
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

СРЕМСКE МИТРОВИЦE ЗА 2018. ГОДИНУ 

Број: 400-165/2019-04/16 

Београд, 06. јун 2019. године 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 
 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

С А Д Р Ж А Ј : 

  

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ  

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна  

буџета града Сремскe Митровицe за 2018. годину……………………………….5 

 

ПРИЛОГ I – РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У 

ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ 

 

ПРИЛОГ II – НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

СРЕМСКE МИТРОВИЦE ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ПРИЛОГ III – КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКE МИТРОВИЦE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

 

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима   

 

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Града Сремске Митровице за 2018. годину, који обухватају 

Биланс стања – Образац 1, Биланс прихода и расхода – Образац 2, Извештај о 

капиталним издацима и примањима – Образац 3, Извештај о новчаним токовима – 

Образац 4, Извештај о извршењу буџета – Образац 5 и остали пратећи извештаји.  

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за 

мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима, консолидовани 

финансијски извештаји завршног рачуна буџета Града Сремске Митровице за 2018. 

годину су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом 

о буџетском систему
1
, Уредбом о буџетском рачуноводству

2
, Правилником о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и 

буџетских фондова
3
 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем
4
.  

 

Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима 

 

У консолидованим финансијским извештајима Града Сремске Митровице за 2018. 

годину део расхода и издатака више је исказан у износу од 67.370 хиљада динара и 

мање је исказан у износу од  67.370 хиљада динара, чији се ефекти због међусобног 

потирања нису одразили на коначан резултат пословања. Део расхода у износу од 

17.028 хиљада динара је извршен супротно организационој буџетској класификацији. У 

активи су мање исказане: некретнине и опрема за 156.789 хиљада динара, земљиште за 

6.672 хиљаде динара, нематеријална имовина за 50 хиљада динара, новчана средства за 

36 хиљада динара, активна временска разграничења за 4.817 хиљада динара и више је 

исказана нефинансијска имовина у припреми и аванси за 7.273 хиљаде динара. У 

пасиви су мање исказане: обавезе по основу расхода за запослене за 1.465 хиљада 

динара, обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања за 369 

хиљада динара, обавезе по основу донација, дотација и трансфера за 344 хиљаде 

динара, обавезе према добављачима за 2.853 хиљаде динара, извори нефинансијске 

имовине за 156.238 хиљада динара и више су исказане краткорочне домаће обавезе за 

44 хиљаде динара и остале обавезе за 134 хиљаде динара. Више су исказане 

ванбилансна актива и ванбилансна пасива за 36.482 хиљаде динара. Није потврђено 

стање обавеза са повериоцима у најмањем износу од 36.492 хиљаде динара. 

Као што је наведено у резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз Извештај, 

Град Сремска Митровица није у потпуности успоставио ефикасан систем интерних 

контрола што је довело до настанка одређених неправилности, код спровођења пописа 

                                                 
1 „Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 - испр., 108/13,142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16,  

113/17 и 95/2018. 
2 „Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06  
3 „Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 104/18 
4„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18 и 104/18 
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имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, 

упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања.  

 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији
5
, 

Пословником Државне ревизорске институције
6
 и Међународним стандардима 

врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим 

стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију 

консолидованих финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије 

у складу са ISSAI 30 – Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким 

кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и 

испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо 

да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ 

за наше мишљење са резервом. 

 

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје 

 

Руководство субјекта је одговорно за припрему, састављање и подношење 

консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, 

Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника 

средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова и 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за 

припрему, састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја који не 

садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или 

грешке. 

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања 

субјекта ревизије. 

 

Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја 

  

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да консолидовани 

финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне 

исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији 

који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво 

уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI 

увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази 

могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним 

ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке 

корисника донете на основу ових консолидованих финансијских извештаја. 

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и 

одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: 

 Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних 

погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих 

услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске 

поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних 

                                                 
5 „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 
6 „Службени гласник РС“, број 9/09 
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ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће 

бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су 

резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед 

грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, 

фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење 

интерне контроле. 

 Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију 

ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим 

околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система 

интерне контроле субјекта ревизије. 

 Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су 

разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство. 
 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим 

и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке 

интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. 

 

Скретање пажње 

 

Скрећемо пажњу на чињеницу да је Законом о јавној својини
7
 прописано да јединице 

локалне самоуправе право својине на непокретностима стичу уписом права јавне 

својине у јавну књигу о непокретностима. Како је рок за подношење захтева за упис 

права јавне својине 31. децембар 2020. године, то је имало за последицу да у 

пословним књигама субјекта ревизије за 2018. годину нису потпуно и свеобухватно 

евидентиране непокретности. 

                                                                                 

Генерални државни ревизор 
  

 

Др Душко Пејовић 

 

     Државна ревизорска институција  

        Макензијева 41 

                                                      11000 Београд, Србија 

  06. јун 2019. године 

             

                                                 
7 “Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18 
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Приоритет налаза и датих препорука је одређен према следећем: 
 

ПРИОРИТЕТ 1 (висок) – грешке, неправилности и погрешна исказивања која 

указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних 

плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми 

попут ових захтевају да руководство одмах реагује. 
  

ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) – грешке, неправилности и погрешна исказивања које 

утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, 

али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба 

позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. 
 

ПРИОРИТЕТ 3 (низак) – грешке, неправилности и погрешна исказивања која 

захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских 

извештаја. 
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1. Резиме налаза 
 

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Сремска Митровица за 2018. 

годину, у консолидованим финансијским извештајима Града Сремска Митровица, 

утврђене су следеће неправилности које су разврстане по приоритетима односно, 

редоследу по којем треба да буду отклоњене:  

 

ПРИОРИТЕТ 1 (висок)
8
   

 

1. Економска класификација: Расходи и издаци у финансијским извештајима су 

укупно исказани: (1) у већем износу од  67.370 хиљада динара и (2) у мањем износу 

од 67.370 хиљада динара, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили 

на коначан резултат пословања (Напомене тачке: 3.1.3.9; 3.1.3.10; 3.1.3.12; 3.1.3.13; 

3.1.3.22; 3.1.4.2; 3.1.5.1); 

 

2.  Организациона класификација: део расхода није правилно планиран и извршен у 

износу од 17.028 хиљада динара, и то: 11.993 хиљаде динара са раздела 

Градоначелника уместо са раздела Градских управа града Сремска Митровица  и 

Скупштине града Сремска Митровица; 4.800 хиљада динара са раздела Градске 

управе за буџет и локални економски развој уместо са позиција Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица; 235 хиљада динара са раздела Градске 

управе за буџет и локални економски развој уместо са раздела Градске управе за 

опште и заједничке послове и Градске управе за образовање (Напомене тачке 

3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.17; 3.1.3.22);  

  

3. Некретнине и опрема су исказани мање за 156.789 хиљада динара, и то: Град 

Сремска Митровица у вредности од 19.235 хиљада динара од чега 17.578 хиљада 

динара за уградњу система за дезинфекцију воде на системима водозахвата Босут и 

Дивош; Завода за заштиту споменика културе за наткривање археолошког 

локалитета „Царска палата Сирмијум“ – Сремска Митровица у вредност од најмање 

137.554 хиљада динара  (Напомене тачке 3.1.3.9; 3.1.4.2; 3.3.2); 

 

4. Природна имовина Града Сремска Митровица је исказана мање за 6.672 хиљаде 

динара услед надокнаде штете на основу судских пресуда у поступцима за одузето 

земљиште без спроведеног одговарајућег поступка експропријације (Напомене 

тачке 3.1.3.22); 

 

