893,00
412111 Nyugdíj és rokkant biztos. 5 493,00 5 490,00 3 531,00 5 491,00 20 005,00
412211 Egészségügyi biztosítás 3 069,00 3 074,00 1 973,00 3 070,00 11 186,00
412311 Munkanélküli biztosítás 374,00 373,00 241,00 376,00 1 364,00

Összesen 8 936,00 0,00 8 937,00 5 745,00 8 937,00 0,00 0,00 0,00 32 555,00
413142 Télapócsomag a gyerek. 4 399,60 6 599,40 2 199,80 4 399,60 17 598,40

Összesen 4 399,60 0,00 6 599,40 2 199,80 4 399,60 0,00 0,00 0,00 17 598,40
415112 Utazási térítm. munkába 26 578,00 26 578,00

Összesen 0,00 0,00 0,00 26 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 578,00
421111 Pénzforgalom költségei 13 047,46 13 047,46
421211 Elektromos energ.költsége 28,25 6,01 34,26
421225 Központi fűtés költségei 0,00
421311 Víz és szennyvíz költségei 0,00
421323 Kom.szolgáltatás-etázs 0,00
421411 Telefon, telex, telefax 0,00
421412 Internet és hasonló 4 009,64 4 009,64
421414 Mobil telefon szolgáltatás 1 567,75 1 567,75
421422 Postakézbesítés 14 106,00 14 106,00
421911 Rádió televízió előfizetés 0,00
421919 Más költségek 0,00

Összesen 32 730,85 0,00 0,00 28,25 6,01 0,00 0,00 0,00 32 765,11
422111 Napidíj költségei hiv.úton 0,00
422121 Hivatalos utak költségei 1 500,00 1 500,00 3 000,00
422194 Saját gépjármű használata 53 767,00 5 000,00 1 500,00 3 960,00 64 227,00
422199 Utazás más költs.útadó 0,00
422211 Napidíj külföldi hiv.úton 0,00
422221 Szállítási költségek külf. 10 000,00 10 000,00
422299 Külföldi hiv.utaz.más költs. 0,00
422911 Más szállítási költség 0,00

Összesen 53 767,00 0,00 16 500,00 1 500,00 5 460,00 0,00 0,00 0,00 77 227,00
423191 Egyéb adminiszt.szolgált. 0,00
423221 Számítógép progr. karbant. 0,00
423291 Más számítógépes szolg. 0,00
423321 Szeminárok regiszt.díija 0,00
423311 Foglakoztatottak tobábbkép 0,00
423391 Szakvizsgák kiadásai 0,00
423421 Nyilvánosság inform.költs. 6 615,00 6 615,00
423599 Más szakosított szolgáltat. 3 540,00 11 083,91 104,65 14 728,56
423621 Elszállásolás,étkez.költs. 15 950,00 11,76 15 961,76
423711 Reprezentáció 27 494,49 3 440,10 41 832,46 9 463,77 800,00 83 030,82
423712 Reprezentációs ajándékok 1 600,00 900,00 15 816,60 7 866,60 272,50 26 455,70
423911 Más szolgál.-fénymásolás 0,00
423911 Egyéb szolgáltatás 0,00

Összesen 39 249,49 0,00 15 424,01 73 599,06 17 446,78 0,00 0,00 1 072,50 146 791,84



424211 Oktatási szolgáltatás 58 197,00 58 197,00
424221 Művelődési szolgáltatás 9 325,00 9 325,00

Összesen 0,00 58 197,00 0,00 0,00 9 325,00 0,00 0,00 0,00 67 522,00
425113 Folyó javítás-meszelés 0,00
425115 Folyó javítás-víz,szennyvíz 670,00 310,00 880,00 1 860,00
425116 Folyó javítás-központi fűtés 0,00
425117 Folyó javítás-elekt.hállózat 2 120,00 720,00 2 840,00
425119 Épületek más karbantar. 230,00 230,00
425221 Folyó javítás-bútor 0,00
425222 Folyó javítás-számítógép 2 850,00 5 664,00 8 514,00
425223 Folyó javítás-komunik.ber. 0,00
425224 Folyó javítás-elekt.berend. 2 664,00 2 664,00
425225 Folyó javítás-háztart.berend 9 140,00 1 480,00 10 620,00
425226 Folyó javítás-birotech.ber. 2 832,00 2 832,00
425262 Folyó javítás-művelőd.felsz 0,00

Összesen 18 156,00 0,00 5 664,00 2 430,00 2 590,00 720,00 0,00 0,00 29 560,00
426111 Irodai anyag 0,00
426131 Virág és zöld felület 1 500,00 2 000,00 3 500,00
426311 Szakirodalom 0,00
426411 Benzin 0,00
426621 Művelődéshez szük.anyag 2 625,00 920,00 3 545,00
426811 Higiéniai anyag 2 986,90 2 986,90
426812 Apróleltár a tisztaság fentar 0,00
426819 Más anyag a tisztaság fent 410,40 410,40
426911 Fogyó anyag 719,70 971,00 281,00 1 250,00 3 221,70
426913 Eszközök és apróleltár 10 745,00 3 608,00 14 353,00
426919 Különleges rendel.anyag 0,00

Összesen 15 951,60 0,00 3 596,00 0,00 5 219,40 0,00 1 250,00 2 000,00 28 017,00
431111 Épületek értékcsökkenése 962,66 962,66
431211 Felszerelések értékcsökke 27 163,66 27 163,66
431311 Égyéb vagyoni értékcsökke 533,20 533,20
435111 Nem anyagi javak értékcsö 562,18 562,18

Összesen 29 221,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 221,70
482191 Egyéb adók 10 971,49 52 976,45 7 491,07 71 439,01
482211 Köztársasági illeték 2 190,00 3 000,00 660,00 5 850,00
482241 Községi illeték 1 500,00 1 500,00
482251 Bírósági illeték 760,00 760,00
482241 Községi bírság-kölstségv.fe 0,00

Összesen 15 421,49 0,00 55 976,45 0,00 7 491,07 0,00 0,00 660,00 79 549,01
Összesen a 4-es osztály 267 764,73 58 197,00 162 627,86 144 179,11 110 806,86 720,00 1 250,00 3 732,50 749 278,06

511226 Raktár és garázs kiépítése 29 729,92 29 729,92
512211 Bútor 50 364,28 22 169,84 72 534,12
512221 Számítógépes felszerelés 84 650,00 84 650,00
512222 Nyomtatók 5 880,00 5 880,00
512241 Elektromos felszerelés 27 022,00 27 022,00
512251 Háztartási felszerelés 48 480,00 48 480,00
512611 Oktatási felszerelés 0,00
512631 Művelődési felszerelés 0,00
515121 Nem anyagi javak kiadása 27 001,97 27 001,97

Összesen az 5-ös osztály 166 032,00 0,00 0,00 80 094,20 49 171,81 0,00 0,00 0,00 295 298,01
Mindössze 433 796,73 58 197,00 162 627,86 224 273,31 159 978,67 720,00 1 250,00 3 732,50 1 044 576,07



MOK "THURZÓ LAJOS" ZENTA

                                                               IZVEŠTAJ O MATERIJALNIM TROŠKOVIMA2012-ES ÉVBEN TÁMOGATÁSBÓL FIZETETT KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK
Gazdas. Munkás egy.
osztályz.          Költség fajtája       MOK kertészek       Múzeum       Színház      Könyvtár   Alkotóház Internátus     Község       Összesen

411111 Foglakoztatottak keresete 0,00
Összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412111 Nyugdíj és rokkant biztos. 0,00
412211 Egészségügyi biztosítás 0,00
412311 Munkanélküli biztosítás 0,00

Összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421111 Pénzforgalom költségei 0,00
421211 Elektromos energ.költsége 0,00
421225 Központi fűtés költségei 0,00
421311 Víz és szennyvíz költségei 0,00
421411 Telefon, telex, telefax 0,00
421412 Internet és hasonló 0,00
421414 Mobil telefon szolgáltatás 0,00
421422 Postakézbesítés 0,00
421919 Más költségek 0,00

Összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422111 Napidíj költségei hiv.úton 0,00
422121 Hivatalos utak költségei 0,00
422194 Saját gépjármű használata 0,00
422299 Külföldi hiv.utaz.más költs. 0,00
422911 Más szállítási költség 0,00

Összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423221 Számítógép progr. karbant. 0,00
423321 Szeminárok regiszt.díija 0,00
423391 Szakvizsgák kiadásai 0,00
423421 Nyilvánosság inform.költs. 0,00
423599 Más szakosított szolgáltat. 4 230,00 4 230,00
423621 Elszállásolás,étkez.költs. 25 488,24 25 488,24
423711 Reprezentáció 0,00
423712 Reprezentációs ajándékok 0,00
423911 Más szolgáltatás 0,00

Összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 29 718,24 0,00 0,00 0,00 29 718,24



424211 Oktatási szolgáltatás 0,00
424221 Művelődési szolgáltatás 49 653,00 57 752,00 107 405,00

Összesen 0,00 0,00 49 653,00 0,00 57 752,00 0,00 0,00 0,00 107 405,00
425112 Folyó javítás-asztalos 550 000,00 550 000,00
425113 Folyó javítás-meszelés 10 240,00 10 240,00
425117 Folyó javítás-elekt.hállózat 281 157,00 281 157,00
425119 Épületek más karbantar. 0,00
425219 Szállítási eszközök karbant 0,00
425221 Folyó javítás-bútor 0,00
425222 Folyó javítás-számítógép 0,00
425223 Folyó javítás-komunik.ber. 0,00
425224 Folyó javítás-elekt.berend. 0,00
425225 Folyó javítás-háztart.berend 0,00
425226 Folyó javítás-birotech.ber. 0,00
425241 Folyó javítás-környezetvéd. 0,00
425262 Folyó javítás-művelőd.felsz 0,00

Összesen 0,00 0,00 841 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 397,00
426111 Irodai anyag 0,00
426131 Virág és zöld felület 0,00
426311 Szakirodalom 0,00
426411 Benzin 0,00
426621 Művelődéshez szük.anyag 0,00
426621 Folyóiratok a könyvtárnak 0,00
426623 Programokhoz szüks.anya 0,00
426811 Higiéniai anyag 0,00
426812 Apróleltár a tisztaság fentar 0,00
426819 Különleges rendel.anyag 0,00
426913 Eszközök és apróleltár 98 129,18 98 129,18

Összesen 0,00 0,00 98 129,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 129,18
Összesen a 4-es osztály 0,00 0,00 989 179,18 0,00 87 470,24 0,00 0,00 0,00 1 076 649,42

512221 Számítógépes felszerelés 0,00
512222 Nyomtatók 5 880,00 5 880,00
512251 Háztartási felszerelés 0,00
512611 Oktatási felszerelés 0,00
512631 Művelődési felszerelés 0,00
515111 Számítógépes szoftver 0,00
515121 Nem anyagi javak kiadása 80 751,14 80 751,14

Összesen az 5-ös osztály 5 880,00 0,00 0,00 0,00 80 751,14 0,00 0,00 0,00 86 631,14
Mindössze 5 880,00 0,00 989 179,18 0,00 168 221,38 0,00 0,00 0,00 1 163 280,56

MOK "THURZÓ LAJOS" ZENTA

                                                               IZVEŠTAJ O MATERIJALNIM TROŠKOVIMA         2012-ES ÉV KÖLTSÉGEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZESÍTÉSE
Költségek Munkás egy.
kiadások       Pénzelés forrásai       MOK kertészek       Múzeum       Színház      Könyvtár   Alkotóház Internátus     Község       Összesen

költségvetés
5 843 358,72 73 728,43 7 501 906,88 5 734 638,61 7 302 369,73 289 403,86 83 934,89 2 833 001,70 29 662 342,82

saját jövedelem
433 796,73 58 197,00 162 627,86 224 273,31 159 978,67 720,00 1 250,00 3 732,50 1 044 576,07

támogatás
5 880,00 0,00 989 179,18 0,00 168 221,38 0,00 0,00 0,00 1 163 280,56

összesen
6 283 035,45 131 925,43 8 653 713,92 5 958 911,92 7 630 569,78 290 123,86 85 184,89 2 836 734,20 31 870 199,45

Készítette
Zenta, 2012.02.11.                 Rác Szabó Márta





JEGYZŐKÖNYV KIVONAT 27.

A Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottságának üléséről, amelyet
2013.02.21.-én 13.30 órakor a Munkásegyetem épületében a Posta u.18. szám alatt tartottunk.
Az ülésen részt vettek az igazgatóbizottság tagjai: Pék Domonkos Ibolya, Slađana Babin,
Geró Ibolya, Juhász Lassú Kornélia, Bűn Zoltán, a Művelődési Központ igazgatója Kovács
Nándor, és a főkönyvelő Rác Szabó Márta.
Jegyzőkönyvvezető: Bollók Eperjesi Éva.
Pék Domonkos Ibolya üdvözli a jelenlévőket, megnyitja az ülést és ismerteti a következő
napirendet:

1. Az előző igazgatóbizottsági ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A 2012. évre szóló pénzügyi jelentés elfogadása
3. A 2012. évre szóló leltár elfogadása
4. A 2012. évre szóló munkajelentés elfogadása
5. Egyéb

Szükségtelen részek kihagyva.

A 2. és a 4.pont megvitatása után az igazgatóbizottság a következő döntést hozta:

HATÁROZAT: Az igazgatóbizottság tagjai egyhangúlag elfogadták az intézmény 2012.évi
pénzügyi jelentését és munkajelentését.

Miután a napirendi pontokat kimerítették az elnöknő 15.00 -kor berekesztette az ülést.

Jegyzőkönyvvezető:

Az igazgatóbizottság elnöke:
  Pék Domonkos Ibolya s.k.
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Javaslat
A  közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. sz. és 71/94. sz.)

21. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8. pontja, Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9., 22. és
28. pontja,  valamint a  zentai Szociális Védelmi Központ  megalapításáról szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 9/2011. sz.)  7. szakasza 2. bekezdésének 3. fordulata alapján Zenta
Község  Képviselő-testülete  a  2013. május 30-án tartott ülésén meghozta az  alábbi

V É G Z É S T

A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ
JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.

Zenta Község Képviselő-testülete ELFOGADJA a zentai Szociális Védelmi Központ
2012. évi munkájáról szóló jelentést.

II.

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 551-1/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke

I n d o k o l á s:

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. sz.) 21.
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján az igazgatóbizottság az alapítási aktussal és az
alapszabállyal megállapított más teendőket is ellát.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.sz. ) 32. szakasza
1. bekezdésének 8. pontja, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a
törvénnyel összhangban szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alakít, és
ellenőrzi azok működését.