5. Нефинансијска имовина у припреми и аванси више су исказани за 7.273 хиљаде 

динара за уградњу система за дезинфекцију воде на системима водозахвата Босут и 

Дивош (Напомене тачка 3.3.2.); 

 

6. Нематеријална имовина  је мање исказана за 50 хиљада динара код Галерије „Лазар 

Возаревић“ за вредност књига (Напомене тачка 3.3.2);  

 

                                                 
8 ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних 

или неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство 

одмах реагује. 
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7. Новчана средства у износу од 36 хиљада динара мање је исказао Центар за 

културу „Сирмиумарт“ (Напомене тачка  3.3.2); 

 

8. Активна временска разграничења су исказана мање у износу од 4.817 хиљада 

динара услед мањег исказивања обавеза код индиректних корисника (Напомене 

тачка 3.3.2);  

 

9. Краткорочне домаће обавезе више су исказане за  44 хиљаде динара (Центар за 

културу „Сирмиумарт“ и Установа за неговање културе „Срем) (Напомене тачка 

3.3.3); 

 

10. Обавезе по основу расхода за запослене мање су исказане у износу од  1.465 хиљада 

динара код Позоришта „Добрица Милутиновић“ (Напомене тачка 3.3.3  );  

 

11.  Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања мање су 

исказане у износу од 369 хиљада динара (Град Сремска Митровица) (Напомене 

тачка 3.3.3 ); 

 

12.  Обавезе по основу донација, дотација и трансфера су мање  исказане у износу од 

344 хиљаде динара, и то: мање Позориште „Добрица Милутиновић“ 124 хиљаде 

динара, Центар за културу „Сирмиумарт“ 249 хиљада динара; Установа за 

неговање културе „Срем“ 149 хиљада динара, по основу трансфера Републици 

Србији за умањење зарада и више Градска управа за опште и заједничке послове 

178 хиљада динара за обавезе пружања правне помоћи (Напомене тачке 3.1.3.8; 

3.3.3);  

 

13. Остале обавезе су више исказане за 134 хиљаде динара, и то: мање за 184 хиљаде 

динара Позориште „Добрица Милутиновић“ и више за 318 хиљаде динара (Центар 

за културу „Сирмиумарт“ 177 хиљада динара и Установа за неговање културе 

„Срем“141 хиљаду динара (Напомене тачка 3.3.3);   

 

14. Обавезе према добављачима мање су исказане за 2.853 хиљаде динара (Град 

Сремска Митровица 1.001 хиљаду динара; Предшколска установа „Пчелица“ 1.582 

хиљаде динара; Завод за заштиту споменика културе 129 хиљада динара; 

Позориште „Добрица Милутиновић“ 141 хиљаду динара) (Напомена тачке 3.1.3.8; 

3.3.3); 

 

15.  Мање су исказани извори нефинансијске имовине за 156.238 хиљада динара услед 

неевидентирања некретнина, опреме и земљишта (Напомена  тачке 3.3.2;  3.3.3); 
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16. Више су исказане ванбилансна актива и ванбилансна пасива за 36.482 хиљаде 

динара, више код Предшколске установе „Пчелица“ за 73.854 хиљаде динара по 

основу уплата корисника услуга целодневног и полудневног боравака и мање за   

37.372 хиљаде динара колико износе менице и банкарске гаранције узете у 

поступцима јавних набавки као средство обезбеђења (Град Сремска Митровица 

24.314 хиљада динара; Предшколска установа „Пчелица“ 2.272 хиљаде динара; 

Завод за заштиту споменика културе 5.600 хиљада динара;  Музеј Срема 2.996 

хиљада динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 2.190 хиљада динара) (Напомене тачке 

3.3.2; 3.3.3); 

 

17. Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај, Град Сремска Митровица није у 

потпуности успоставио систем интерних контрола који обезбеђује разумно 

уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз реалност и интегритет 

финансијских и пословних извештаја: 

17.1. Код контролних активности утврђени су пропусти и неправилности (Напомена 

тачка 2.1.3): 

- Правилник о буџетском рачуноводству нису донели поједини индиректни 

корисници буџетских средстава (Библиотека „Глигорије Возаревић“, Галерија 

„Лазар Возаревић“; Завод за заштиту споменика културе); 

- Након спроведених контролних поступака улазних рачуна, а пре њиховог 

плаћања, интерни контролор својим потписом није потврдио да је извршио 

суштинску, формалну и рачунску контролу исправности и тачности документације 

(директни корисници буџетских средстава града Сремска Митровица);  

- Погрешно су утврђене поједине амортизационе стопе за имовину (Музеј Срема, 

Библиотека „Глигорије Возаревић“, Галерија „Лазар Возаревић“, Центар за 

културу „Сирмиумарт“);  

- Није спроведен свеобухватан попис: зграда и грађевинских објеката 

(Библиотека „Глигорије Возаревић“, Музеј Срема, Установа  Атлетски стадион 

града Сремска Митровица, Завод за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица; земљишта, нематеријалне имовине и обавеза (Музеј Срема); опреме 

(Установа Атлетски стадион града Сремска Митровица, Туристичка 

организација града Сремска Митровица, Завод за заштиту споменика културе); 

новчаних средстава (Центар за културу „Сирмиумарт“, Позориште „Добрица 

Милутиновић“); потраживања (Центар за културу  „Сирмиумарт“, Установа за 

неговање културе „Срем“, Позориште „Добрица Милутиновић“) обавезе према 

добављачима (Установа Атлетски стадион града Сремска Митровица, Завод за 

заштиту споменика културе Сремска Митровица);  

- Предшколска установа „Пчелица“ је евидентирала у пословним књигама 

објекат „Петар Пан“, а објекат је својина Града Сремска Митровица са правом 

коришћења Школе за основно и средње образовање „Радивој Поповић“ Сремска 

Митровица; 

- Позориште „Добрица Милутиновић“ је у пословним књигама евидентирао 

зграду површине 1657 м² која је код Републичког геодетског завода уписана као 

својина Републике Србије и корисник Град Сремска Митровица; 

- Установа Атлeтски стадион града Сремска Митровица је у својим књигама у 

оквиру нефинансијске имовине евидентирала вредност извршених улагања у 

износу од 3.338 хиљада динара у објекат „Атлетски стадион“ који је јавна својина 

Града Сремска Митровица и који се води у књигама Града;   

- Није идентификовано земљиште евидентирано у пословним књигама 

(Предшколска установа „Пчелица“, Музеј Срема);  
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- Нису усаглашени подаци о учешћу у основном капиталу евидентирани код 

надлежне градске управе и уписани код Агенције за привредне регистре и то: 

(1) Градске управе за буџет и локални економски развој у ЈКП „Комуналије“ 

Сремска Митровица за 14.550 хиљада динара и (2) Градске управе за опште и 

заједничке послове и имовину у „Футура плус“ АД Београд  чији је Град Сремска 

Митровица акционар за 1.209 хиљада динара;   

17.2. Код информисања и комуникација утврђени су пропусти и неправилности 

(Напомена 2.1.4): 

- Књиговодствени софтвер није поуздан јер не обезбеђује очување података о 

свим  прокњиженим трансакцијама и омогућава брисање прокњижених пословних 

промена (Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Музеј Срема, 

Позориште „Добрица Милутиновић“;  

- Директни корисници буџетских средстава не воде помоћне књиге и евиденције 

прописане чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- Помоћне књиге основних средстава нису успостављене код појединих 

индиректних корисника буџетских средстава Установа Атлетски стадион града 

Сремска Митровица, Туристичка организација града Сремска Митровица и Завод 

за заштиту споменика културе Сремска Митровица);  

- Помоћну књигу благајне није успоставио Завод за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица; 

- Предшколска установа „Пчелица“ води Помоћну књигу залиха која не 

обезбеђује податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и 

средстава за одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске 

установе;  

- Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица пословне књиге не 

води хронолошки, уредно и ажурно;  

- Помоћна књига основних средстава не садржи детаљне и потпуне податке о 

основном средству; (Музеја Срема, Библиотеке „Глигорије Возаревић“ и 

Предшколске установе „Пчелица“);  

- Евидентирање примања, расхода и издатака, опреме као и аванса код појединих 

директних и индиректних корисника буџетских средстава није у потпуности 

спроведено у складу са прописаним буџетским класификацијама (Градска управа за 

опште и заједничке послове; Градска управа за опште и заједничке послове и 

имовину; Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица; Градска 

управа за пољопривреду и заштиту животне средине; Установа Атлетски 

стадион града Сремска Митровица);   

- Град Сремска Митровица је рачуне од добављача књижио под датумом пријема 

рачуна а не под датумом настанка промета и то парцијално у износу плаћеног 

рачуна;   

17.3. Није успостављена интерна ревизија нити организована буџетска инспекција 

(Напомене тачке 2.1.5; 2.2); 

 

ПРИОРИТЕТ 2 (средњи)
9
 

                                                 
9 ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји 

непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају већу пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити 

пре припремања наредног сета финансијских извештаја.   
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18. У пословним књигама Града Сремска Митровица вредност нефинансијске 

имовине у припреми исказана је у износу од 746.022 хиљаде динара, иако 

представљају окончане инвестиције, које треба да буду прокњижене на 

одговарајући конто имовине у употреби (Напомене тачка 3.3.2);  

 

19. На основу послатих конфирмација утврђено је да није извршена потврда стања од 

стране свих повериоца, тако да су одступања између књиговодственог стања 

обавеза и независним конфирмацијама потврђених обавеза: 

- код директних корисника Града Сремска Митровица у износу од 31.250 хиљада 

динара, (Напомене тачка 3.3.3); 

- код Предшколске установе „Пчелица“ у износу од 1.617 хиљада динара (Напомене 

тачка 3.3.3); 

- код Установе ПСЦ „Пинки“ у износу од 3.009 хиљада динара (Напомене тачка 

3.3.3); 

- код Историјски архив „Срем“ у износу од 153 хиљаде динара (Напомене тачка 

3.3.3); 

- код Музеј Срема у износу од 243 хиљаде динара (Напомене тачка 3.3.3); 

- код Позоришта „Добрица Милутиновић“ у износу од 220 хиљада динара 

(Напомене тачка 3.3.3); 

 

20. Код корисника буџетских средстава, приликом спровођења пописа имовине, 

потраживања и обавеза, утврђени су пропусти и неправилности и то:  

 Код директних корисника: (1) пре пописа није извршено усаглашавање обавеза 

са повериоцима; (2) пописне листе некретнина и опреме  не садрже: јединицу мере; 

(3) за 996.346 хиљада динара колико износи вредност исказане нефинансијске 

имовине у припреми попис је извршен на основу исказаног стања у пословним 

књигама, а да није утврђен степен довршености инвестиција; (4) у пописне листе  

пописане имовине није унето књиговодствено натурално стање самим тим ни 

натуралне разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене 

пописане имовине и није извршено вредносно обрачунавање имовине и (5) 

извештаји о извршеном попису комисија за попис не садрже стварно и 

књиговодствено стање имовине и обавеза самим тим ни разлике између стварног 

стања  утврђеног пописом и књиговодственог стања;  

 Код Предшколске установе „Пчелица“: (1) није пре пописа имовине и обавеза 

и пре припреме финансијских извештаја ускладила помоћне књиге и евиденције са 

главном књигом и није усагласила потраживања са свим дужницима и обавезе са 

повериоцима на дан састављања финансијских извештаја; (2) није пописала 

некретнине (објекте, гараже и паркове) укупне површине 9.556 м2 у вредности од 

216.516 хиљада динара и грађевинско земљиште у вредности од 11.921 хиљаду 

динара и није вршила попис залиха материјала за домаћинство и угоститељство; (3) 

имовина која је дата на коришћење Школи за основно образовање и средње 

образовање „Радивој Поповић“, није унета у посебне пописне листе; (4) у пописне 

листе није унето књиговодствено натурално стање самим тим ни натуралне разлике 

између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене пописане имовине 

и није извршено вредносно обрачунавање имовине и (5) извештаји о извршеном 

попису не садрже стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза самим тим ни 

разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања;   

 Код установа културе, спорта и туризма: (1) пре пописа имовине и обавеза  

нису ускладили помоћне књиге и евиденције са главном књигом: Библиотека 

„Глигорије Возаревић“, Музеј Срема, Позориште „Добрица Милутиновић“, 
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„Центар за културу „Сирмиумарт“; (2)  нису усагласили потраживања са 

дужницима и обавезе са повериоцима: Библиотека „Глигорије Возаревић“, 

Галерија „Лазар Возаревић“, Музеј Срема, Центар за културу „Сирмиумарт“, 

Установа за неговање културе „Срем“, Установа Атлетски стадион града 

Сремска Митровица, Туристичка организација града Сремска Митровица, 

Позориште „Добрица Милутиновић“, Установа ПСЦ „Пинки“, Завод за заштиту 

споменика културе; (3) Историјски архив „Срем“ није усагласио обавезе са 

повериоцима; (4) пре почетка пописа комисијама за попис Библиотеке „Глигорије 

Возаревић“, Галерије „Лазар Возаревић“ и Музеја Срема су дате пописне листе са 

подацима о количинама; (5) није пописано: зграда површине 509 м2 у вредности од 

најмање 688 хиљада динара (Библиотека „Глигорије Возаревић“); зграда површине 

763 м2, у вредности од најмање 5.836 хиљада динара, земљиште у вредности од 

1.416 хиљада динара, остала нематеријална имовина у вредности од 915 хиљада 

динара и обавезе у износу од најмање 5.379 хиљада динара (Музеј Срема); новчана 

средства у износу од 36 хиљада динара и краткорочна потраживања у износу од 70 

хиљада динара (Центар за културу  „Сирмиумарт“); потраживања у износу од 117 

хиљада динара (Установа за неговање културе „Срем“); објекти (атлетску стазу и 

санитарни чвор) у вредности од 3.338 хиљада динара, опрема у вредности од 

најмање 1.385 хиљада динара, обавезе према добављачима у износу од најмање 642 

хиљаде динара (Установа Атлетски стадион града Сремска Митровица); опрема у 

вредности од најмање 329 хиљада динара (Туристичка организација града Сремска 

Митровица); новчана средства на текућем рачуну у износу од 35 хиљада динара, 

потраживања у износу од најмање 35 хиљада динара и обавезе у износу од најмање 

1.985 хиљада динара (Позориште „Добрица Милутиновић“); пословне зграде 

садашње вредности најмање 97.687 хиљада динара и опрема садашње вредности у 

најмање 266 хиљада динара, роба за даљу продају у вредности од најмање 667 

хиљада динара и обавезе према добављачима у износу од 2.898 хиљада динара 

(Завод за заштиту споменика културе); (6) опрема (два рачунара и два видео 

рекордера) која на дан пописа није затечена код Позоришта „Добрица 

Милутиновић“ није унета у посебне пописне листе; (7) Установа ПСЦ „Пинки за 

2.857 хиљада динара, колико износи вредност исказане нефинансијске имовине у 

припреми, пописом није утврђено који део нефинансијске имовине у припреми 

испуњава услове за пренос у употребу; (8) у пописне листе није унето 

књиговодствено натурално стање самим тим ни натуралне разлике између стања 

утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене пописане имовине и није 