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
megvitatja a költségvetést használók munkájáról szóló jelentést, és jóváhagyja a
munkaprogramjukat.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 28. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
megvitatja és elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok évi
munkajelentését, amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa.

A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 9/2011. sz.) 7. szakasza 2. bekezdésének 3. fordulata szerint a községi képviselő-testület
megvitatja a központ munkájáról és ügyviteléről szóló jelentést.

Kecskés Dezső, a Szociális Védelmi Központ igazgatója 2013. 02. 28-án megküldte a Zenta
községnek az intézmény 2012. évi munkájáról szóló jelentést. A Zentai Községi Közigazgatási
Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya megkérte az intézményt,
hogy az intézmény 2012. évi  munkajelentését küldje  meg  magyar nyelven  is, összhangban
Zenta község statútuma (Zenta Község  Hivatalos Lapja, 5/2011 sz.) 5. szakaszának a
rendelkezésével, amely szabályozza, hogy a  község területén hivatalos  használatban van a szerb
nyelv és  cirill írásmód, valamint  a  magyar nyelv  és  írásmód, és  a Zentai Községi Képviselő-
testület ügyrendje (Zenta Község  Hivatalos Lapja,  12/2008. sz.) 3. szakaszának  a
rendelkezésével, amely előirányozza, hogy  a Községi  Képviselő-testület munkájában  hivatalos
használatban  van a szerb nyelv  és cirill írásmód, valamint  a magyar  nyelv  és  írásmód.  A
Szociális Védelmi Központ 2012. évi munkajelentésének a magyar nyelvű változata 2013. 04.
08-án érkezett meg.

Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok
meghatalmazott  javaslattevője végzésével  megerősítette a zentai Szociális Védelmi Központ
2012. évi munkájáról szóló jelentés elfogadásáról szóló végzést és  utalta  azt Zenta  Község
Képviselő-testülete  elé megvitatás  és  elfogadás céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának
javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület egészségügyi és szociális politikai
bizottságának véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti végzést.



SZERB  KÖZTÁRSASÁG

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

JELENTÉS A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT

2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Ikt. sz.: 551-42/13-01

2013. január 31.



A JELENTÉS TARTALMA

1. Alapinformációk a Zentai Szociális Védelmi Központról
2. Bevezető rész

I. RÉSZ

A Zentai Szociális Védelmi  Központ, mint szolgáltatások nyújtója

II. RÉSZ

A Zentai Szociális Védelmi Központ szolgáltatásainak felhasználói

          III. RÉSZ

A Zentai Szociális Védelmi Központ munkája, a jogok megvalósítása, a
mércék alkalmazása és a szolgáltatások biztosítása terén

IV. RÉSZ

Záróértékelések



1. ALAPINFORMACIÓK A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI
KÖZPONTRÓL

SZOCIÁLIS VÉDELMI
KÖZPONT

Zentai Szociális Védelmi Központ

HELY (KÖZSÉG/VÁROS) ZENTA (ZENTA)

MEGALAPÍTÁS 1977

IGAZGATÓ Kecskés Dezső

E-mail cím czsr@cablenet.rs

CÍM ÉS POSTASZÁM 24400 ZENTA, JOVAN JOVANOVIĆ
ZMAJ 37

TELEFON/FAX 024/812-559

 2.   BEVEZETŐ RÉSZ

A Zentai Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló jelentést a belgrádi
Köztársasági Szociális Védelmi Intézet utasításaiból kiindulva állítottuk össze.

 A JELENTÉS TÁRGYA

A Zentai Szociális Védelmi Központ jelentésének tárgyát képezi:

1. a Zentai Szociális Védelmi Központról, mint a szolgáltatások nyújtójáról
szóló adatok összessége,

2. a használókról szóló adatok összessége és
3. a Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló adatok összessége a jogok

megvalósítása, a mércék alkalmazása és a szolgáltatások biztosítása terén.

A JELENTÉS KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJA

A jelentés kidolgozásának alapját a 2012. évi, a Zentai Szociális Védelmi
Központ munkájáról szóló adatbázis képezi, a Köztársasági Szociális Védelmi
Intézet által eljuttatott EXEL- táblázat kért adataival összhangban.



A jelentés adatait  más adatforrások és információk is alkotják.

 KINEK IRÁNYOZTUK ELŐ A JELENTÉST ÉS KI FOGJA
FELÜLVIZSGÁLNI

A Szociális Védelmi Központ munkájáról szóló jelentést a Munkaügyi,
Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium, a Tartományi Egészségügyi,
Szociálpolitikai és Demográfiai Titkárságnak, a Köztársasági Szociális Védelmi
Intézetnek a Tartományi Szociális Védelmi Intézetnek és Zenta Község
Képviselő – testületének irányoztuk elő.

 A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE – a
tevékenység és meghatalmazás bemutatása, amelyeket a törvény és
egyéb törvénynél alacsonyabb rangú aktusok határoznak  meg

A Zentai Szociális Védelmi Központ szociális védelmi intézményként és
gyámhatóságként a Zentai Községi Képviselő – testület 1977. november 24-én
kelt, 022-05/1977-07 számú rendeletével alapította meg.

A Zentai Községi Képviselő – testület, 2011. szeptember 5-én megtartott ülésén,
a szociális védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.)
14. szakaszának 2. bekezdése és 113. szakasza valamint Zenta község Statútuma
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 9. pontja alapján,
rendeletet hozott a Szociális Védelmi Központot megalapításáról.

E rendelet, mint alapítói okirat, megállapította, hogy Zenta község
megalapítja a Zentai Szociális Védelmi Központot, mint szociális védelmi
intézményt, azzal a céllal, hogy döntsön a jogosultak - Zenta község polgárai
azon  jogainak érvényesítéséről és azon szociális védelmi szolgáltatások
használatáról,   amelyeket  a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a
helyi önkormányzat biztosít, a helyi önkormányzati hatáskörébe tartozó
szociális védelmi szolgáltatások bevezetése, fejlesztése és nyújtása céljából,
tanácsadói, kutatói és egyéb szakmai teendők ellátása és a törvénnyel
megállapított egyéb érdekek megvalósítása céljából, összhangban a
törvénnyel és más jogszabályokkal, amelyek a szociális védelem területét
szabályozzák, valamint egyéb, a törvénnyel és más, a törvény alapján hozott
jogszabályokkal megállapított teendők végzése céljából.

E rendelet, mint alapítói okirat, megállapította, hogy az újonnan alapított
Zentai Szociális Védelmi Központ jogutódja az 1977. november 24-én kelt,
022-05/1977-07 számú Zentai Községi Képviselő – testület rendeletével
alapított Zentai Szociális Védelmi Központnak.



E rendelet, mint alapítói okirat, megállapította, hogy az újonnan alapított Zentai
Szociális Védelmi Központ tevékenysége: szociális védelem idős felhasználók
és különleges gondozást igénylők intézményes gondozása nélkül (88.10
kódszám) és egyéb szociális védelem elhelyezés nélküli (88.99  kódszám).

A Zentai Szociális Védelmi Központ, mint szociális védelmi intézmény és
gyámhatóság, azokat a ügyeket végzi,  amelyeket  a  szociális védelemről szóló
törvény (SzK Hivatalos Közlönye 24/2011. sz.), a családjogi törvény (SzK
Hivatalos Közlönye 18/2005 és 72/2011. sz.), a bűncselekmények kiskorú
elkövetőiről és a kiskorú személyek büntetőjogi védelméről szóló törvény (SzK
Hivatalos Közlönye 85/2005 és 11/2011. sz.), a büntetőeljárásról szóló
törvénykönyv (SzK Hivatalos Közlönye 72/2011 10/2011 és 121/2012 sz.), a
polgári perrendtartásról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 72/2011. sz.), a
közigazgatási eljárásról szóló törvény (JSzK Hivatalos lapja 33/97 sz. és
31/2001 sz. és a SzK Hivatalos Közlönye 30/2010. sz.) és egyéb törvények,
valamint a szociális védelmi központ szervezéséről, normatívumairól és
szabványairól szóló  szabályzat (az SzK Hivatalos Közlönye 59/2008, 37/2010,
39/2011-más szabályzat és 1/2012-más szabályzat), a szociális védelemben
végzett szakmunkákról szóló szabályzat (az SzK Hivatalos Közlönye  1/2012.
sz.) és egyéb törvénynél alacsonyabb rangú aktusok látnak elő.

A zentai Szociális Védelmi Központban, Zenta község területén lakhellyel,
illetve tartózkodási hellyel redelkező személyek (kivételes esetekben,
ideiglenesen más személyek is) a szociális védelemről szóló törvénnyel
meghatározott jogokat valósítják meg és itt kerül sor azon szociális védelmi
szolgáltatások biztosítására, amelyeket a szociális védelemről szóló törvény lát
elő.

A Zentai Szociális Védelmi Központ dönt a felhasználók a szociális védelemről
szóló törvénnyel meghatározott jogairól és a szociális védelem szolgáltatásainak
felhasználásáról, amelyeket a Szerb Köztársaság, a Vajdaság Autonóm
Tartomány és Zenta Község biztosít, és egyéb tevékenységet végez, amelyeket a
törvény és a törvénnyel összhangban hozott előírások látnak elő.

A zentai Szociális Védelmi Központ Zenta Község aktusaival összhangban részt
vesz a szociális védelem tervezésére és fejlődésére irányuló munkában Zenta
községben.

A törvénnyel összhangban a Zentai Szociális Védelmi Központ:



1. felméri a felhasználók szükségleteit és erőit, az őket érő kockázatokat és
megtervezi a szociális védelmi szolgáltatás nyújtását;

2. eljárásokat vezet és dönt az anyagi juttatásról és a szociális védelemi
szolgáltatásokról;

3. előírt intézkedéseket foganatosít, bírósági és más eljárásokat indít, és részt
vesz azokban;

4. előírt nyilvántartásokat vezet és a felhasználók dokumentumainak
megőrzéséről gondoskodik.

A 2. és 4. pont alatt feltüntetett teendőket, amelyek azon jogokra és szociális
védelmi szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyeket a Szerb Köztársaság biztosít,
mint közmegbízatást végzi, az erre vonatkozó munkaszervezést, a normatívákat
és szakmunkák szabványait a szociális védelemre illetékes miniszter írja elő.

A Zentai Szociális Védelmi Központ a családvédelmi, családsegítői és
gyámsági, illetve gondnoksági feladatokat, mint gyámhatóság végzi. Amikor a
gyámhatóság közigazgatási ügyekben dönt, ezeket a teendőket, mint
közmegbízatást végzi.

A közmegbízatás alapján, a Zentai Szociális Védelmi Központ, a törvénnyel
összhangban dönt:

1. az anyagi biztonságra való jog megvalósításáról;

2. más személy által nyújtott ápolásáért és segélynyújtásáért járó pótlékról;

3. szakképesítés megszerzéséhez nyújtott támogatásra való jogosultságról;

4. a szociális védelemi intézménybe való elhelyezésről;

5. felnőtt személy más családban történő elhelyezésről;

6. nevelőszülőségről;

7. örökbefogadásról;

8. gondnokságról és gyámságról;

9. a gyermek személynevének meghatározásáról és megváltoztatásáról;

10. a szülői jog gyakorlása feletti megelőző felügyeleti intézkedések
foganatosításáról;



11. szülői jog gyakorlása feletti korrekciós felügyeleti intézkedések
foganatosításáról.

Közmegbízatása gyakorlása során a Zentai Szociális Védelmi Központ,
törvénnyel összhangban, az alábbi teendőket végzi:

- családi viszonyokkal kapcsolatos közvetítői–mediációs eljárást végez
(békéltetés, megegyezés);

- a bíróság kérésére a szakértői leletet és véleményt küld azokban a perekben,
amelyekben a gyermekjogok védelméről vagy a szülői jog gyakorlásáról, illetve
megvonásáról döntenek;

- a bíróság kérésére szakvéleményt küld azon családon belüli erőszak elleni
védelemi intézkedések célszerűségről, amelyet más felhatalmazott felperes kért;

- segítséget nyújt a szükséges bizonyítékok beszerzésében annak a bíróságnak,
amely előtt a családon belüli erőszak elleni vádelemmel kapcsolatos peres
eljárás folyik;

- lefolytatja a nevelőszülő, az örökbefogadó és a gondnok illetve gyám általános
alkalmasságának mérlegelési eljárását;

- összeírja és felméri a gondnokság, illetve gyámság alá helyezett személyek
vagyonát;

- együttműködik az ügyésszel, illetve a fiatalkorúak ügyével foglakozó bírónak a
nevelőutasítások kiválasztásakor és alkalmazásakor;

- közvetítést–mediációt folytat a fiatalkorú elkövető és a bűncselekmény
áldozata között;

- jelentést tesz a nevelőutasítások teljesítéséről az ügyésznek, illetve a
fiatalkorúak ügyével foglakozó bírónak;

- a bíróság jóváhagyásával részt vesz a fiatalkorú bűncselekmény – elkövetőivel
szembeni cselekmények előkészítő eljárásban (a fiatalkorú bűncselekmény –
elkövető kihallgatása, más személyek kihallgatása), javaslatokat tesz, és
kérdéseket intéz a kihallgatott személyhez;

- véleményt küld a bíróságnak, amely előtt a büntetőeljárás folyik fiatalkorú
ellen, azok a tények tekintetében, amelyek a fiatalkorú korára vonatkoznak, az
érettsége mérlegeléséhez szükséges tényezők tekintetében, megvizsgálja azt a



környezetet és azokat a körülményeket, amelyekben a fiatalkorú él, és egyéb
körülményeket, amelyek személyiségre és viselkedésre hatnak;

- részt vesz a fiatalkorúak foglalkozó tanács ülésén és a bűncselekményt
elkövető fiatalkorúval szembeni büntetőeljárás főtárgyalásán;

- tájékoztatja az intézeti nevelőintézkedések végrehajtásában illetékes bíróságot
és belügyi szervet, amikor az intézkedés végrehajtása nem kezdődhet meg,
illetve nem folytatódhat a fiatalkorú elutasítása, illetve szökése miatt;

- gondoskodik a különleges kötelezettségű nevelőintézkedések végrehajtásról;

- ellenőrzi a szülő, örökbefogadó illetve gyám részéről végrehajtott fokozott
felügyeleti intézkedéseket és segítséget nyújt nekik ezek végrehajtásában;

- ellenőrzi a más családban történő fokozott felügyeleti nevelőintézkedés
végrehajtását, és segítséget nyújt annak a családnak, amelyben a kiskorút
elhelyezték;

- a gyámhatóság részéről végrehajtott fokozott felügyelet nevelőintézkedését
gyakorolja, oly módon, hogy gondoskodik a kiskorú iskoláztatásról, munkába
állásáról, a rá károsan ható környezetből való elkülönítéséről, és
életkörülményeinek rendezéséről;

- gondoskodik a kiskorú oktatásával és nevelésével foglalkozó intézményben
való nappali tartózkodás kötelezettségével járó fokozott felügyelet
nevelőintézkedésének végrehajtásáról;

- jelentést küld a fiatalkorúak ügyével foglakozó bíróságnak és ügyésznek, az
általa biztosított nevelőintézkedések végrehajtásáról;

- javasolja a bíróságnak a nevelőintézkedések végrehajtási költségeiről szóló
határozat meghozatalát;

- egyéb, a törvényben megállapított teendőket végez.