извршено вредносно обрачунавање имовине (Библиотека „Глигорије Возаревић“, 

Музеј Срема, Центар за културу „Сирмиумарт“, Установа за неговање културе 

„Срем“,Позориште „Добрица Милутиновић“, Установа ПСЦ „Пинки“); (9) 

извештаји о попису не садрже стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза 

самим тим ни разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог 

стања (Библиотека „Глигорије Возаревић“, Галерија „Лазар Возаревић“, 

Историјски архив „Срем“, Музеј Срема, Центар за културу  „Сирмиумарт“, 

Установа за неговање културе „Срем“, Позориште „Добрица Милутиновић“, 

Установа ПСЦ „Пинки“); (10) одлуку о усвајању извештаја о извршеном попису 

није донео Управни одбор Библиотеке „Глигорије Возаревић;  

 Код месних заједница: (1) пре пописа имовине и обавеза и пре припреме 

финансијских извештаја месне заједнице нису ускладиле евиденције и стања главне 

књиге са дневником, помоћне књиге и евиденције са главном књигом, и нису са 

повериоцима извршиле усаглашавање обавеза на дан састављања финансијског 

извештаја; (2) Нису пописале имовину, и то: земљиште Месна заједнице Босут у 
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вредности од једне хиљаде динара, Месна заједница Јарак  у вредности од 128 

хиљада динара и Месна заједница Кузмин у вредности од једне хиљаде динара и 

нефинансијску имовину у припреми Месна заједнице Јарак у вредности од 65 

хиљада динара; (3) Месна заједница Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, 22. 

Август, Матија Хуђи, Сава, Центар, нису донеле акт о образовању комисије за 

попис имовине и обавеза; (4) код већег броја месних заједница надлежни орган није 

одредио период у коме ће комисија вршити попис, време за попис и рокове 

достављања извештаја о извршеном попису надлежном органу; (5) комисије за 

попис месних заједница Лаћарак и Слободан Бајић Паја, пре почетка пописа, нису 

сачиниле план рада по коме ће вршити попис; (6) пре почетка пописа комисијама за 

попис месних заједница Бешеново, Босут, Гргуревци, Јарак, Лаћарак, Сремска Рача, 

Чалма, Шашинци, 22. Август, Блок Б, Слободан Бајић Паја и Засавица 1 су дате 

пописне листе са подацима о количинама; (7) у пописне листе месних заједница није 

унето књиговодствено натурално стање самим тим ни натуралне разлике између 

стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене пописане имовине и није 

извршено вредносно обрачунавање имовине; (8) Комисија за попис имовине, 

потраживања и обавеза Месне заједнице Центар није утврдила да ли је било 

натуралних промена после датума сачињавања извештаја о попису; (9) извештаји  о 

попису месних заједница не садрже стварно и књиговодствено стање имовине и 

обавеза самим тим ни разлике између стварног стања утврђеног пописом и 

књиговодственог стања; (10) Комисије за попис месних заједница Лаћарак и 

Шашинци, нису доставиле извештај Савету  најкасније 30 дана пре истека рока за 

достављање података за статистичке и друге потребе; (11) Савети месних заједница 

Гргуревци, Лаћарак, Шашинци и Засавица 2 нису донели одлуку о усвајању 

извештаја о извршеном попису (Напомене тачка 3.3.1);  

 

21. У колону 4 Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета нису унети подаци о 

планираним приходима и примањима, расходима и издацима (Библиотека 

„Глигорије Возаревић“, Галерија „Лазар Возаревић“, Музеј Срема, Позориште 

„Добрица Милутиновић“, месне заједнице: Босут, Дивош, Јарак, Кузмин, Сремска 

Рача, Чалма и Слободан Бајић Паја (Напомене тачка 3.1.); 

 

22. У Биланс прихода и расхода – Образац 2, су унети подаци о променама на 

подрачуну сопствених прихода на основу евиденција које су вођене мимо 

прописаних пословних књига ( Позориште „Добрица Милутиновић) (Напомене 

тачка 3.2); 

 

23. У Билансу стања - Образац 1 приликом исказивања залиха ситног инвентара 

изостављени су подаци у колони 5 – Бруто и у колони 6 - Исправку вредности у 

износу од 157 хиљада динара (месне заједнице: Мачванска Митровица, Центар, 

Сутјеска, Сава и Никола Тесла) (Напомене тачка 3.3.2.); 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3 (низак)
10

  

У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета. 

 

                                                 
10 ПРИОРИТЕТ 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање 

наредног сета финансијских извештаја.   
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2. Резиме датих препорука 
 

Одговорним лицима Града Сремске Митровице препоручујемо да отклоне 

неправилности према следећим приоритетима: 

 

ПРИОРИТЕТ 1 

1. Да расходе и издатке планирају и евидентирају на одговарајућим економским 

класификацијама (Напомене тачка 3.1.3.9 - Препорука број 8; Напомене тачка 

3.1.3.10 - Препорука број 9; Напомене тачка 3.1.3.12 - Препорука број 11; Напомене 

тачка 3.1.3.13 -   Препорука број 12; Напомене тачка 3.1.3.22 - Препорука број 13; 

Напомене тачка 3.1.4.2 -  Препорука број 15; Напомене тачка 3.1.5.1 -  Препорука 

број 16); 

 

2. Да расходе планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим 

организационим класификацијама (Напомене тачка  3.1.3.22 – Препорука број 13);  

 

3. Да некретнине и опрему евидентирају у пословним књигама (Напомене тачка 3.3.2 

– Препорука број 19.1); 

 

4. Да правилно евидентирају и искажу издатке за земљиште (Напомене тачка 3.1.3.22 

- Препорука број 13);  

 

5. Да правилно евидентирају и искажу нефинансијску имовину у припреми и авансе 

(Напомене тачка 3.3.2 – Препорука број 19.1); 

 

6. Да правилно евидентирају и искажу нематеријалну имовину (Напомене тачка 3.3.2 

– Препорука број 19.1); 

 

7. Да правилно евидентирају и искажу новчана средства (Напомене тачка 3.3.2 – 

Препорука број 19.1); 

 

8. Да правилно евидентирају и искажу активна временска разграничења (Напомене 

тачка 3.3.2 – Препорука број 19.1); 

 

9. Да правилно евидентирају и искажу краткорочне домаће обавезе (Напомене тачка 

3.3.3 – Препорука број 20.1); 

 

10. Да евидентирају и искажу обавезе по основу расхода за запослене (Напомене тачка 

3.3.3 – Препорука број 20.1); 

 

11. Да евидентирају и искажу обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова 

задуживања (Напомене тачка 3.3.3 – Препорука број 20.1); 

 

12. Да правилно евидентирају и искажу обавезе по основу донација, дотација и 

трансфера (Напомене тачка 3.1.3.8 – Препорука број 7; Напомене тачка 3.3.3 – 

Препорука број 20.1); 

 

13. Да правилно евидентирају и искажу остале обавезе (Напомене тачка 3.3.3 – 

Препорука број 20.1); 

14. Да евидентирају и искажу обавезе  према добављачима (Напомене тачка 3.3.3 – 

Препорука број 20.1); 
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15. Да евидентирају и искажу изворе нефинансијске имовине (Напомене тачка 3.3.3 

– Препорука број 20.1); 

 

16. Да правилно евидентирају и искажу ванбилансну активу и ванбилансну пасиву 

(Напомене тачка 3.3.2 – Препорука број 29.1; Напомене тачка 3.3.3 – Препорука 

број 20.1); 

17. Да успоставе ефикасан систем финансијског управљања и контроле у свим његовим 

сегментима (Напомене тачка 2.1.3 – Препорука број 1; Напомене тачка 2.1.4 – 

Препорука број 2; Напомене тачка 2.2 – Препорука број 3; Напомене тачка 3.1.2 – 

Препорука број 5; Напомене тачка 3.1.3.3 – Препорука број 6; Напомене тачка 

3.1.3.8 – Препорука број 7; Напомене тачка 3.1.3.11 – Препорука број 10; Напомене 

тачка 3.1.3.13 – Препорука број 12; Напомене тачка 3.1.4.1 – Препорука број 14; 

Напомене тачка 3.1.4.2 – Препорука број 15; Напомене тачка 3.3.1 – Препорука број 

18; Напомене тачка 3.3.2 – Препоруке број 19.1, 19.2, 19.4, 19.5; Напомене тачка 

3.3.3 – Препорука број 20.1; 

 

ПРИОРИТЕТ 2 

18. Да утврде степен довршености инвестиција које су у пословним књигама 

евидентиране као нефинансијска имовина у припреми и да инвестиције које су 

окончане и стављене у функцију прекњиже на одговарајућа конта некретнина и 

опреме (Напомене тачка 3.3.2 – Препорука број 19.3);  

 

19. Да врше усаглашавање обавеза са повериоцима, како би у пословним књигама 

исказали тачан износ обавеза (Напомене тачка 3.3.3  - Препорука број 20.2);  

 

20.  Да попис имовине и обавеза изврше у складу са прописима (Напомене тачка 3.3.1 – 

Препорука број 18);   

 

21. Да се Извештај о извршењу буџета – Образац 5 попуњава у складу са прописима 

(Напомене тачка 3.1 – Препорука број 4);  

 

22. Да пре састављања финансијских извештаја евидентирају све пословне промене, да 

се изврши усаглашавање помоћних књига и евиденција, дневника и главне књиге и 

да се након тога у финансијске извештаје преузму подаци из књига (Напомене 

тачка 3.2 – Препорука број 17);  

 

23. Да се у финансијским извештајима правилно искаже набавна вредност и исправка 

вредности (Напомене тачка 3.3.2 – Препорука број 19.6). 

 

3. Мере предузете  у поступку ревизије 

 

1. Град Сремска Митровица  је налогом за књижење број 089 од 12.04.2019. године 

евидентирао радове на постављању рефлектора јавне расвете на одговарајућим 

економским класификацијама у оквиру нефинансијске имовине и капитала; 

 

2. Градска управа  за опште и заједничке послове и имовину је за вредност набављене 

новогодишње расвете – звездано небо у износу од 588 хиљада динара, налогом за 

књижење број 081 од 03.04.2019. године, спровела књижења кроз исправку 

почетних стања на субаналитичким контима 015131 – Остале некретнине и опрема 
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у припреми, 311151 – Нефинансијска имовина у припреми, 011311 - Остале 

некретнине и опрема  и 311112 – Опрема;  

 

3. Налогом за књижење број 081 од 03.04.2019. године у пословним књигама Града 

извршена је исправка књижења опреме на одговрајућа субаналитичка конта 

прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану 

за буџетски систем;  

 

4. Налогом за књижење број 39. од 14.02.2019. године вредност радова од 504 хиљаде 

динара за извођење радова на партерном уређењу парка Трга инвеститора Сремска 

Митровица по окончаној ситуацији „Biodekor“ доо Нови Београд, евидентирана је у 

пословним књигама Града у оквиру нефинансијске имовине у припреми у активи и 

на њеним изворима у пасиви; 

 

5. Налогом за књижење број 50. од 25.02.2019. године  аванси за нефинансијску 

имовину у износу од 948 хиљада динара су у пословним књигама Града пренети на 

нефинансијску имовину у припреми; 

 

6. Налогом за књижење број 045 од 20.02.2019. године, II привремена ситуација од 

„Trontex“ доо Нови Сад од 31.01.2019. године, у пословним књигама Града Сремска 

Митровица, на финансијској картици добављача, прокњижена је у фактурисаном 

износу;  

 

7. Предшколска установа „Пчелица“ је налогом за књижење број 88-РЕВ 3 од 

15.04.2019. године из својих пословних књига искњижила вредност  ванбилансне 

активе и ванбилансне пасиве у износу од 73.627 хиљада динара. 

 

4. Захтев за достављање одазивног извештаја 

Град Сремска Митровица је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној 

ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани 

извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 

дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.  

Одазивни извештај мора да садржи: 

1) навођење ревизије, на коју се он односи; 

2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом; 

3) приказивање мера исправљања. 

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио 

неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања 

одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект 

ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. 

На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни 

извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног 

лица субјекта ревизије. 

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, 

тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта 

ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера 
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веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере 

исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. 

Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако 

субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у 

прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта 

ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. 

Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности 

отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу 

доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне 

неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У 

овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере 

сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. 
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1. Основни подаци о субјекту ревизије 

 

Град Сремска Митровица налази се у АП Војводина, спада у Сремски округ и 

простире се на 762 км². У Граду је према попису из 2011. године живело 79.940 

становника. Према степену развијености јединица локалне самоуправе, Град Сремска 

Митровица се налази у другој групи коју чини 34 јединица локалне самоуправе чији је 

степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека (Уредба о 

утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 

2014. годину)
11

. 

Органи града су Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градске управе. 

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, 

утврђене Уставом, законом и Статутом Града. Скупштина Града има 61 одборника који 

се бирају на четири године. У 2018. години Скупштина је одржала девет седница. 

Извршни органи града су Градоначелник и Градско веће. Градоначелника бира 

Скупштина града из реда одборника, на време од четири године већином гласова од 

укупног броја одборника Скупштине Града. Градоначелник има заменика који га 

замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Градско 

веће чине Градоначелник, заменик градоначелника и једанаест чланова Градског већа. 

У 2018. години Градско веће је одржало 26 седница. За вршење управних послова у 

оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова за потребе Скупштине 

града, Градоначелника и Градског већа образују се градске управе за поједине области 

и Стручна служба Скупштине града. Према Одлуци о Градским управама Града 

Сремска Митровица
12

 образовано је девет градских управа, и то: (1) Градска управа за 

опште и заједничке послове; (2) Градска управа за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката; (3) Градска управа за буџет и локални економски развој; (4) Градска 

управа за културу, спорт и омладину; (5) Градска управа за образовање; (6) Градска 

управа за здравствену и социјалну заштиту; (7) Градска управа за пољопривреду и 

заштиту животне имовине; (8) Градска управа за инфраструктуру и имовину и (9) 

Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. У 2018. години, 

Одлуком о градским управама Града Сремска Митровица број 400-21/2018-I
13

, 

образовано је седам градских управа, и то: (1) Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину; (2) Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу 

објеката; (3) Градска управа за буџет и локални економски развој; (4) Градска управа за 

образовање, културу и спорт; (5) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту; 

(6) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине и (7) Градска управа 

за саобраћај, комуналне и инспекцијске. Радом Градских управа руководе начелници 

Градских управа.  