A Zentai Szociális Védelmi Központ közmegbízatása ellátásban szociális
védelmi szolgáltatásokat nyújt, és bírósági eljárást indít, amikor a törvény erre
felhatalmazza.

A Zentai Szociális Védelmi Központ legjelentősebb feladata a  közmegbízatások
ellátása.



Azokat a teendőket, amelyek azokra a szociális védelmi jogokra és
szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyeket Vajdaság Autonóm Tartomány, illetve
Zenta község biztosít, a Zentai Szociális Védelmi Központ azokkal az
előírásokkal összhangban végzi, amelyeket Vajdaság Autonóm Tartomány,
illetve Zenta község szervei hoztak meg.

Zenta község a Zentai Szociális Védelmi Központ teendőit a házi
segítségnyújtásról szóló határozattal (Zenta Község Hivatalos Lapja 3/95. sz.) és
a Zenta községben nyújtott szélesebb körű szociális védelemről szóló
határozattal (Zenta Község Hivatalos Lapja 5/94 sz.) határozta meg.

A KÖZSÉG (ZENTA) SZOCIO-GAZDASÁGI JELLEMVONÁSAI,
AMELYET A SZOCIÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁVAL FELÖLEL

FÖLDRAJZI FEKVÉS:

Zenta Szerbia, illetve a Vajdaság Autonóm Tartomány északi részén fekszik, a
Tisza jobb partján, 42 km-re a szerb-magyar határtól délre. A község
legészakibb pontja az északi szélesség 45 fok 47 percén található. A város határa
a keleti hosszúság 19 fok 50 perce valamint a 20 fok 08 perce között terül el.

TERÜLET:

A község területe 293 km2. Legnagyobb szélessége észak-déli irányban 13 km,
kelet nyugati irányban pedig 28,5 km.

Zenta községhez közigazgatásilag további négy falu jellegű település tartozik:
Felsőhegy, Bogaras, Tornyos és Kevi. A városhoz tartozó, de azon kívül eső
terület és a falvak területe körzetekre oszlik. A városon kívüli terület 8,
Felsőhegy 6, Bogaras 4, Tornyos 6 és Kevi pedig 6 körzetre van osztva.

LAKOSSÁG:

A 2011. évi népszámlálási adatok szerint Zenta községben 23.316 lakos él,
ebből   18.704 a városban - Zenta településen (Felsőhegyen 1.726, Bogarason
568, Tornyoson 1.592 és Kevin 726).

Zenta községben a lakosság 79,09% magyar, 10,86% szerb, 2,55% roma, míg
7,50% egyéb nemzetiségű. A Zentai Szociális Védelmi Központ nyilvántartása
szerint a romák részaránya nagyobb, ami e népcsoport Központ mint intézmény



iránti nagyobb bizalmáról tanúskodik, a népszámlálási biztosokhoz képest.

 Zenta lakosságának 51,50%  nő és 48,50% férfi.

Összesen 9439 (főként idős és egyedülálló) háztartást írtak össze, átlagosan
2,47  taggal.

A község lakosainak száma a 2002. évi népszámláláshoz viszonyítva 2.252
lakossal kevesebb. A lakosság demográfiai alakulását a lakosságszám
csökkenése jellemzi, azaz ezen mutatószámok lefelé mozdulnak, mivel
nagyfokú a lakosság migrációja, mégpedig a közép és fiatal korosztályé.

A természetes szaporulat negatív, és a lakosság elköltözésével kombinálva a
népesség fogyáshoz vezet, a lakosság összámában való részvétele mind kisebb a
nemzőképes lakosságnak, ezért a lakosság reprodukciója is alacsony.

Az elmúlt évben a községben 220 gyermek született és 348 személy halt meg. A
házasságkötések száma 93 és 18  a válásoké.

Zenta község korszerkezete az következői: gyermek 20,03%
(4.671), ifjúság 9,13% (2.129), felnőttek 1,75% (12.068),
idősek 19,07 %  (4.447).

Két alapvető lakosságszerkezeti elem az oktatást illetően, a lakosság írástudása
és iskolai végzettsége (iskolázottság). A 2011. évi népszámlálási adatok szerint
Zenta község területén 291 tíz  éves és ennél idősebb írástudatlan ember volt,
ami a lakosság 1,24% %-át képezi.  A 15 évesnél idősebbek közül minden
iskolai végzettség nélküli 332, nem befejezett általános iskolai végzettségű
2.791, általános iskolai végzettségű 4.863, 9.317 középiskolai, 1.168 főiskolai
és 1.491 egyetemi, 74, pedig ismeretlen iskolai végzettségű.

A KÖZSÉG TÁRSADALMI – GAZDASÁGI MUTATÓI:

Zenta községben a potenciálisan munkaképes (azaz munkaképes korú
személyek) száma 15.594, ebből 7.832   férfi és 7.762 nő.

Zenta községben, 2012-ben a nyugdíjasok száma 6.136 volt, ebből 1.382
családi nyugdíjas, 964 rokkantnyugdíjas és 3.790 öregségi nyugdíjas.

Az átlag katonai nyugdíj 40.728,00 dinár, a volt foglalkoztatottaké  25.233,00
dinár, az önálló vállalkozóké 25.753,00 dinár és a földműveseké 10.153,00



dinár.

Zenta községben az összes foglalkoztatottak száma 6.606, ebből  3.024 nő és
3.582 férfi.

Zenta községben összesen 2.300 munkanélküli van, ebből 1056 nő és 1244 férfi.

Zenta község a közepesen fejlett községek közé tartozik, főként mezőgazdasági
termékek feldolgozásával foglakozó ipari vállalatokkal. A társadalmi tőke
magánosításának folyamata a legjelentősebb vállatokban általában véve
megtörtént.  A családok nagy száma a mezőgazdaságból él.

Megjegyzés: a lakosságszerkezeti adatok kimutatásánál és a község társadalmi –
gazdasági mutatóinál a 2011. évi népszámlálási adatok eredményeit és az
illetékes szervektől (állami szervektől, önkormányzati szervektől,
intézményektől és egyéb szervezetektől) kapott 2012. év végre vonatkozó
adatokat használtuk.

I. RÉSZ

A SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT MINT SZOLGÁLTATÁSOK
NYÚJTÓJA

1. FOGLAKOZTATOTTAK

A Zentai Szociális Védelmi Központban 2012. december 31-én a
foglalkoztatottak száma 13 volt. Ezen a napon a Központban nem volt határozott
időben foglalkoztatott dolgozó. Azonban, 2012 folyamán, a Központban 28
határozott időben foglalkoztatott dogozott, akiket projektumok kapcsán
alkalmaztunk azzal a feladattal, hogy  házi segítség szolgáltatás nyújtsanak.

A Köztársasági költségvetés 7 dolgozót, a községi költségvetés, pedig 6
dolgozót pénzelt.

Azon szakemberek száma, akik közvetlenül a felhasználók részére nyújtottak
szolgáltatást 5 volt.

A Szociális Védelmi Központ szakembereit 2 szociális munkás, 2 pszichológus
és 1 jogász alkotja.

A Szociális Védelmi Központ szervezetéről, normatíváiról és standardjairól
szóló szabályzat, valamint az új munkamódszerek minél hatékonyabb



alkalmazása érdekében, a szociális védelem területén 3 szakember rendelkezik
megszerzett esetvezetői tudással és késséggel, egy szakdolgozó, aki esetvezető
és szupervízor is rendelkezik a szociális védelmi központok szupervízorai
részére előlátott alapképzéssel. A Szociális Védelmi Központ jogásza a Szociális
Védelmi Központ jogászai részére előrelátott képzésben részesült.

A helyi önkormányzat a községi költségvetésből 6 határozatlan időben
foglalkoztatott dolgozó munkáját pénzeli, ezek pedig: az igazgató, a házi
segítséget nyújtó és napközi szolgálat koordinátora, a műszaki dolgozó, a
gépíró, a felszolgáló a napközi szolgálatban és a házi segítség szolgáltatást
nyújtó dolgozó.

Az elmúlt év folyamán, a felhasználók 2 panasszal éltek a Szociális Védelmi
Központ foglalkoztatottjainak munkájával kapcsolatban.  A választ elküldtük a
polgári jogok biztosának és a másodfokú szervnek, a panaszok kapcsán nem
indult fegyelmi eljárás.

2. MUNKAFELTÉTELEK

A Zentai Szociális Védelmi Központ egy egységes belső szervezeti egység
keretén belül szerveződik.

A Szociális Védelmi Központ munkaterületének nagysága megfelel a
szabványnak. A Szociális Védelmi Központ területét 417 m2 hasznos terület
teszi ki, amelyben az irodák száma 11.

A Szociális Védelmi Központ felszereltsége megfelel a rendes tevékenység
követelményeinek. Szükségleteinek kielégítésére, a Szociális Védelmi Központ,
2 járművet és 13 számítógépet használ. A Szociális Védelmi Központ
kétvonalas telefonközponttal rendelkezik.

A 2012-es év folyamán a Szociális Védelmi Központ épülete beruházási
karbantartására került sor, a kerekesszékkel közlekedő testi fogyatékossággal
élők részére felhajtó rámpák és toalett épült.

A Szociális Védelmi Központ tevékenységének ellátásában, tiszteletben tartjuk a
karbantartási szabványokat és eljárásokat (takarítás, fűtés, szervizek és
javítások).



A Szociális Védelmi Központ felszereltsége kielégítő és biztosítja a kellő
feltételeket a Szociális Védelmi Központ szakmai tevékenységének ellátásához.

A munkafeltételek javítására nagy kihatással voltak azok az eszközök,
amelyeket projektum-aktivitások révén valósítottunk meg, és amelyekre az
anyagi eszközöket a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi
Titkárság, a Tartományi Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai
Titkárság, valamint Zenta Község Helyi Gyermekјóléti Akcióterve biztosították.

A Szociális Védelmi Központ tájékoztató nyomtatványok útján tájékoztatja a
felhasználókat, hirdetőtáblán kifüggesztett tájékoztatók útján, a média
segítségével, a Szociális Védelmi Központ tájékoztatója útján, amelyet Zenta
Község Hivatalos Honlapján találhatnak meg.

A tájékoztatás eszközei a nemzeti kissebség nyelvén is hozzáférhetőek.

3. A DOLGOZÓK KÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSE

 A 2012-es év folyamán, az igazgató és 5 szakdolgozó vett részt
továbbképzéssel kapcsolatos programokon, szemináriumokon és
tanácskozásokon.

A tanácskozások közül a Szociális Védelmi Központ részt vállalat a csoportos
szupervíziók megtartásában.

Azt tervezzük, hogy 2013. év folyamán a szakdolgozók az alábbi programokban
vesznek majd részt:

1) az esetvezetéshez szükséges ismeretek és képességek megszerzése a szociális
védelem területén;

2) a szociális védelmi központok jogászainak képzése;

3) a szupervízorok alapprogramja;

4) a későbbi nevelőszülők felkészítése és képzése - Biztos léptekkel a
nevelőszülőség felé.



II. RÉSZ

A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSAINAK FELHSZNÁLÓI

Az egyének, családok - felhasználók adatai a szociális védelmi rendszerben a
szociális védelmi tevékenységéről szóló tájékoztatás nagyon fontos elemei. A
felhasználók alap- és specifikus adatai, az egyes jellemzők megléte, a
használóknál beálló pozitív változások, egyidejűleg a további tevékenység egyik
feltételét is képezik, amelyekből kiindulva kidolgozzák a Szociális Védelmi
Központ célkitűzéseit a következő év munkaprogramját és tervét.

A felhasználók száma összesen

Az adatok arra utalnak, hogy a Szociális Védelmi Központ felhasználóinak
összes száma az elmúlt esztendőkben állandóan nőtt, azzal hogy a 2012-es
évben a felhasználok számának jelentéktelen csökkenésére került sor.

A 2012. évben a Szociális Védelmi Központ 3.722 felhasználót tartott nyilván.

A felhasználók számának alakulása korcsoportok szerint (1382 gyermek, 453
fiatal, 1.558 felnőtt és 329 idős) arra utal, hogy minden korcsoportban
jelentéktelen csökkenésére került sor az előző évhez képest.

A korcsoportok szerkezetében a Zentai Szociális Védelmi Központ
felhasználóinak összetételében a 2012-es évben a 2011-évhez viszonyítva nincs
jelentős változás: a legtömegesebb a felnőtt személyek száma, a legkisebb
csoportot az idősek alkotják.

A nemzeti hovatartozás tekintetében a jelentés időszakában a felhasználók
számát illetően a 741 magyar nemzetiségűek vannak legtöbben, összesen 1.872
személy, 757 szerb, roma, 138 nem nyilatkozott és 214 személy ismeretlen
nemzeti hovatartozású.

Az iskolai végzettségtől és munkaügyi hovatartozástól függően a
felhasználók legnagyobb számban elemi iskolát végeztek (1.501), középiskolát
fejeztek be (800) és nem fejezték be az elemi iskolát (426). Nem befejezett a
középiskolával rendelkezik 194 személy, felsőfokú végzettségű 92 személy,
iskolai végzettség nélküli 212 és 80 személy ismeretlen végzettségű.



A munkaképesség tekintetében, a felhasználók nagyszámú többsége a munkára
alkalmatlanokhoz viszonyítva, munkaképes.

A lakóhely tekintetében az adatok elemzése arra utal, hogy a faluhoz
viszonyítva több felhasználó városi lakos, ami azzal magyarázható, hogy jobban
felhasználták a közösség felkínálta erőforrásokat.

A felhasználók ingadozása

Az év folyamán a felhasználók kb. negyede, megszűnik használni a Szociális
Védelmi Központ szolgáltatásait, vagy a szociális védelem rendszerét, de
ugyanakkor, az összes felhasználóhoz viszonyítva az egész év folyamán, mint az
új felhasználókkal együtt, több mint egy negyeddel nő a felhasználók összes
száma.

Az említett változások nem különösebben észlelhetőek a felnőttek és idősek
korcsoportjában. Ennél a csoportoknál a passzívába helyezettek száma hasonló
azok számához, akik visszatértek vagy újonnan kerültek a nyilvántartásba.

Gyermekek

A gyermek felhasználók csoportjában külön megjelölést tartunk nyilván.  A
legtöbb gyermek a 15-17 éves korcsoporthoz tartozik (103) és a legalacsonyabb
a 2-3 évesek korcsoportja (48).

Felasználói csoportok szerint:

A legtöbb gyermek szociálisan-anyagilag veszélyeztet (1.024 gyermek),
amelyek a célcsoport összes számának három negyedét teszi ki.

A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek (77 gyermek) közül 48
összetűzésbe került a törvénnyel, a magatartási zavarokkal küzdő fiatalkorúak
száma, pedig 29. Fiatalkorú kevesebb van, mint a tavalyi évben, ugyanis a
korhatáruk eltoldott és a gyermekek időközben felnőtté váltak, a felnőttek
nyilvántartásába kerültek.



Az elhanyagolt, vagy az elhanyagolás veszélyének kitett gyermeket (66
gyermek) az alábbi megjelölésben tartjuk nyilván: a szülői gondoskodás
hiányának okai vagy a szülői gondoskodásban felmerülő jellegzetes okok. E
nyilvántartások elemzése arra utal, hogy a célcsoport domináns problémája az,
hogy a meglévő szülői gondoskodás nem megfelelő.

Folyamatos növekedést mutat a szülői gondoskodás nélküli gyermek összes
száma. Erre a célcsoportra leggyakrabban a következő mércéket és
szolgáltatásokat alkalmazzuk: gyámság (64 gyermek), nevelőszülőknél történő
elhelyezés (60 gyermek), a szülői jog végzése feletti felügyelet (3 gyermek).

Az erőszak áldozatául esett gyermekek (18 gyermek) az előzőekben leírt
családokból származnak.

Az év folyamán a Szociális Védelmi Központ dolgozott olyan gyermekekkel is,
akinek a szülei pert folytatnak a szülői jog gyakorlását illetően (47 gyermek). Az
előző évhez viszonyítva a gyermekek szerkezetében lecsökkent a rendezetlen
családi körülmények között élők száma, legtöbben olyan családból kerültek ki,
akinek szülei pert folytatnak a bíróságon vagy felbontották az életközösséget.

Az egyéb csoportba tartoznak, azok a gyermekek, amelyek rokkantságukból
kifolyólag valósítanak meg a más személy által nyújtott ápolásáért és
segélynyújtásáért járó pótlékot (10 gyermek ), az emelt összegű más személy
által nyújtott ápolásáért és segélynyújtásáért járó pótlékot (26 gyermek), a
szakképesítés megszerzéséhez nyújtott támogatást (37 gyermek), a
szabálysértést elkövető gyermek (38 gyermek) és a gyermek ebből a
célcsoportból akik szociális védelem más szolgáltatásait is használják (39
gyermek).

A meghatározott célcsoportok összes gyermek száma: 159 rokkant gyermek,
248 roma származású gyermek és minden egyéb gyermek összesen 975.

Az iskolába való járást illetően, a jelentést felölelő időszakban az összes
iskolaköteles gyermek közül 129 gyermek nem járt iskolába így az elkövetkező
időszakban e jelentős probléma megoldására megfelelő intézkedések
foganatosítását tervezzük.

A 2012. év folyamán a legfontosabb családvédelmi intézkedések, amelyeket a
gyermeken alkalmaztak az állandó gyámság volt (37 gyermek), közvetlen



gyámság (5 gyermek), ideiglenes gyámság (22 gyermek), elhelyezés
nevelőszülőknél (60 gyermek), szülői jogok gyakorlásának felügyelete (3
gyermek), elhelyezés szociális védelmi intézményben (4 gyermek).

A gyermekek száma a gyámsági intézkedések alkalmazásának okai szerint: a
szülők elhalálozása miatt (3 gyermek), a szülői jogok megvonása miatt (19
gyermek), nem megfelelő szülői gondoskodás miatt (40 gyermek) és egyéb
helyzetek miatt (2 gyermek).

Jelentéktelen azon gyermekek száma, akiknél a jelentési évében változtatták az
elhelyezés formáját és akiknél megszűnt az elhelyezés (2 gyermek).

A Szociális Védelmi Központ nyilvántartásában 2 rokonságba tartozó
nevelőszülő-család, 30 nevelőszülő-család és 9 olyan család szerepel, akik
gyermekek elhelyezésére várnak.

Fiatalkorú, felnőtt és idős felhasználók

A fiatal korcsoportban (453 felhasználó), a felnőtteknél (1.558 felhasználó) és az
időseknél (329 felhasználó) az előző évhez viszonyítva enyhe csökkenés
észlelhető. A leggyakrabban nyilvántartott ok a szegénység (1652 használó).

A rendezetlen családi körülmények között élő személyek száma 85 személy. A
Szociális Védelmi Központhoz a legnagyobb számban olyan felnőttek
fordulnak, akinek a közös háztartásában megoldatlan konfliktus van. Ebben a
csoportban van a legtöbb (72) a felnőtt felhasználó.

Az elhanyagolás, vagy az elhanyagolás veszélyének kitett személyek között
azonos a felnőtt (43 személy) és az idős (33 személy) felhasználók képviselete,
amíg fiatal kevesebb van (8).  A leggyakrabban alkalmazott intézkedések és
szolgáltatások ebben a felhasználói csoportban, az otthonban való elhelyezés
(26) és a családi elhelyezés (13 személy).

A magatartási zavarokkal küzdők között a legtöbb a fiatalok csoportjából kerül
ki (30 személy), míg a felnőttek és az idősek csoportjában ugyanolyan
mértékben felismerhető a magatartási zavar (13-15).

Az erőszak áldozatait fiatalok (2 személy), felnőttek (3 személy) és idősek (2
személy) alkotják.



A fiatalok, felnőttek és idősek csoportjában azok az  egyéb személyek tartoznak
akik rokkantságukból kifolyólag (136  személy)  valósítanak meg más személy
által nyújtott ápolásáért és segélynyújtásáért járó pótlékot (84 személy), emelt
összegű más személy által nyújtott ápolásáért és segélynyújtásáért járó pótlékot
(52  személy), az idős személyek napközi benntartózkodása (130 személy), házi
segítségnyújtás (63 személy) és más szociális védelmi szolgáltatást (49 személy)
valósítanak meg.

Ebben a célcsoportban, 283 munkaviszonyban levő személy van, és ebből 76
fiatal, 207 felnőtt, míg 1783 munkanélküli, amelyből a felnőtt felhasználói
csoport képviselteti magát túlsúlyban (1156 személy).  A nyugdíjas van a
felnőttek csoportjában (13) és az idősek csoportjában (29).

Iskolai végzettség szempontjából, a legtöbben (676-an) általános iskolai
végzettséggel rendelkeznek és legkevesebb az általános iskolai végzettséggel
nem rendelkezők (234) és a főiskolai végzettséggel rendelkezők száma (46).

A gondnokság alá helyezett személyek száma 90 és ebből 8 fiatal, 64 felnőtt és
18 idős személy. A jelentési évében a Szociális Védelmi Központ
nyilvántartásba vett 2 a cselekvőképességétől betegség miatt megfosztott
személyt.

A jelentési évében megszűnt az elhelyezése a 2 fiatalnak önállósodás miatt,
egynek házasságkötés miatt és 12 felnőttnek és idősnek elhalálozás miatt.

A jelentési évében elmagányosodott háztartás 398 volt. A Szociális Védelmi
Központ számára az elöregedett  háztartások nyilvántartása nem ismert.

A felhasználók különösen érzékeny csoportja

A felhasználók különösen érzékeny csoportjába tartoznak a viselkedési
zavarokkal küzdő gyermekek, az erőszak áldozatai, a szociálisan anyagilag
hátrányos helyzetű családok, az emberkereskedelem áldozatai, a rokkant
személyek, a roma kisebbség tagjai, hontalanok, visszatérők, menekült és belső
kitelepült személyek.



Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek

Ebbe a célcsoportba tartozó gyermekeket az alábbiak szerint osztjuk: aszociális
viselkedésűek, akiből a jelentési évében 29 volt, és akik összetűzésbe kerültek a
törvénnyel, akikből a jelentési évében 48 volt. Többségben vannak a hímneműek
(70) míg a nőneműek száma kisebb (7).

A kiskorú elkövetők leggyakoribb problémája a rendezetlen iskolába járás,
verekedések, csavargás, bűncselekmények. A jelentési évében magatartási
zavarokkal küzdő gyermekeket (23 gyermek) bekapcsoltuk a Szociális Védelmi
Központ keretén belül működő Gyermekklub munkájába. A Gyermekklub
munkájának alapvető célja a kiskorú bűnözés megelőzése, így fennáll az ilyen és
hasonló tevékenység igazoltsága és folytatásának szükségessége.

A magatartási zavarokkal küzdő kiskorúak száma állandó növekedést mutat. A
magatartási zavarokkal küzdő gyermekek bejelentése növekszik. A gyermekek
és ifjak számára kimondott védelmi intézkedések száma nem egyenlő az esetek
számával.A jelentési időszakban észrevehető elmozdulás történt az intézkedések
kimondása terén a múlt évhez képest.  A kirótt intézkedésnél még mindig azok a
gyermekek és ifjak vannak többségben, akiknél a nevelés nyitott védelem
alkalmazásával bonyolítják le, a szülő által alkalmazott fokozott felügyelet
intézkedése (5 gyermek részére) vagy a gyámhatóság által (39 gyermek részére).
A kirótt különleges kötelezettség intézkedésének száma növekedett az előző
évhez viszonyítva. A jelentési évében egy kiskorúnak másik család által
alkalmazott fokozott felügyelet intézkedést mondtak ki. A kirótt különleges
kötelezettség intézkedésének száma növekedett az előző évhez viszonyítva.

A 2012-es év folyamán több gyermek és fiatalkorú (13 gyermek) bírósági
végzés alapján a Szociális Védelmi Központ keretén belül térítésmentes
emberbaráti munkában vett részt. Külön kötelezettség kapcsolódik az oktatáshoz
is.  Ez egy pozitív változás, amely feltétlenül e célcsoport elfogadhatóbb
viselkedési formáját fogja eredményezni. A törvénybe ütköző cselekedeteket
elkövető gyermekek és ifjak száma, a kimondott intézkedés szerint a jelentési
évében kettő volt, akik közül egy gyermek az év végén a nevelőintézkedés
lejárta miatt visszakerült természetes családjába, a másik gyermek javító-nevelő
intézetbe van.

A jelentési évében összesen 17 gyermeknek, fiatalkorúnak letelt a nevelői
intézkedése.



Az erőszak áldozatai

A jelentési évében a Szociális Védelmi Központ 17 olyan családot vett
nyilvántartásba, amelyben családon belüli erőszakot állapított meg. A
felhasználói csoportban az erőszak áldozatai főként a gyermekek csoportjából
(18 gyermek), azután a felnőttekéből (3 személy) és a legkevesebb a fiatalok (2)
és idősek csoportjából (2 személy) kerül ki. Majdnem egyforma volt a nemek
szerinti megoszlásuk száma is (11 férfi személy és 14 nő). Az erőszakos cseleket
helyszíne a család. Az erőszak domináns formája a szülői jogokkal való
visszaélés és a szülői kötelezettségek súlyos elhanyagolása. A családon belüli
erőszak feltárása a rendőrség vagy családtag bejelentése alapján történik. A
gyámhatóság négy esetben hivatalból indított eljárást, azaz segített a bíróságnak
a szükséges bizonyítékok megszerzésében, jelentést és véleményezést adott a
hatékony intézkedés megkereséséhez, a gyámhatósági védelmet, halaszthatatlan
ellátás biztosított és családjogi védelemi intézkedéseket foganatosított. A
sürgősségi elhelyezést nevelőszülői családoknál valósítottuk meg. A bírósági
eljárások megindításakor a Szociális Védelmi Központ tapasztalatéval
hatékonyan segít a bírósági döntések meghozatalánál.

Az erőszak gyermekáldozatai

A gyermek felhasználói csoporthoz viszonyítva a jelentési évben, a gyermekek
az erőszak legnagyobb számú áldozatai (12 gyermek), azok közül, akik kapcsán
családjogi védelemi intézkedést (elhelyezést nevelőszülői családban)
foganatosítottunk több a fiú (8), mint a lány (4).

Szociálisan – anyagilag veszélyeztetett családok

A családok pénzbeli segély megvalósítására vonatkozó eljárások a Szociális
Védelmi Központ tevékenységének legjelentősebb részét alkotják, nem csak a
családok száma (1024 család) miatt, amelyek megvalósítsák ezt a jogot, hanem e
jog megvalósítására irányuló feltételek teljesítésének ellenőrzése miatt is. A
jelentés időszakában az összes felhasználó számából, akik pénzbeli szociális
segélyre jogosultak (2676 felhasználó) a legnagyobb számú a felnőtt személy
(1186 felnőtt) és a legkevesebb az idős személy (97). Legtöbb az egytagú család,



Az elmagányosodott háztartás (398 elmagányosodott háztartás). Rokkant
személy 82 és 717 roma származású személy volt.

A központ szolgáltatásai, amelyeket a községi költségvetésből pénzelték:
egyszeri segítségnyújtás pénzben, olyan személyek részére, akik hirtelen
szociális szükséglet helyzetébe, vagy olyam élethelyzetbe kerültek, amelyet nem
tudtak önerőből fedezni.

A jelentési évben nyújtott egyszeri pénzbeli segély étkeztetésre (114 személy), a
temetkezési költségek fedezésére (29 személy), szállítási-utazási költségekre (24
személy),  elemi csapás elhárítására  (2 személy),  gyógykezelés költségeire (51
személy), gyermek iskoláztatására (1), felruházásra (2 személy), háztartási
költségekre (30 személy), valamint más egyéb anyagi  segítségnyújtásra is
vonatkozott, mint például egyszeri segítségnyújtás természetben (625 személy),
áramszubvenció (273 személy), ingyenes étkeztetés  (80.143 adag 450 személy
részére).

A családok szerkezetében, amelyek egyszeri pénzsegélyben vagy más anyagi
juttatásban részesültek részben olyan családok, amelyek pénzbeli szociális
segélyt kapnak. Az anyagi támogatásban részesülő nyilvántartott családok
száma jelentősen nőtt, az előző évhez viszonyítva.

Emberkereskedelem áldozatai

A jelentés időszakában az emberkereskedelem egyetlen áldozata sem került
Szociális Védelmi Központ nyilvántartásába.