На територији Града постоји 34 месних заједница: (1) МЗ „Бешеновачки Прњавор“; 

(2) МЗ „Бешеново“; (3) МЗ „Босут“; (4) МЗ „Велики Радинци“; (5) МЗ „Гргуревци“; (6) 

МЗ „Дивош“; (7) МЗ „Јарак“; (8) МЗ „Кузмин“; (9) МЗ „Лаћарак“; (10) МЗ „Лежимир“; 

(11) МЗ „Манђелос“; (12) МЗ „Мартинци“; (13) МЗ „Мачванска Митровица“; (14) МЗ 

„Ноћај“; (15) МЗ „Равње“; (16) МЗ „Раденковић“; (17) МЗ „Салаш Ноћајски“; (18) МЗ 

„Сремска Рача“; (19) МЗ „Стара Бингула“; (20) МЗ „Чалма“; (21) МЗ „Шашинци“; (22) 

МЗ „Шишатовац“; (23) МЗ „Шуљам“; (24) МЗ „22. Август“; (25) МЗ „29. Новембар“; 

(26) МЗ Блок Б“; (27) МЗ „Матија Хуђи“; (28) МЗ „Никола Тесла“; (29) МЗ „Сава“; (30) 

                                                 
11 „Службени гласник РС“, број 104/14 
12 „Службени лист Града Сремска Митровица“ број 15/17 
13

 „Службени лист Града Сремска Митровица“ број 2/18 
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МЗ „Слободан Бајић Паја“; (31) МЗ „Сутјеска“; (32) МЗ „Центар“; (33) МЗ 

„Засавица 1“ и (34) МЗ „Засавица 2“. 

Град Сремска Митровица је оснивач: (1) Библиотеке „Глигорије Возаревић“; (2) 

Галерије „Лазар Возаревић“; (3) Завода за заштиту споменика културе; (4) Историјског 

архива „Срем“; (5) Музеја „Срем“; (6) Позоришта „Добрица Милутиновић“; (7) Центра 

за културу „Сирмиумарт“; (8) Установе за неговање културе „Срем“; (9) Установе 

„ПСЦ Пинки“; (10) Установе „Атлетски стадион“; (11) Туристичке организације Града 

и (12) Предшколске установе „Пчелица“.  

Остали корисници јавних средстава чији је оснивач град Сремска Митровица су: (1) 

ЈП за дистрибуцију природног гаса „Срем – гас“; (2) ЈКП „Топлификација“; (3) ЈКП 

„Комуналије“; (4) ЈКП „Водовод“; (5) ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“; (6) ЈКП 

Регионална депонија „Срем – Мачва“; (7) Агенција за рурални развој Града Сремска 

Митровица доо; (8) Предузеће за одржавање улица и путева „Сирмијумпут“ доо и (9) 

„Градско становање“ доо. 

Седиште Града Сремска Митровица је у улици Светог Димитрија број 13 у Сремској 

Митровици. Матични број је 08898774, ПИБ 105935357, шифра делатност 8411 

Делатност државних органа. 

У току 2012. године Државна ревизорска институција је извршила ревизију 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града 

Сремска Митровица за 2011. годину број 400-3844/2012-01 и у току 2018. године 

Државна ревизорска институција је извршила ревизију консолидованих финансијских 

извештаја завршног и правилности пословања града Сремска Митровица за 2017. 

годину број 400-281/2018-04. 

 

2. Интерна финансијска контрола 

 На основу одредби члана 80. Закона о буџетском систему, систем интерних 

контрола обухвата: финансијско управљање и контролу код корисника јавних 

средстава, интерну ревизију и хармонизацију и координацију финансијског управљања 

и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија - Централна 

јединица за хармонизацију. 

 

2.1. Финансијско управљање и контрола 

 Систем финансијског управљања и контроле обухвата контролно окружење, 

управљање ризицима, контролу, информисање и комуникацију и праћење и процену 

система. Руководство града Сремска Митровица одговорно је за успостављање 

организационе структуре која додељује одговорности и овлашћења, одређује 

одговарајуће контроле и надзире њихову адекватност и ефективност. Осим 

руководства, у осигуравању постојања и функционисања интерне контроле своју 

значајну улогу имају и сви запослени.  

 

2.1.1. Контролно окружење 

 Контролно окружење је веома важно за одлучивање и извршавање предвиђених 

активности и има кључни утицај на функционисање и ефикасност укупног система 

интерне контроле Града Сремска Митровица.  

 Директни корисници средстава буџета града Сремска Митровица су: Скупштина 

града, Стручна служба Скупштине града, Градоначелник, Градско веће, Градско 

правобранилаштво и Градске управе. Одлуком о градским управама града Сремска 
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Митровица
14

, у граду Сремска Митровица образовано је девет градских управа и 

то: (1) Градска управа за опште и заједничке послове; (2) Градска управа за 

урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката; (3) Градска управа за буџет и 

локални економски развој; (4) Градска управа за културу, спорт и омладину; (5) 

Градска управа за образовање; (6) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту; 

(7) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине; (8) Градска управа за 

инфраструктуру и имовину и (9) Градска управа за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове. Одлуком о градским управама града Сремска Митровица број 

400-21/2018-I од 29.03.2018. године, образоване су градске управе за поједине области 

града Сремска Митровица и Стручна служба Скупштине града. У граду Сремска 

Митровица образоване су: (1) Градска управа за опште и заједничке послове и 

имовину; (2) Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката; 

(3) Градска управа за буџет и локални економски развој; (4) Градска управа за 

образовање, културу и спорт; (5) Градска управа за здравство и социјалну заштиту; (6) 

Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине и (7) Градска управа за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. Индиректне кориснике средстава буџета 

града Сремска Митровица чине: Предшколска установа „Пчелица“, Туристичка 

организација града Сремска Митровица,  осам установа културе, две установе спорта и 

34 месне заједнице. 

У поступку ревизије је утврђено да су органи града Сремска Митровица, радећи на 

креирању интерног контролног окружења донели низ интерних аката, па су поред 

Статута града Сремске Митровице и Пословника о раду Скупштине града Сремска 

Митровица донели и: Стратегију за увођење и развој финансијског управљања и 

контроле у граду Сремска Митровица; Стратегију руралног развоја града Сремска 

Митровица за период 2014-2020. година; Стратегију развоја социјалне заштите за 

период 2014.-2019. година; Стратегију безбедности саобраћаја на путевима града 

Сремска Митровица за период од 2017. до 2022. године; Стратешки план развоја 

културе Града Сремска Митровица; Локални акциони план управљања отпадом 

2010/2020 године; Локални акциони план за унапређење положаја Рома и Ромкиња за 

период 2014-2019; План јавног здравља града Сремска Митровица за период 2018-

2025. године, Кодекс понашања службеника и намештеника у градским управама, 

Стручној служби Скупштине града и Градском правобранилаштву града Сремска 

Митровица, као и више одлука, правилника и других аката. 

Директни корисници немају отворене подрачуне већ своје пословање обављају 

преко рачуна извршења буџета Града. Индиректни корисници послују преко подрачуна 

у оквиру консолидованог рачуна трезора (КРТ). 

На основу извршене анализе донетих интерних аката, и њихове примене, као и 

анализе других сегмената контролног окружења, утврђено је следеће: 

Одредбом члана 35. став 1. тачка 7) Статута града Сремске Митровице
15

 прописана 

је надлежност Скупштине града да доноси прописе и друге опште акте док је одредбом 

члана 46. став 1. тачка 7) прописано да Скупштина града образује стално радно тело - 

Комисију за кадровска и административна питања. Одредбом члана 47. став 13. 

Статута града Сремске Митровице прописано је да Комисија за кадровска и 

административна питања утврђује предлоге за изборе и именовања и разрешења органа 

одређених законом и одлуком Скупштине града, доноси општа акта којима се уређују 

накнаде одборницима, члановима Градског већа и функционерима које бира, именује и 

поставља Скупштина града, Градско веће и Градоначелник, одлучује о појединачним 

                                                 
14 „Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 12/16, 17/16, 8-I/17 и 15/17 
15

 „Службени лист Града Сремска Митровице“, број 13/12 
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правима из радног односа функционера које бира, именује и поставља Скупштина 

града, Градско веће и Градоначелник.  