Rokkant személyek

A Szociális Védelmi Központ nyilvántartásában szereplő rokkant személyek
elsősorban, mint különböző szolgáltatások igénybevevői vannak nyilvántartva.
Korhatár szempontjából legnagyobb mértékben a gyermekek vannak képviselve
(159), valamint a felnőttek (129), míg kevesebb az idős személyek (63 személy)
és a fiatalok (39 személy), több a férfi (224) a nőkhöz (166) viszonyítva.

A rokkantság súlyossága szempontjából leginkább az intellektuális károsultság
volt képviselve, míg az idős személyeknél halmozott sérülés volt jelen. A
Szociális Védelmi Központ a rokkant személyeknek különböző, szociális



védelmi és a családi – jogi védelmet érintő szolgáltatásokat és intézkedéseket
nyújtott, mint a  más személy által nyújtott ápolásáért és segélynyújtásáért járó
pótlék (94 személy), az emelt összegű más személy által nyújtott ápolásáért és
segélynyújtásáért járó pótlék (78 személy), a szakképesítés megszerzéséhez
nyújtott támogatás (40 személy), a gyámság-gondnokság (94 személy), az
ideiglenes gyámság-gondnokság (5 személy),  családi elhelyezés (34 személy), a
szociális védelemi intézményekben való elhelyezés (49 személy) és a szülői
jogok felügyeletére irányuló megelőző intézkedések (3 személy).

Roma származású használók

A jelentési évben a roma származású használóknál a család – jogi védelem
intézkedési formáit használták fel, az erőszak elleni védelmet 13 esetben, 11
személy, pedig ebből legtöbb gyermek (7 gyermek) elhelyezés szolgáltatásban
részesült.

Hajléktalanok, visszaesők és menekültek valamint belső kitelepült
személyek

A Szociális Védelmi Központ nyilvántartása szerint, sem az előző időszakban,
sem a jelentési évben nem volt hajléktalan visszatérő, menekült és kitelepült
személy.

Különösen érzékeny csoportba tartozó gyermekek és fiatalok ingadozása

A jelentési évben a különösen érzékenyen érintett gyermekek és fiatalok
csoportjába a legtöbb felhasználó a pénzbeli szociális segélyre való jogot
valósította meg (1003 gyermek és 328 fiatal), kevesebb számú a rokkant
gyermek és fiatal (152 gyermek és 35 fiatal), a törvénybe ütköző cselekedeteket
elkövetők (23 gyermek és 43 fiatal),az erőszakos cselekedeteket elszenvedő
gyermekek száma kissé csökkent (18 gyermek és 2 fiatal) míg az
emberkereskedelem gyermek és fiatalkorú áldozataiból nincs nyilvántartva
senki.

A jelentési év felhasználóinak 43%-át a különösen érzékenyen érintett
gyermekek és fiatalok alkotják (1604 személy).



III. RÉSZ

A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT MUNKÁJA, A JOGOK
MEGVALÓSÍTÁSA, MÉRCÉINEK ALKALMAZÁSA ÉS A
SZOLGÁLTÁSOK BIZTOSÍTÁSA TERÉN

A Szociális Védelmi Központ szakmunkái

Az értékelés és tervezés munkái

A jelentés időszakában a Szociális Védelmi Központ az értékelés és tervezés
munkáját legnagyobb számban a gyermek (197) és a felnőtt (73) felhasználók
csoportjánál végezte, míg a fent említett szakeljárások a többi használói
csoportnál hasonló arányban lettek kivitelezve.

A jelentés időszakában a Szociális Védelmi Központ 21 értékelést végzett a
családi elhelyezés szolgáltatás nyújtóinak általános alkalmasságát illetően.

A tervezés folyamata a korszerinti csoportok alapján jelentkezett. Legtöbb
szolgáltatásra vonatkozó terv gyermekeknek készült (236), míg a többi használói
kategória a tervezésnél egyforma mértékben jelentkezett.

Halaszthatatlan intervenciók

A Szociális Védelmi Központban a halaszthatatlan intervenciók száma nőtt (97
eset).

Leggyakrabban halaszthatatlan beavatkozást felnőtt személyekkel kapcsolatosan
alkalmaztunk, de a többi családtagokkal szemben is.

Specializált tevékenység

A leggyakrabban alkalmazott szolgáltatás a Szociális Védelmi Központ részéről
tanácsadási terápiás szolgáltatás (48).

A jelentés időszakában a nem jelentkezett olyan eset, amelynél specializált
tevékenységet folytattak volna.



Szupervíziós tevékenységek

A jelentési évben a Szociális Védelmi Központ szupervíziós tevékenysége a
három esetvezető irányában valósult meg. A szupervízor az új év kezdetén
elkészítette az esetvezetők fejlődéséről szóló jelentést, valamint a szupervízió
lebonyolításának tervét az elkövetkező évre.  A következő évre egy esetvezető
szakmai továbbképzését láttuk a szociális védelem területén ellátott
esetvezetéshez szükséges ismeretek és képességek megszerzése céljából.

A jelentési évben, az esetvezetők egyenlő megterhelése érdekében egy
szakdolgozót a nélkülözhetetlen anyagi támogatásra szoruló felhasználók
kapcsán alkalmaztuk, míg a gyermek és ifjúságvédelmet, valamint a felnőttek és
idősek védelmét két esetvezető vette át, de a szupervízor munkájában, aki
egyúttal esetvezető is, nem történt változás a felhasználókkal kapcsolatos munka
átvételében.

A tevékenységek átszervezésével szerettük volna a munka jobb minőségét
biztosítani, a szolgáltatások szintjének jobb színvonalát, valamint a használók
érdekeinek legjobb védelmét.

Az egyéni esetek szupervíziójának témája az elmúlt időszakra minden egyes eset
áttanulmányozása volt (283 eset) amellyel az esetvezetők lettek megbízva,
valamint az esetvezetők cselekvési tervének kidolgozása, az elkövetkező
időszakra/konkrét aktivitásokat azonosítottunk, amelyet az esetvezetőknek
alkalmazniuk kell, hogy az előbbiekben megfogalmazott célok megvalósuljanak.

A 2012-es esztendőben a Szociális Védelmi Központban csoportos szupervíziót
alkalmaztunk, azzal a célkitűzéssel, hogy az új munkamódszerek
alkalmazásában egyeztessük az álláspontokat, a munka minőségét új
módszerekkel tökéletesítsük, javítsuk az egymás közötti kapcsolatot, felismerjük
a tudás hiányosságát, ezért a jelentés időszakában 7 csoportos szupervíziós
összejövetelt tartottunk meg.

Az olyan esetek száma, amelyben a szupervízor a csapat tagját képezte 62 eset
volt, és 173 esetnél, pedig a szupervízor az esetvezető volt.



Közigazgatási – jogi tevékenységek

A jelentési évben a határozatok/végzések a jogosultság fajtája szerint
következőkre vonatkoztak: állandó pénzbeli segély (1181), egyszeri pénzsegély
(270) másik személy által nyújtott ápolásáért és segélynyújtásáért járó pótlék
(20), emelt összegű másik személy által nyújtott ápolásáért és segélynyújtásáért
járó pótlék (11), szakképesítés megszerzéséhez nyújtott támogatás (16), összesen
1498 volt. A határozatok/végzések száma, amellyel elutasították a jogosultságot
(25), amellyel megszüntették az eljárást (11), valamint az újravizsgálási
eljárásban megszűnt a jogosultság (143) volt.

A családjogi védelmi intézkedések szempontjából a jelentési évben 42 eset volt,
a szülői felügyeleti jog ellenőrzése 3 esetben, a gondnoksági/gyámsági
felügyelet felülvizsgálása 142 esetben történt meg.

A jelentési évben fellebbezés a gyámhatósági szerv végzése ellen nem volt.
Nem volt fellebbezés a gyámhatósági szerv végzése ellen a másodfokú szervnél.

Egyéb jogi tevékenységek száma a jelentési év folyamán 232 volt.

Jogi támogatás/tanácsadás a használók felé, az értékeléseknél, a tervezésben és a
megvalósításban 400 alkalommal történt 352 eset kapcsán.

Leletek és vélemények

A jelentési évben a Szociális Védelmi Központ más intézményeknek és
szervezeteknek (172 esetben) küldött véleményt. Az együttműködés a szociális
védelmi intézményekkel és oktatási nevelési intézményekkel volt legnagyobb
mértékben képviselve.

A bíróság kérésére kiadott leletek és vélemények, amelyek a gyermekekre
vonatkoztak a jelentés időszakában 183 eset volt, míg az ifjakra, felnőttekre és
idősekre vonatkozó bíróság kérésére kiadott leletek és vélemények száma 13
volt.

A jelentési évében, a munka kiterjedt személyek tájékoztatására, egyéb
intézmények elé utalásra, igazolások kiadására, amelyre 1274 szolgáltatásként
került sor 1001 eset kapcsán.



Helyi szolgáltatások biztosítása

A közösség mindennapos szolgáltatásai

A jelentési évében a Szociális Védelmi Központ 130 felhasználót utalt olyan
mindennapos szolgáltatások igénybevételére, amelyeket a közösségi
költségvetésből pénzelték.

Az önálló életre irányuló támogatási szolgáltatások és tanácsadási terápiás
szolgáltatások

A jelentési évben a Szociális Védelmi Központ nem nyújtott az önálló életre
irányuló támogatási szolgáltatást, sem tanácsadási terápiás szolgáltatást.

Projektum aktivitások

A jelentési évben a Zentai Szociális Védelmi Központ több projektaktivitást
vezetett.

 A Zentai Szociális Védelmi Központnak a következő projektumokat hagyták
jóvá:

- a Viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok klubja elnevezésű
projektumot, amely a Zenta Község Helyi Gyermekjóléti Akcióterv keretein
belül került jóváhagyásra. A projektum megvalósítására 50.000 dinár értékben
hagytak jóvá eszközöket.

A projektum célja a fiatalkorú bűnözés megelőzése volt.

A projektum magába foglalta a viselkedési zavarokkal küzdő gyermekekkel és
fiatalokkal foglalkozó szakemberek munkáját. A gyermekekkel folytatott munka
során sor került a gyermekek képzésére az erőszakmentes kommunikáció
elsajátítási módjáról, valamint a nem megengedett viselkedésről.

A projektum keretein belül 3 szakember volt foglalkoztatva.

- a Minden gyermek elnevezésű projektumot, amelyet a Tartományi
Egészségügyi, Szociálpolitikai, és Népesedéspolitikai Titkárság hagyott jóvá. A
projektum megvalósítására 300.000 dinár értékben hagytak jóvá eszközöket.



A projektum céljai a következők voltak:

1. a gyermekeknél jelentkező nem kívánt magatartási formák előfordulásának
megakadályozása, akiknél viselkedési zavarok állnak fenn,
2. azoknak a gyermekeknek a rehabilitációja és újbóli beilleszkedtetése a helyi
közösségbe, akik összetűzésben állnak a törvénnyel,
3. szellemi- és motorikus zavarokkal küzdő gyermekek beilleszkedése a
társadalmi közösségbe,
4. a szülők és nevelőszülők érzékennyé tétele a gyermek szükségletei iránt.

A projektum a Zentai Szociális Védelmi Központ helyiségeiben került
megvalósításra. A projektum felölelte a viselkedési zavarokkal küzdő
gyermekeket és fiatalokat, szellemi- és motorikus zavarokkal küzdő
gyermekeket, valamint a szülőket és nevelőszülőket, és szükség szerint az
oktatási kádert is Zenta község területéről, beleértve a falvakat is.

A gyerekeknek, szülőknek és nevelőszülőknek való segítség, a gyerekek
energiájának építő jellegű felhasználására, amelyre csoportos és egyéni
tevékenységen keresztül került sor. A tevékenységek tartalma különböző volt, a
gyerekek időszerű problémáitól függően. A legfontosabb témák a következők
voltak: az erőszak elfogadhatatlansága, erőszakmentes kommunikáció, a
problémák beszélgetés útján való megoldása. A gyerekeknek és a szülőknek
pszicho-szociális támogatást nyújtottunk, oktatási tevékenységen, sport
aktivitáson és társadalmilag hasznos munkára való oktatáson keresztül.
Megszerveztük Zenta község területén lévő látványosságok megtekintését, hogy
a gyerekek mind jobban megismerjék a környezetüket, és hogy lehetőségük
legyen a kreatív kifejezésre és alkotásra.

A mozgáskorlátozott testi fogyatékossággal élő gyerekeknek segítséget
nyújtottunk az iskolába- és a hazajutáshoz, az orvoshoz való eljutáshoz és más
mindennapi tevékenységhez. Egyéni és csoportos tanácsadást nyújtottunk,
azoknak a családoknak, amelyekben fejlődési zavarokkal élő gyerekek élnek.

A projektum során, 11 alkalommal végzett műhelymunkán keresztül, 33 órás
időtartamban, valósult meg a nevelőszülők kiképzése, azzal hogy a
műhelymunka végzéséhez segítséget és támogatást nyújtottunk a képzés
előkészítése és véghezvitele kapcsán.

A Minden gyermek elnevezésű projektum folyamatosan 4 hónapon keresztül
valósult meg. A hetente a munka kiterjedt legtöbb 25 gyerekre, 10 szülőre és 18



nevelőszülő párra.

A tevékenységek megvalósítói a Zentai Szociális Védelmi Központ különböző
területéről való szakemberei voltak: 2 pszichológus, jogász, szociális munkás. A
kanizsai Szociális Védelmi Központból szakembereit is alkalmaztuk, mégpedig
a pszichológust és a szociális munkást, akik rendelkeznek nevelőszülők
képzésére vonatkozó bizonylattal. Három munkanélküli Szociális Védelmi
Központon kívüli szakember, közgazdász- és jogász szakképesítéssel, és
gimnáziumi érettségivel rendelkező- az informatikai egyetem végzős hallgatója,
személyi asszisztens munkára voltak alkalmazva. A munka két nyelven folyt,
magyar és szerb nyelven.

- a Fordítás elnevezésű projektumot, amelyet a Tartományi, Oktatási,
Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hagyott jóvá. A projektum
megvalósítására 50.000 dinár értékben hagytak jóvá eszközöket.

A projektum célja dokumentumok közzététele és tájékoztatás volt a nemzeti
kisebbségek nyelvén.

A projektum 2 szakember foglalkoztatásával valósult meg: a Központ 2012. évi
munkatervének, a Központ 2011. évi munkájáról szóló jelentésének, a Központ
2013. évi munkatervének kibővítve a munkaterv megvalósítására vonatkozó
pénzügyi tervvel, a Központ 2011. évi pénzügyi jelentésének és egyes
határozatok formanyomtatványainak lefordítására vonatkozott. A projektum
eszközeiből irodaszerek is lettek vásárolva.

- a Foglalkoztatottak szakképesítése elnevezésű projektumot, amelyet a
Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hagyott
jóvá. A projektum megvalósítására 60.000 dinár értékben hagytak jóvá
eszközöket.

A projektum célja a foglalkoztatottak munkára való szakképesítése volt a
nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának hivatalos használatára vonatkozóan.

A projektum egy szakember alkalmazásával valósult meg, aki 2 hónapon át tartó
intenzív magyar nyelvű tanfolyamot tartott 2 foglalkoztatott részére. A
projektum eszközeiből elektronikus ügyintézési rendszer fejlesztésére szánt
anyag is lett vásárolva.



- a Központ elnevezésű projektumot, amely a Nemzeti Foglalkoztatási
Szakszolgálat részéről lett jóváhagyva. A projektum megvalósítására 719.244,14
dinár értékben hagytak jóvá eszközöket.

A projektum 3 fogyatékossággal élő személy alkalmazásával, mégpedig
folyamatos 6 hónapra szóló határozott idejű munkaviszony létesítésével valósult
meg.

- a Támogatás és házi segítségnyújtás fogyatékossággal élő, idős- és beteg
személyek részére Zenta község területén elnevezésű projektumot, amelyet
Zenta Község hagyott jóvá. A projektum megvalósítására 1.800.706,50 dinár
értékben hagytak jóvá eszközöket.

A projektum célja munkanélküliek alkalmazása volt és házi segítségnyújtás
fogyatékossággal élő, idős- és beteg személyek részére.

A projektum 12 személy alkalmazásával valósult meg, mégpedig folyamatos 5
hónapra szóló határozott idejű munkaviszony létesítésével.

- A Házi segítségnyújtás elnevezésű projektum, amelyet Zenta Község hagyott
jóvá, a szerencsejátékból származó bevételek pályázata kapcsán. A projektum
megvalósítására 1.900.000,00 dinár értékben hagytak jóvá eszközöket.

A projektum célja az idősek házi ápolásának támogatása és fejlesztése és a
fogyatékosok életminőségének és munkájának javítása.

A projektum 5 személy alkalmazásával valósult meg, mégpedig folyamatos 6
hónapra szóló határozott idejű munkaviszony létesítésével.

E projektum keretein belül került sor a Zentai Szociális Védelmi Központ
épületének beruházási karbantartására, felhajtó rámpák és toalett épült ki a
kerekesszékkel közlekedő testi fogyatékossággal élők részére.

IV. RÉSZ

ZÁRÓÉRTÉKELÉSEK

Feltételek

A Szociális Védelmi Központ ügyviteli helyiségeinek nagysága megfelel az
előírásoknak, a Szociális Védelmi Központ felszereltsége megfelel a rendes



tevékenység követelményeinek, és előfeltételeket nyújt a szaktevékenység
ellátásához. A Szociális Védelmi Központban biztosított a felhasználók
megfelelő tájékoztatása. A jobb munkafeltételek biztosítását nagymértékben
meghatározták a projektumok útján biztosított eszközök. A 2012–es évben
megvalósult a Szociális Védelmi Központ épületnek hozzáférhetővé tétele a
rokkantak részére.

A Szociális Védelmi Központ szolgáltatásnak felhasználói

A Szociális Védelmi Központ szolgáltatásai nyilvántartott felhasználóinak
száma, a jelentés évében az előző évhez viszonyítva nem számottevően kisebb.

A Szociális Védelmi Központ felhasználóinak messzemenően legnagyobb
csoportja a különösen érzékeny csoport, egyének és családok, amelyek a
szegénység problémájával küzdenek.  A felnőtt korcsoport a leginkább
képviselt. A különösen érzékenyen érintett csoportba a rokkant gyermekek, és a
viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek tartoznak.  A felnőtt felhasználói
csoportban a rendezetlen családi körülmények között élők dominálnak, míg a
felnőttek és idősek csoportjában, továbbra is, az elhanyagolt és az
elhanyagoltságtól fenyegetett személyek száma a legnagyobb.

Azon jogok megvalósítása és a Szociális Védelmi Központ által nyújtott
szolgáltatások tekintetében, amelyeket a törvény értelmében a köztársasági
költségvetés pénzel, a legnagyobb számú felhasználó a szociális anyagi ellátásra
jogosult, míg a többi intézkedés és szolgáltatás alkalmazása az előző évhez
viszonyítva relatívan változatlan.

Együttműködés a helyi önkormányzattal, a helyi önkormányzat egyéb
intézményeivel és más köztársasági intézményekkel

A Szociális Védelmi Központ tevékenységeinek folyamatos követésével a helyi
önkormányzat felfigyelt arra, hogy a lakosság nyomást gyakorol a Szociális
Védelmi Központra és megértette az intézmény fejlődésének fontosságát.
Megértette a szociális védelem helyi szintű fejlesztése szükségességét a szociális
védelem területét érintő jogok megvalósításának tekintetében, amelyek
eredménye a Szociális Védelmi Központ és alapítója között kialakult jó
együttműködés, valamint a tevékenység biztosítására szükséges anyagi és más



lehetőségek együttes biztosítására irányuló közös igyekezet.  A helyi
önkormányzat igyekszik biztosítani a központ anyagi támogatását, értékelve a
szociális védelmi munka minőségét az integrált szociális védelem fejlődésére
törekedve.

A más intézményekkel való együttműködés nagyon sikeres az aláírt protokollok
alapján, de az együttműködés aláírt protokollok nélkül is megfelelő szinten
valósul meg.

Jelentéstétel és analitikus kutatómunka

A Szociális Védelmi Központ kidolgozott és megjelentetett munkáról szóló
tájékoztatóval rendelkezik, a jelentéseket az illetékes minisztérium, tartományi
titkárság, intézetek, ügynökségek és más felhatalmazott szervek és szervetek
kérelme alapján dolgozza ki.

A Szociális Védelmi Központ kis központ, amelynek öt szakdolgozója van,
akiket megterhel a központ egyéb rendes tevékenysége, így az analitikus
kutatómunkára nem szentelünk elég figyelmet.

Nehézségek

A kedvezőtlen társadalmi változások (nagyszámú munkanélküli, az egyes
vállalatok sikertelen magánosítás, csődeljárások), a lakosság szociális
veszélyeztetettsége, az igénylők számának állandó növekedése, valamint a
szociális védelemi formák, mércék és szolgáltatások számának növekedése, a
terep tagoltsága, a kétnyelvűség mind olyan tényezők, amelyek nagy hatással
vannak a munka minőségére.

Szükség/hiány

A pszicho-szociális programok megvalósítása céljából minden célcsoport
problémáinak megoldása érdekében elengedhetetlen a szakdolgozók licenceinek
megszerzése.

A 2013-as évre egy-egy szakdolgozó továbbképzését tervezzük az esetek
vezetése, szupervízió és a jogi ügyek terén, mivel az előző évben ezek



megvalósítására nem került sor és új foglalkoztatottak is vannak a Szociális
Védelmi Központban.

A Szociális Védelmi Központ megnövekedett számú felhasználóinak érdekében
szükséges a felhasználók minőségesebb védelmének biztosítása, ugyanúgy, mint
a szakemberek számának növekedése.

          Kecskés Dezső s.k.

                                                                                     igazgató

E jelentést a Zentai Szociális Védelmi Központ 2012. évi munkájáról a Zentai
Szociális Védelmi Központ igazgató bizottsága 2013. február 26-án megtartott
ülésén fogadta el.

                                                                                   Dr. Tari Jenő s.k.

                                                                          az igazgató bizottság elnöke
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A képviselő-testület ELFOGADJA a zentai Szociális Védelmi Központ 2012. évi
pénzügyi jelentését.
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A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. sz.) 21.
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján az igazgatóbizottság az alapítási aktussal és az
alapszabállyal megállapított más teendőket is ellát.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.sz. ) 32. szakasza
1. bekezdésének 8. pontja, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a
törvénnyel összhangban szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alakít, és
ellenőrzi azok működését.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
megvitatja a költségvetést használók munkájáról szóló jelentést, és jóváhagyja a
munkaprogramjukat.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 28. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
megvitatja és elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok évi
munkajelentését, amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa.



A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 9/2011. sz.) 7. szakasza 2. bekezdésének 3. fordulata szerint a községi képviselő-testület
megvitatja a központ munkájáról és ügyviteléről szóló jelentést.

Kecskés Dezső, a Szociális Védelmi Központ igazgatója 2013. 04. 08-án megküldte a Zentai
Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának az
intézmény 2012. évi pénzügyi  jelentését.

Zenta  község  Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott  aktusok
meghatalmazott  javaslattevője végzésével  megerősítette a zentai Szociális Védelmi Központ
2012. évi  pénzügyi  jelentésének  az elfogadásáról szóló végzést és  utalta  azt Zenta  Község
Képviselő-testülete  elé megvitatás  és  elfogadás céljából.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának
javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület költségvetési és pénzügyi bizottságának és
egészségügyi és szociális politikai bizottságának véleményét, meghozta a rendelkező rész
szerinti végzést.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 551-2/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT  2012. ÉVI
ÜGYVITELÉRŐL SZÓLÓ PÉNZÜGYI JELENTÉS

A Zentai Szociális Védelmi Központ ügyviteléről szóló pénzügyi jelentés a
Zentai Szociális Védelmi Központ 2012. évi zárszámadásának kísérő
okmányaként készült, és mint ilyen nem foglalja magába a felhasználók
szociális védelmi törvénnyel (SZK Hivatalos Közlönye 24/2011 sz.)
meghatározott jogai megvalósításának valamint azon szociális védelmi
szolgáltatások használatának pénzelését, amelyeket a szociális védelmi
törvény alapján a Szerb Köztársaság biztosít (és amely jogokat a Zentai
Szociális Védelmi Központ  határozattal ismer el, illetve
amely szolgáltatásokra  a szociális  védelmi központ a felhasználókat
utalja). E jogok és szolgáltatások megvalósításának pénzelése közvetlenül a
Szerb Köztársaság költségvetéséből történik. A következő jogokról és
szolgáltatásokról van szó (a 2012. év folyamán felhasznált
pénzeszközökkel);

- pénzbeli szociális segélyre vonatkozó jog 86.344.021,00 dinár összértékben;

- másik személy által nyújtott ápolásáért és segítségnyújtásáért járó pótlékra
és másik személy által nyújtott ápolásáért és segítségnyújtásáért járó
emeltösszegű pótlékra vonatkozó jog 33.021.674,00 dinár összértékben;

- a nyugdíjminimum összegének megfelelő élethossziglani havi pénzbeli
juttatás formájú külön pénzbeli térítményre vonatkozó jog 0,00 dinár
összértékben;

- szociális intézménybe és másik családba történő elhelyezésre vonatkozó
szolgáltatás, a nevelő szülők (családi elhelyezés  szolgáltatást nyújtók)
munkájáért járó térítmény nélkül 31.323.141,00 dinár összértékben és

-más törvénnyel előlátott szolgáltatások (családi elhelyezésen lévő gyerekek
és fiatalok tankönyv- és tanszer költségeinek megtérítése) 505.722,00 dinár
összértékben.

A Zentai Szociális Védelmi Központ ügyviteléről szóló pénzügyi jelentés, azon
jogok közül, amelyeket a Szerb Köztársaság biztosít, kivételesen
tartalmazza:

- a szakképesítés megszerzéséhez nyújtott támogatásra való jogot;

- a családi elhelyezésen lévő gyerekek és fiatalok érettségi és iskolai
kirándulása költségeinek megtérítését;



- a nevelő szülők (családi elhelyezés szolgáltatást nyújtók) munkájáért járó
térítményt bruttó összegben.

A 2012. évben a Zentai Szociális Védelmi Központ bevételei a következők
voltak a következő forrásokból:
-a Köztársaságtól (Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai

Minisztériumtól) 19.824.025,70 dinár összértékben,
- a Vajdaság Autonóm Tartománytól 300.000,00 dinár összértékben,
- más forrásokból 1.359.986,21 dinár összértékben és
- Zenta községtől 12.536.741,71 dinár összértékben.

A Zentai Szociális Védelmi Központ összbevétele a 2012. évben
34.020.753,62 dinárt tett ki.

А Köztársaságtól származó eszközök szigorúan céleszközök voltak. A
Köztársaság pénzelte:
- 7  foglalkoztatott keresetét 6.220.083,21 dinár összértékben (A
foglalkoztatottak  keresete a közszolgálatokban foglalkoztatott személyek
fizetésre vonatkozó elszámolási és kifizetési szorzószámokról
(koefficiensekről) szóló rendeletben   (SzK Hivatalos Közlönye 44/2001,
15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003,
130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005,
109/2005, 32/2006, 58/2006,  82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007,
60/2007, 91/2007 i 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008,
44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010,
20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012 és 124/12. sz.)   előlátott
szorzószámok (koefficiensek) szerint kerül  elszámolásra és kifizetésre ), az
elszámolási alapot pedig a Szerb Köztársaság kormánya határozattal állapítja
meg.) A legkisebb (a 6,17 koefficiens szerinti) kereseteket a minimálbér
szintjére emeltük. Az állandó foglalkoztatottak havi átlag nettó keresete
2012. évben 39.014,00 dinár volt);

-a szerződéses szolgáltatásokat 10.991.426,57 dinár összértékben
(ezek a szolgáltatások alatt a nevelő szülők (családi elhelyezés szolgáltatást
nyújtók) munkájáért járó térítményeket értjük bruttó összegben);

-a fogyatékos gyermekeknek és fiataloknak szakképesítés megszerzéséhez
nyújtott támogatást 1.673.012,02 dinár összértékben (Ezen költségek alatt
az utazási és elhelyezési költségtérítést értjük);

- a családi elhelyezésen lévő gyerekek és fiatalok érettségi és iskolai
kirándulása költségeit 52.618,00 dinár összértékben;



- az anyagi költségeket 743.771,21 dinár összértékben (ami havi átlagban
61.980,94 dinárt tesz ki);

- a nevelőszülők nyugdíj- és rokkantbiztosításának kifizetetlen járulékai
november hónapra 143.114,69 dinár összértékben (2012. december 31-i
végrehajtatlan meghagyás) ami többletként jelentkezik a gazdasági év végén.