Из наведеног произилази да је у искључивој надлежности скупштине града да 

доноси прописе и опште акте, док је одредбом члана 47. став 13. Статута града 

Сремске Митровице, као општег акта ниже правне снаге, прописано да Комисија за 

кадровска и административна питања, као стално радно тело доноси општа акта. 

Предузете мере у току 2018. године: 

Скупштина града Сремска Митровица је на седници одржаној 25.05.2018. године 

донела Одлуку о промени статута града Сремска Митровица
16

, којим је промењен члан 

47. став 13. и усаглашен са одредбом члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи
17

. 

Скупштина града Сремска Митровица је на седници одржаној 29.06.2018. године 

донела Одлуку о платама, накнадама и осталим примањима функционера, службеника 

на положају, одборника, чланова Градског већа, чланова управних и надзорних одбора, 

радних тела органа Града и запослених
18

. 

 

2.1.2. Управљање ризицима 

 Управљање ризицима подразумева идентификовање потенцијалних пословних 

догађаја и ситуација које могу угрозити постављене циљеве корисника јавних 

средстава.  

У поступку ревизије утврђено је да је Закључком Градског Већа број 400-59/2018-

III од 07.11.2018. године усвојен Извештај о успостављености система финансијског 

управљања и контроле (ФУК система) у Граду Сремска Митровица и којим се 

овлашћује Градоначелник града Сремска Митровица, да као руководилац корисника 

јавних средстава, у складу са чланом 6. Правилника о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског 

управљања и контроле у јавном сектору
19

, усвоји Стратегију управљања ризиком. 

Градоначелник града Сремска Митровица је дана 08.11.2018. године донео Стратегију 

управљања ризицима града Сремска Митровица број 400-60/2018-II. 

 Због чињенице да се ревизија спроводи провером на бази узорака и да у систему 

интерне контроле и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, 

постоји могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене.  

 

2.1.3. Контролне активности 

 Контролне активности представљају политике и процедуре које успоставља 

руководство у писаном облику, а које му помажу у спровођењу мера и предузимању 

одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити 

предвиђене циљеве у вези са извршењем донетог буџета и планираних активности, 

задатака и програма. Политиком се дефинише шта треба радити, док поступци служе 

за спровођење дефинисане политике.  

 На основу извршене ревизије презентоване документације утврђени су следећи 

недостаци код контролних активности: 

- Правилник о буџетском рачуноводству нису донели поједини индиректни 

корисници буџетских средстава (Библиотека „Глигорије Возаревић“, Галерија 

„Лазар Возаревић“; Завод за заштиту споменика културе);  

                                                 
16

 „Службени лист Града Сремске Митровице“, број 6/18 
17

 „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18 
18

 „Службени лист Града Сремске Митровице“, број 7/18 
19 „Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13 
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- Након спроведених контролних поступака улазних рачуна, а пре њиховог 

плаћања, интерни контролор својим потписом није потврдио да је извршио 

суштинску, формалну и рачунску контролу исправности и тачности документације 

(директни корисници буџетских средстава града Сремска Митровица);  

- Погрешно су утврђене поједине амортизационе стопе за имовину (Музеј Срема, 

Библиотека „Глигорије Возаревић“, Галерија „Лазар Возаревић“, Центар за 

културу „Сирмиумарт“); 

- Није спроведен свеобухватан попис: зграда и грађевинских објеката (Библиотека 

„Глигорије Возаревић“, Музеј Срема, Установа Атлетски стадион, Завод за 

заштиту споменика културе); земљишта, нематеријалне имовине и обавеза (Музеј 

Срема); опреме (Установа Атлетски стадион, Туристичка организација града 

Сремска Митровица, Завод за заштиту споменика културе); новчаних средстава 

(Центар за културу  „Сирмиумарт“, Позориште „Добрица Милутиновић“); 

потраживања (Центар за културу  „Сирмиумарт“, Установа за неговање културе 

„Срем“, Позориште „Добрица Милутиновић“) обавезе према добављачима 

(Установа Атлетски стадион, Завод за заштиту споменика културе); 

- Предшколска установа „Пчелица“ је евидентирала у пословним књигама објекат 

„Петар Пан“, а објекат је својина Града Сремска Митровица са правом коришћења 

Школе за основно и средње образовање „Радивој Поповић“ Сремска Митровица; 

- Позориште „Добрица Милутиновић“ је у пословним књигама евидентирао зграду 

површине 1.657 м² која је код Републичког геодетског завода уписана као својина 

Републике Србије и корисник Град Сремска Митровица; 

- Установа „Атлетски стадион“ је у својим књигама у оквиру нефинансијске 

имовине евидентирала вредност извршених улагања у износу од 3.338 хиљада 

динара у објекат „Атлетски стадион“ који је јавна својина Града Сремска 

Митровица и који се води у књигама Града; 

- Није идентификовано земљиште евидентирано у пословним књигама (Предшколска 

установа „Пчелица“, Музеј Срема); 

- Нису усаглашени подаци о учешћу у основном капиталу евидентирани код 

надлежне градске управе и уписани код Агенције за привредне регистре и то: (1) 

Градске управе за буџет и локални економски развој у ЈКП „Комуналије“ Сремска 

Митровица за 14.550 хиљада динара и (2) Градске управе за опште и заједничке 

послове и имовину у „Футура плус“ АД Београд  чији је Град Сремска Митровица 

акционар за 1.209 хиљада динара.  

Ризик 

 Уколико се не успоставе адекватне контролне активности постоји ризик од 

неовлашћене употребе, отуђења или губитка имовине, нетачног исказивања обавеза и 

потраживања и од непоузданог извештавања. 

 Препорука број 1 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да поступају по 
утврђеним процедурама и да их по потреби преиспитују како би онемогућили настанак 
неправилности и  да индиректни корисници буџетских средстава донесу правилнике о 
буџетском рачуноводству. 

 

2.1.4. Информисање и комуникације  

 Рачуноводствени систем представља основну претпоставку за ефикасно 

функционисање система рачуноводственог информисања. Њега чине запослени, сви 

предвиђени поступци, технички уређаји и успостављене евиденције за стварање 

рачуноводствене информације, као и пренос информација до доносиоца одлука, 
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корисника услуга и шире јавности. Све релевантне информације о битним 

интерним и екстерним догађајима и активностима, у финансијском и 

нефинансијском облику треба идентификовати, прикупити, обрадити и на одговарајући 

начин саопштити. 

Према члану 5. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству, готовинска основа 

представља основу за вођење буџетског рачуноводства, а према члану 9. став 2. исте 

Уредбе пословне књиге треба водити 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. Град 

Сремска Митровица води пословне књиге у електронском облику.  

 Град Сремска Митровица је уредио рачуноводствени систем доношењем следећих 

интерних општих аката: Правилник о буџетском рачуноводству, Правилник о 

Финансијском управљању и контроли, Правилник о начину и роковима вршења пописа 

и имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог са стварним стањем, Правилник 

о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог 

рачуна трезора града Сремска Митровица, Правилник о начину и поступку преноса 

неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Сремска 

Митровица. 