A Vajdaság Autonóm Tartománytól származó eszközök projektum kapcsán
valósultak meg és a következő projektum megvalósításához lettek
felhasználva:

Minden gyermek elnevezésű projektum, amelyet a Tartományi
Egészségügyi, Szociálpolitikai, és Népesedéspolitikai Titkárság hagyott
jóvá. A projektum megvalósítására 300.000,00 dinár összértékben hagytak
jóvá eszközöket;

Az egyéb forrásokból származó jövedelmek a következők voltak:

- a Központ elnevezésű projektum, amely a Nemzeti Foglalkoztatási
Szakszolgálat részéről lett jóváhagyva. A projektum
megvalósítására 719.244,14 dinár összértékben hagytak jóvá
eszközöket;

- házi segélynyújtás szolgáltatásból és bérletből származó saját
jövedelem 264.162,56 dinár összegben;

- a temetések visszatérítése a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alaptól
180.955,00 dinár összegben;

- adományok újévi csomagokra 10.000,00 dinár összegben;

- Kókai Mária felhasználó eszközei 185.624,51 dinár összegben
(amelyekkel az ő elhelyezésének költségeit fedtük a 2012. évben).

Zenta községtől származó eszközök szigorúan céleszközök voltak. Zenta
község pénzelte:

- a foglalkoztatottak keretét 7.275.913,50 dinár összértékben úgymint:

1. 6 "állandó" foglalkoztatott keresetét 4.459.339,00 összértékben. (A
foglalkoztatottak  keresete a közszolgálatokban foglalkoztatott
személyek fizetésre vonatkozó elszámolási és kifizetési
szorzószámokról (koefficiensekről) szóló rendeletben előlátott
szorzószámok (koefficiensek) szerint kerül elszámolásra és



kifizetésre, az elszámolási alapot pedig a Szerb Köztársaság kormánya
határozattal állapítja meg),

2. 5 határozott idejű foglalkoztatott, 6 hónapra vonatkozó keresetét, a
Házi segítségnyújtás elnevezésű projektumon keresztül, a
szerencsejátékból származó bevételek pályázata kapcsán,
1.041.868,00 dinár értékben,

3. 12 határozott idejű foglalkoztatott 5 hónapra vonatkozó keresetét, a
Támogatás és házi segítségnyújtás fogyatékossággal élő, idős- és
beteg személyek részére Zenta község területén elnevezésű projektum
kapcsán, 1.774.706,50 dinár értékben,

- álandó kiadásokat (villanyáram, központifűtés, kommunális szolgaltatások,
komunikációs szolgáltatások, gépjárműbiztosítás) 1.490.045,56 dinár
összértékben;

-szolgálati utak költségei 78.501,00 dinár értékben;

- szerződéses szolgáltatásokat (munkavédelmi, készenléti-ügyeleti, illetve
mobil csoport, szolgáltatási szerződésekből eredő szolgáltatásokat,
tájékoztatási szolgáltatásokat, hirdetményeket, folyóiratokat, egyéb általános
szolgáltatásokat stb.) 542.641,08 dinár összértékben;

- a  Viselkedési zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok klubja elnevezésű
projektumot, amely a Zenta község Helyi Gyermekjóléti Akcióterv  keretein
belül került jóváhagyásra 50.000,00 dinár értékben;

- a Foglalkoztatottak szakképesítése elnevezésű projektumot, amelyet a
Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hagyott
jóvá. A projektum megvalósítására 60.000,00 dinár összértékben hagytak
jóvá eszközöket;

Megjegyzés: E projektumot Vajdaság Autonóm Tartomány pénzelte, azzal,
hogy a pénzeszközöket először Zenta községnek utalták át, utána pedig a
község számláján keresztül, a Zentai Szociális Védelmi Központnak utalták.
E tétel úgy jelenik meg a Zentai Szociális Védelmi Központ 2012. évi
zárszámadásában, mint amelynek a forrása a  Vajdaság Autonóm
Tartomány, nem pedig a Zenta község.

- a Fordítás elnevezésű projektumot, amelyet a Tartományi Oktatási,
Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hagyott jóvá. A projektum
megvalósítására 50.000,00 dinár összértékben hagytak jóvá eszközöket.



Megjegyzés: E projektumot Vajdaság Autonóm Tartomány pénzelte, azzal,
hogy a pénzeszközöket először Zenta községnek utalták át, utána pedig a
község számláján keresztül, a Zentai Szociális Védelmi Központnak utalták.
E tétel úgy jelenik meg a Zentai Szociális Védelmi Központ 2012. évi
zárszámadásában, mint amelynek a forrása a  Vajdaság Autonóm
Tartomány, nem pedig a Zenta község.

- az épületre és a felszerelésre vonatkozó folyó javításokat és  karbantartást
84.143,83 dinár értékben és az épületek felújítását a Házi segítségnyújtás
elnevezésű projektumon keresztül, a szerencsejátékból származó bevételek
pályázata kapcsán, 774.574,18 dinár értékben, illetve 858.718,01 dinár
összértékben;

-az anyagot  (irodaszereket, üzemanyagot, a foglalkoztatottak oktatásanak és
továbbképzésének anyagát,  a higiénia fenntartására szolgáló anyagokat és
egyebeket) 485.533,82 dinár összértékben;

- szociális védelmet amelyet a község biztosít, mégpedig:

* egyszeri segélyeket 1.150.000,00 dinár értékben, amelyet a szociális
védelemről szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye 24/2011 sz. ) 110.
szakaszának 3. bekezdése alapján a helyi önkormányzat biztosít azon
személyek részére akik váratlanul vagy pillanatnyilag szociális
szükséghelyzetbe kerülnek, valamint azon személyek részére akiket otthoni
vagy családi elhelyezésre utalunk és akiknek nincsenek eszközeik, hogy az
elhelyezés megvalósításához szükséges ruhát, lábbelit és utazási költségeket
biztosítsanak maguknak, és ez konkrétan: az étkezésre, a gyerekek
iskoláztatására, háztartásra, útiköltségre, orvosi költségekre, természeti
katasztrófák helyreállítására, felszerelésre és más egyébre vonatkozik. A
2012. év folyamán 224 család azaz személy részesült egyszeri pénzbeli
segélyben (552.984,00 dinár összértékben), illetve 625 család azaz
személy kapott egyszeri természetbeni segélyt (mint például a gyerekek
uzsonnája az általános iskolákban, orvosságok, tűzifa, újévi csomagok  stb.
és mindezt 597.016,00 dinár összértékben). Az egyszeri pénzbeli segélyek
átlaga 2.468,68 dinár volt;

* temetéseket 495.388,74 dinár értékben. (A 2012. év folyamán a község
terhére 21 temetés pénzelésére került sor. Az átlag temetés értéke 23.589.94
dinár volt. Az év folyamán 8 temetésre került sor, amelyet a község nem
pénzelt, mivel ezeket a költségeket a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap
visszatérítette).

2012. év végén a Zentai Szociális Védelmi Központnak a szállítókkal
szemben 1.002.068,54 dinár kifizetetlen tartozása volt. A kifizetetlen



tartozás felhalmazódásának oka Zenta község költségvetésének meg nem
valósulása a korábbi években.

A kifizetetlen tartozás főképp a zentai TETO Cukorgyár felé nem kifizetett
fűtésszámlákból tevődik össze.

2012. év végén a Zentai Szociális Védelmi Központnak 129.051,54 dinár
összegű többlete volt (2012. december 31.én nem történt meg a november
hónapra vonatkozó meghagyás végrehajtása a nevelőszülők nyugdíj- és
rokkantbiztosítására vonatkozóan,  az eszközök  nem időben történő
átutalása miatt az illetékes minisztérium részéről.)

A fent említett adatokból kiindulva a Zentai Szociális Védelmi Központ a
2012. év folyamán, közvetett és közvetlen módon 185.215.311,62 dinár
értékű pénzeszközről döntött.

Zenta, 2013.  április  19-én

Gazsó Lidia, a számvevőség vezetője Kecskés Dezső s.k.
igazgató

A Zentai Szociális Védelmi Központ 2012. évi ügyviteléről szóló pénzügyi
jelentését a Zentai Szociális Védelmi Központ igazgató bizottsága 2013.
április  24-i ülésén fogadta el.

                                                                                   Dr. Tari Jenő s.k.
           az igazgató bizottság elnöke



Javaslat
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – más
törvény, 88/2010., 99/2010. és 57/2011. szám) 13. szakaszának 2. bekezdése és 219. szakaszának 4.
bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 5/2011. szám) 46. szakasza
1. bekezdésének 7. és 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott
ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEN KÍVÜL

ELHALÁLOZOTTAK HALÁLA IDŐPONTJÁNAK ÉS OKÁNAK SZAKAVATOTT
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS A HALÁLESET IGAZOLÁSÁNAK KIADÁSÁRA A ZENTAI

EGÉSZSÉGHÁZBAN FOGLALKOZTATOTT ORVOSDOKTOROK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
SZÓLÓ HATÁROZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

1. szakasz

Ezzel a határozattal a képviselő-testület módosítja és kiegészíti a Zenta község területén egészségügyi
intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset
igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló
határozatot (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011., 1/2012., 25/2012. és 28/2012. szám).

2. szakasz

A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának
szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott
orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat I. részében, a „Zenta város:” alcím a 9. új ponttal
egészül ki, ami a következőképpen hangzik:
„9. Dr. STANČULOV NAGY DANIELLA – általános orvos”.

3. szakasz

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s :

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – másik
törvény, 88/2010., 99/2010. és 57/2011. szám) 13. szakasza 2. bekezdésének rendelkezése előírja, hogy a
község, illetve a város saját területén biztosítja a halottkémszolgálat működését.

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. sz. – másik
törvény, 88/2010., 99/2010. és 57/2011. szám) 219. szakaszának 4. bekezdése előírja, hogy a községi,
illetve városi hatásköri szerv határozza meg az egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halálának
időpontját és okát szakavatottan megállapító és a haláleset igazolását kiadó orvosdoktorokat.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. és
33. pontja alapján a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban meghozza a jogszabályokat és
egyéb általános aktusokat, valamint a törvénnyel és a jelen statútummal összhangban egyéb teendőket is
ellát.

Zenta Községi Képviselő-testülete 2011. december 27-én megtartott ülésén meghozta a Zenta község
területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott



megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott
orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozatot, amelyet a Zentai Községi Képviselő-testület 2012.
január 26-án, 2012. szeptember 6-án, és 2012. október 29-én módosított és kiegészített.

Dr. Surján Gusztáv, a Zentai Egészségház igazgatója a 2013. március 21-i levelében, amelyet a Zentai
Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya 2013. április
08-án kapott meg, javasolta Dr. Stančulov Nagy Daniella – aki orvosdoktori teendőit és munkafeladatait
az Egészségház székhelyén kívül a felnőttek egészségügyi védelmi osztályának a felnőtt lakosság és az
alkalmazottak egészségügyi védelmi szolgálatánál látja el – meghatározását Zenta Község területén
egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására
és a haláleset igazolásának kiadására illetékes orvosdoktorként.

A Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott
előterjesztője megállapította a Zenta Község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak
halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai
Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat kiegészítéséről szóló
határozatjavaslatot, és továbbította azt Zenta Község Képviselő-testületéhez megvitatás és elfogadás
végett.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács határozatjavaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület egészségügyi és szociális politikai, illetve káder-, mandátumügyi és
mentelmi bizottságának véleményét a Zenta Község területén egészségügyi intézményen kívül
elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának
kiadására a Zentai Egészségház orvosdoktorainak meghatározásáról szóló határozat kiegészítésére
vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi Közigazgatási
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta
útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 50-2/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



Javaslat
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 39. szakaszának 1.

bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46.
szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén
meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJA TISZTSÉGE MEGSZŰNÉSÉNEK

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

I
A képviselő-testület megállapítja a felsőhegyi illetőségű Fodor István, a Zentai Történelmi

Levéltár igazgatója tisztségének a megbízatás lejárta miatti megszűnését 2013. június 10-ével.
II

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

A Zentai Községi Képviselő-testület a 02-6/2009-5. számú, 2009. 06. 10-én kelt határozattal
négy éves megbízatási időszakra kinevezte Fodor Istvánt a Zentai Történelmi Levéltár
igazgatójának.

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 39. szakaszának 1.
bekezdése előírja, hogy az intézmény igazgatójának a tisztsége megbízatási idejének lejártával és
felmentéssel szűnik meg.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10.
pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa
alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő
bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel
összhangban.

Mivel az igazgató megbízatása lejárt, a Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi
Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott előterjesztője javasolta a zentai Történelmi
Levéltár igazgatója tisztsége megszűnésének megállapításáról szóló határozat meghozatalát.

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, választás- és kinevezésügyi bizottságának véleményét, a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-7/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke





Javaslat
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 34. szakasza és

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10.
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 31-én tartott ülésén meghozta az
alábbi

H A T Á R O Z A T O T

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

I

A képviselő-testület FODOR ISTVÁN felsőhegyi illetőségű főlevéltárost 2013. június
11-étől négy éves megbízatási időszakra kinevezi a Zentai Történelmi Levéltár igazgatójának.

II

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 34. és 35.
szakasza szerint az intézményt igazgató irányítja. Az intézmény igazgatóját előzőleg lefolyatott
nyilvános pályázati eljárás alapján négy éves időtartamra az alapító nevezi ki és menti fel. A
jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázat kiírása és az alapján való eljárás az
intézmény igazgatóbizottságának a feladata. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános
pályázatot az igazgató megbízatási idejének lejárta előtt 60 nappal kell kiírni.  Az intézmény
igazgatóbizottsága a nyilvános pályázat lezárulását követő 30 napos határidőn belül köteles
kiválasztani a jelöltet, és javaslatát az alapító elé terjeszteni. Az alapító az intézmény igazgatóját
az igazgatóbizottság javaslata alapján nevezi ki. Ha az intézmény alapító okiratának módosítása
kimondta, hogy az intézmény a kulturális egyediség megőrzése, fejlesztése és előmozdítása, a
nemzeti kisebbségek nemzeti identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű, az
igazgató kinevezésének eljárásában a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának a véleményét is ki
kell kérni.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának
10. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az
általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és
felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a
törvénnyel összhangban.

Mivel az eddigi igazgató megbízatása 2013. 06. 10-én lejár, az intézmény
igazgatóbizottsága nyilvános pályázatot írt ki, ami 2013. március 15-étől március 29-éig volt
nyitva, a 2013. április 11-én tartott ülésén pedig határozatot hozott, hogy az intézmény
igazgatójának négy éves megbízatási időszakra az eddigi igazgatót, a felsőhegyi illetőségű Fodor
István főlevéltárost, az intézmény igazgatójának megválasztására kiírt pályázat egyetlen jelöltjét
választja.



A Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolta Fodor István kinevezését a Történelmi Levéltár
igazgatójának.

A Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága a 2013.05.08. megtartott ülésen
meghozta az MNT-000768/K/2013-K/4402 számú végzést, amellyel pozitív véleményt adott
Fodor Istvánnak a Zentai Történelmi Levéltár igazgatójává való kinevezésével kapcsolatban.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, választás- és kinevezésügyi bizottságának véleményét,
a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-8/2013-I
Kelt: 2013. május 31-én
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



Javaslat
A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 43/91. sz.) 4.

szakasza, Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 128.
szakasza, valamint a vagyonjogi ügyészségről szóló rendelet  (Zenta Község Hivatalos Lapja,
7/1992. sz.) 2. szakasza alapján Zenta község polgármesterének javaslatára Zenta Község
Képviselő-testülete a 2013. május  30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ TISZTSÉGBE

HELYEZÉSÉRŐL

I.
Zenta Község Képviselő-testülete a zentai illetőségű KECSKÉS BASCH ÁGNES

igazságügyi vizsgával rendelkező okleveles jogászt négyéves megbízatási időszakra Zenta
község vagyonjogi ügyészeként helyezi tisztségbe.

II.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

I n d o k l á s

A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 43/91. sz.) 4.
szakasza szerint, vagyonjogi ügyésszé és helyetteseivé azok a személyek nevezhetők ki, akik
állampolgárai a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságnak, akik eleget tesznek  az
állami  szervekben  létesítendő munkaviszony általános feltételeinek, akik  befejezték a
jogtudományi kart, letették az igazságügyi vizsgát és  nyolc év munkatapasztalattal
rendelkeznek  a  jogi szakmában.

Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 128.
szakasza szerint a község vagyonjogi érdekeinek jogvédelmi teendőit a községi vagyonjogi
ügyész látja el, és a munkájának hatáskörét, meghatalmazását és megválasztásának módját
külön községi képviselő-testületi rendelet szabályozza.

A községi vagyonjogi ügyészség megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 7/92. sz.) 2. szakasza szerint a községi vagyonjogi ügyészség funkcióját a
községi vagyonjogi ügyész látja el, akit a Községi Képviselő-testület helyez tisztségbe
négyéves megbízatási időszakra, és újból tisztségbe helyezhető.

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat a közigazgatási eljárásban végleges. A
jelen határozat ellen közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanja u. 9. sz. alatt. A Belgrádi Közigazgatási Bíróságnak a  keresetet  közvetlenül, vagy
posta útján, a határozat megküldésétől számított  30 napon belül lehet  benyújtani.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 02-6/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



Javaslat
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 41. szakaszának

3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.
szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta község alapszabálya (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-
oktatási Központ alapszabálya 17. szakaszának 3. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK FELMENTÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület 2013. február 25-ével felmenti a Zentai Thurzó Lajos
Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának elnökét és tagjait, éspedig:
1. Pék Domonkos Ibolya – elnököt,
2. Babin Slađana – tagot,
3. Bűn Zoltán – tagot,
4. Juhász Lassú Kornélia – tagot,
a négyéves megbízatási időszak letelte miatt, amire ki lettek nevezve.
Gerő Ibolyát, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának a
Magyar Nemzeti Tanács által kinevezett ötödik tagját a Nemzeti Tanács menti fel.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 41. szakaszának 3.
bekezdése értelmében az igazgatóbizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel a kiemelkedő
szakemberek és a művelődési tevékenységekben jártas személyek sorából.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint
jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.

Zenta Község Képviselő-testülete 2009. február 25-én a 020-8/2009-V. számú határozattal
kinevezte a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának elnökét és
tagjait a kinevezés napjától számított négyéves megbízatási időszakra.

Mivel az intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak megbízatási ideje letelt, a Zentai
Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott



előterjesztője javasolta a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsága
elnökének és tagjainak felmentését.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét
a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak
felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A
belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-47/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



Javaslat
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 41. és 42.

szakasza, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009. szám) 17. szakasza 1. bekezdésének 1. és 2. pontja, a helyi önkormányzatról szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja,
Zenta község alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10.
pontja és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alapszabályának 27. szakasza
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
igazgatóbizottságának elnökét és tagjait, éspedig:
1. Pék Domonkos Ibolyát – az alapító képviseletében -Magyar Nemzeti Tanács ,elnöknek,
2. Juhász Lassú Kornéliát – a foglalkoztatottak képviseletében tagnak,
3. Bűn Zoltánt – a foglalkoztatottak képviseletében tagnak,
4. Rác Szabó Mártát – a foglalkoztatottak képviseletében tagnak,
5. Babin Slađanát – az alapító képviseletében tagnak,
6. Burány Hajnalkát – az alapító képviseletében tagnak.
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának az alapítót képviselő
két tagját a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki.

II.

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsága elnökének és
tagjainak megbízatása négy évre szól.

III.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 41. szakasza
értelmében az intézményt igazgatóbizottság igazgatja. Az intézmény igazgatóbizottsága legalább
háromtagú. Az igazgatóbizottság tagjait kiemelkedő szakemberek és a kulturális tevékenység jó
ismerői közül az alapító nevezi ki, és ő is menti fel. Az igazgatóbizottság elnökét a tagok közül
az alapító nevezi ki.

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 42. szakaszának 1. és 2.
bekezdése értelmében, ha az intézmény alapítója a Szerb Köztársaság, autonóm tartomány vagy
helyi önkormányzati egység, az igazgatóbizottság tagjainak legfeljebb egyharmada az intézmény



reprezentatív szakszervezetének a javaslatára, vagy ha nincs reprezentatív szakszervezet, az
alkalmazottak többségének a javaslatára az intézmény alkalmazottai közül kerül ki. Az
igazgatóbizottságban levő alkalmazotti tagok legalább felének az alap-, azaz a
programtevékenység letéteményesei közül kell kikerülnie.

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 42. szakaszának 3., 5.
és 6. bekezdése értelmében a jelen törvény 24. szakaszának 1. bekezdése értelmében alapított
vagy az olyan intézmény igazgatóbizottságába, amelynek módosított alapító okirata kimondta,
hogy az intézmény a kulturális egyediség megőrzése, fejlesztése és előmozdítása, a nemzeti
kisebbségek nemzeti identitásának megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű, legalább egy
tagot az adott nemzeti kisebbség nemzeti tanácsának a javaslatára kell kinevezni.

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
szám) 17. szakasza 1. bekezdésének 1. és 2. pontja értelmében a köztársaság, az autonóm
tartomány vagy a helyi önkormányzat által alapított kulturális intézményekben, melyekről a
nemzeti tanács megállapítja, hogy a nemzeti kisebbség identitása megőrzése szempontjából
kiemelt jelentőségűek, a nemzeti tanács: 1) kinevezi az intézmény igazgatóbizottságának egy
tagját; 2) véleményezi az intézmény igazgatóbizottságának tagjai személyére tett javaslatot.
Az igazgatóbizottság összetételében biztosítani kell a kevésbé képviselt nem képviselőinek a
legalább 30%-os képviseltségét. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti igazgatóbizottsági tagokat
négyéves időtartamra kell kinevezni, és legfeljebb kétszer nevezhetők ki.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta község alapszabálya (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja értelmében a községi képviselő-testület a
törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények,
szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti
igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alapszabályának 27. szakasza értelmében az
igazgatóbizottságnak hét tagja van. Az igazgatóbizottság elnökét és 4 tagját Zenta Község
Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel kiemelkedő szakemberek és a kulturális tevékenység jó
ismerői közül, míg az igazgatóbizottság két tagját a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti
fel. Az alapító biztosítja a Nemzeti Tanács részvételét az intézmény igazgatóbizottsága azon
tagjai kinevezésének eljárásában, akiket a Nemzeti Tanács nem maga nevez ki, oly módon, hogy
a döntéshozatal előtt Zenta község beszerzi a Nemzeti Tanács előzőleges véleményét.
Az igazgatóbizottság összetételébe a kevésbé képviselt nem képviselőinek legkevesebb két tagját
kell kinevezni. Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait négyéves időtartamra kell kinevezni, és
legfeljebb kétszer nevezhetők ki.
Mivel az intézmény igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak megbízatása letelt, ki kell nevezni
az intézmény új igazgatóbizottságának elnökét és tagjait.
Az intézmény foglalkoztatottai Rác Szabó Márta, Juhász Lassú Kornélia és Bűn Zoltán
kinevezését javasolták a foglalkoztatottak képviselőjeként az intézmény igazgatóbizottságába.

A Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolta Babin Slađana és Burány Hajnalka kinevezését az alapító



képviseletében az intézmény igazgatóbizottságának tagjaként, azzal, hogy az igazgatóbizottság
elnökének Pék Domonkos Ibolyát javasolta.
Az intézmény igazgatóbizottságába javasolt tagok neve véleményezés céljából meg lett küldve a
Magyar Nemzeti Tanácsnak. Ugyanakkor megkértük a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy nevezze
ki az intézmény igazgatóbizottságának két tagját.
A Magyar Nemzeti Tanács kulturális bizottsága a 2013.04.10-én tartott ülésén meghozta az
MNT-000552/K/2013-K/429/2 számú záradékot, amellyel kinevezi Geró Ibolyát, zentai,
Tiszavirág Sétány 12/4. lakost és Pék Domonkos Ibolyát, zentai, Dr Zoran Đinđić sétány lakost a
zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának tagjává, az
igazgatóbizottság többi javasolt tagjával kapcsolatban pedig pozitív véleményt adott.

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát, a
Magyar Nemzeti Tanács záradékát és a Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi
és mentelmi bizottságának véleményét a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti
határozatot hozta.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A
belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-48/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án ____________
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke





Javaslat
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 45. szakaszának 4.
bekezdése és Zenta község alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46.
szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott
ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT FELÜGYELŐ

BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület felmenti a Zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
felügyelő bizottságának elnökét és tagját, éspedig:
1. Terzin Máriát, a felügyelő bizottság elnökét és
2. Nagy Abonyi Ágnest, a felügyelő bizottság tagját,
a négyéves megbízatási időszak letelte miatt, amire ki lettek nevezve.

Domány Zoltánt, a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ felügyelő bizottságának a
Magyar Nemzeti Tanács által kinevezett harmadik tagját a Nemzeti Tanács menti fel.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 45. szakaszának 4.
bekezdése értelmében a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel.
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki a felügyelő bizottság tagjai közül.

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alapszabályának 32. szakasza értelmében a
felügyelő bizottság elnökét és egy tagját Zenta Község Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel,
a harmadik tagot pedig a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel.

Zenta Község Képviselő-testülete a 2009. február 25-én kelt határozatával kinevezte a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ felügyelő bizottságának elnökét és tagját a kinevezés
napjától számított négyéves megbízatási időszakra.
Mivel a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ felügyelő bizottsága elnökének és
tagjainak megbízatása letelt, fel kell menteni a felügyelő bizottság elnökét és tagjait.

A Zentai Községi Tanács, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott előterjesztője javasolta a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
felügyelő bizottsága elnökének és tagjának felmentését a négyéves megbízatási időszak letelte
miatt, amire ki lettek nevezve.



A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét
a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ felügyelő bizottsága elnökének és tagjának
felmentésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A
belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-45/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke



JAVASLAT
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 45. szakasza és 46.
szakaszának 2., 4., 5. és 7. bekezdése, valamint Zenta község alapszabálya (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT FELÜGYELŐ

BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

I.

A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási
Központ felügyelő bizottságának elnökét és tagját, éspedig:
1. Terzin Mária zentai lakost – az alapító képviseletében a felügyelő bizottság elnökének és
2. Nagy Abonyi Ágnes zentai lakost – a foglalkoztatottak képviseletében a felügyelő bizottság

tagjának.

II.

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ felügyelő bizottsága elnökének és
tagjának megbízatása négy évre szól.

III.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s:

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 45. szakasza
értelmében az intézményben felügyelő bizottság alakul. A felügyelő bizottság az intézmény
gazdálkodására felügyel. A felügyelő bizottság legalább háromtagú. A felügyelő bizottság tagjait
az alapító nevezi ki és menti fel. A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki a felügyelő
bizottság tagjai közül.
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 46. szakaszának 6.
bekezdése értelmében, ha az alapítói jogokat átruházták a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsára,
az alapítói jogokat átruházó aktusban meg kell határozni a felügyelő bizottság tagjai
kinevezésének a módját.
Zenta község a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ intézmény feletti alapítói
jogok részben történő átruházásáról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2012.
szám) és Zenta község és a Nemzeti Tanács között 2013. január 25-én megkötött, a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ feletti alapítói jogok részben történő átruházásáról
szóló megállapodással az intézmény alapítói jogait részben (50%-ban) átruházta a Magyar
Nemzeti Tanácsra.
A fent említett ügyiratok rendelkezéseivel összhangban a felügyelő bizottság egy tagját a Magyar
Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel.



A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 46. szakaszának 4., 5.
és 7. bekezdése értelmében a felügyelő bizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé
képviselt nem képviselőinek a legalább 30%-os képviseltségét. A jelen szakasz 1. bekezdése
szerinti felügyelő bizottsági tagokat négy éves időtartamra kell kinevezni, és legfeljebb kétszer
nevezhetők ki. A felügyelő bizottság tagjává nem nevezhető ki olyan személy, aki az intézmény
igazgatóbizottságának a tagja.
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alapszabályának 32. szakasza értelmében az
intézményben felügyelő bizottság alakul. A felügyelő bizottság az intézmény gazdálkodására
felügyel. A felügyelő bizottság elnökét és egy tagját Zenta Község Képviselő-testülete nevezi ki
és menti fel. A felügyelő bizottság elnökét Zenta Község Képviselő-testülete nevezi ki a
bizottság tagjai közül.
A felügyelő bizottság egy tagját az intézmény foglalkoztatottainak soraiból az intézmény
reprezentatív szakszervezetének, illetve a foglalkoztatottak többségének a javaslatára kell
kinevezni.
A felügyelő bizottság egy tagját a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel.
Tekintettel arra, hogy Zenta Község Képviselő-testülete megbízatásuk letelte miatt felmentette a
zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ felügyelő bizottságának elnökét és tagját, az
új felügyelő bizottság elnökét és tagját ki kell nevezni.
2013. április 08-án az intézmény foglalkoztatottai a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási
Központ felügyelő bizottságának a foglalkoztatottakat képviselő tagjaként egyhangúlag nagy
Abonyi Ágnes kinevezését javasolták.
A Magyar Nemzeti Tanács kulturális bizottsága a 2013. 04.10/-én tartott ülésén meghozta az
MNT-000553/K/429/1. számú záradékot, amellyel kinevezi Lengyel Anna, zentai, lakost a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ felügyelő bizottságának tagjává.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta a Zentai Községi Tanács javaslatát és a
Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottságának véleményét
a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ felügyelő bizottsága elnökének és tagjának
kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A
belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-46/2013-I
Kelt: 2013. május 30-án
Z e n t a

Širková Anikó s.k.

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke
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