 У поступку ревизије  утврђено је: 

- Књиговодствени софтвер није поуздан јер не обезбеђује очување података о свим 

прокњиженим трансакцијама и омогућава брисање прокњижених пословних 

промена (Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Музеј Срема, 

Позориште „Добрица Милутиновић“); 

- Директни корисници буџетских средстава не воде помоћне књиге и евиденције 

прописане чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- Помоћне књиге основних средстава нису успостављене код појединих индиректних 

корисника буџетских средстава (Установа Атлетски стадион, Туристичка 

организација града Сремска Митровица и Завод за заштиту споменика културе);  

- Помоћну књигу благајне није успоставио Завод за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица; 

-  Предшколска установа „Пчелица води Помоћну књигу залиха која не обезбеђује 

податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и средстава за 

одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе;  

- Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица пословне књиге не води 

хронолошки, уредно и ажурно;  

- Помоћна књига основних средстава не садржи детаљне и потпуне податке о 

основном средству; (Музеја Срема, Библиотеке „Глигорије Возаревић“ и 

Предшколске установе „Пчелица“); 

- Евидентирање примања, расхода и издатака, опреме као и аванса код појединих 

дбиректних и индиректних корисника буџетских средстава није у потпуности 

спроведено у складу са прописаним буџетским класификацијама (Градска управа за 

опште и заједничке послове; Градска управа за опште и заједничке послове и 

имовину; Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица; Градска 

управа за пољопривреду и заштиту животне средине; Установа Атлетски 

стадион); 

- Град Сремска Митровица је рачуне од добављача књижио под датумом пријема 

рачуна а не под датумом настанка промета и то парцијално у износу плаћеног 

рачуна. 
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  Ризик 

Могућности  накнадне измене без примене поступка сторнирања, угрожава 

интегритет рачуноводствених евиденција и ствара ризик да евидентиране пословне 

промене не осликавају стварно стање. 

Уколико се од стране корисника буџетских средстава не воде помоћне књиге и 

евиденције прописане чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству јавља се ризик од 

немогућности усаглашавања података из помоћних књига и евиденција са подацима из 

главне књиге трезора што може да доведе до погрешног исказивања података у 

финансијским извештајима корисника буџетских средстава као и консолидованим 

извештајима Града. 

  Препорука број 2 

Препоручујемо одговорним лицима: (1) да обезбеде рачуноводствени софтвер који 

има уграђене апликативне контроле које ће онемогућити накнадну промену података и 

елемената прокњижених пословних промена и (2) да устроје прописане помоћне књиге 

и да их воде хронолошки уредно и ажурно.  

 

2.1.5. Праћење и процена система 

Праћење и процена система подразумева континуирани процес надгледања 

финансијског управљања и контроле његове адекватности, функционалности, као и 

одговарајуће дизајнирање, са циљем побољшања његове ефикасности. Праћење и 

процена система изводи се на неколико начина: текућим увидом, самопроцењивањем и 

интерном ревизијом. 

У складу са Одлуком о Градским управама града Сремска Митровица Градска 

управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове поред осталих послова обавља 

и инспекцијски надзор у областима у којима су послови инспекцијског надзора 

поверени локалној самоуправи, као и у пословима из изворног делокруга града и то: 

послови инспекцијског надзора у области изградње објеката правних лица и грађана, 

комуналних делатности, саобраћаја и заштите животне средине. 

Утврђено је да надлежни извршни орган града Сремска Митровица није у 

складу са чланом  85. Закона о буџетском систему основао службу за буџетску 

инспекцију јединице локалне самоуправе.  

 

2.2. Интерна ревизија  

Град Сремска Митровица није успоставио  интерну ревизију у складу са чланом 82. 

Закона о буџетском систему и чланом 6. Правилника о заједничким критеријумима за 

организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање 

интерне ревизије у јавном сектору
20

, који прописују обавезу града да успостави 

посебну функционално независну организациону јединицу за интерну ревизију. 

Ризик 

Неуспостављањем интерне ревизије, значајно се слаби функција интерне 

финансијске контроле Града. 

Препорука број 3 

Препоручујемо одговорним лицима да се сагласно законским и другим прописима: 

(1) организује рад буџетске инспекције и (2) успостави интерна ревизија. 
 

3. Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџетa 

 

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину 

                                                 
20

 „Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13 
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Одлука о завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину, 

израђен је у складу са садржајем и класификацијом Одлуке о буџету Града Сремска 

Митровица за 2018. годину, односно по програмској класификацији, што је приказано 

у Табели 1. 
Табела број 1: Годишњи извештај  о учинку оствареном у 2018. години                                                          (у хиљадама динара)                                                                                 

Ши

фра 

прог

рам

а 

Назив програма 

Шифр

а 

програ

мске 

актив

нпсти 

/ 

пројек

та 

Назив програмске активнпсти / 

пројекта 

Усвојен 

буџет за 

2018 

Текући 

буџет 

за 2018 

Изврше

ње у 

2018 

Проце

нат 

изврш

ења у 

односу 

на 

текући 

буџет 

1101 
Програм 1.  Урбанизам 

и просторно планирање 
0001 Просторно и урбанистичко планирање 22.689,0 23.920,0 20.106,0 84,1% 

1101 
Програм 1.  Урбанизам 

и просторно планирање 
0002 

Спровођење урбанистичких и 

просторних планова 
28.034,0 27.785,0 26.473,0 95,3% 

1101 
Програм 1.  Урбанизам 

и просторно планирање 
0003 Управљање грађевинским земљиштем 45.430,0 48.459,0 22.387,0 46,2% 

1101 
Програм 1.  Урбанизам 

и просторно планирање 
0004 Социјално становање         

1101 
Програм 1.  Урбанизам 

и просторно планирање 
П1 Назив пројекта:         

1102 
Програм 2.  Комуналне 
делатности 

0001 
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем 

109.575,0 
115.825,

0 
62.280,0 53,8% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0002 Одржавање јавних зелених површина 69.401,0 75.938,0 66.825,0 88,0% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0003 

Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене 
38.185,0 38.185,0 32.927,0 86,2% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 
делатности 

0004 Зоохигијена         

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0005 

Уређивање, одржавање и коришћење 

пијаца 
        

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 10.700,0 10.700,0 9.914,0 92,7% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0007 

Производња и дистрибуција топлотне 

енергије 
        

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 56.984,0 47.986,0 12.787,0 26,6% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0009 Остале комуналне услуге         

1102 
Програм 2.  Комуналне 
делатности 

П1 Назив пројекта:         

1501 
Програм 3.  Локални 

економски развој 
0001 

Унапређење  привредног и 

инвестиционог амбијента 
        

1501 
Програм 3.  Локални 

економски развој 
0002 

Мере активне политике запошљавања 
        

1501 
Програм 3.  Локални 
економски развој 

0003 
Подстицаји за развој предузетништва 

        

1501 
Програм 3.  Локални 

економски развој 
П1 Назив пројекта:         

1502 
Програм 4.  Развој 

туризма 
0001 

Управљање развојем туризма 
12.540,0 12.317,0 10.257,0 83,3% 

1502 
Програм 4.  Развој 
туризма 

0002 
Промоција туристичке понуде 

        

1502 
Програм 4.  Развој 

туризма 
П1 Назив пројекта:Гастро-вински фестивал 1.500,0 1.500,0 1.385,0 92,3% 

0101 

Програм 5.  

Пољопривреда и 
рурални развој 

0001 

Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници 172.040,0 
180.726,

0 
75.465,0 41,8% 

0101 

Програм 5.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

0002 

Мере подршке руралном развоју 

20.000,0 20.000,0 14.032,0 70,2% 

0102 

Програм 5.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

П1 

Назив пројекта: 
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0401 
Програм 6.  Заштита 
животне средине 

0001 
Управљање заштитом животне средине 

13.000,0 13.590,0 9.699,0 71,4% 

0401 
Програм 6.  Заштита 

животне средине 
0002 

Праћење квалитета елемената животне 

средине 
4.908,0 4.908,0 1.988,0 40,5% 

0401 
Програм 6.  Заштита 

животне средине 
0003 

Заштита природе 
        

0401 
Програм 6.  Заштита 
животне средине 

0004 
Управљање отпадним водама 

16.687,0 11.187,0 6.876,0 61,5% 

0401 
Програм 6.  Заштита 

животне средине 
0005 

Управљање комуналним отпадом  
4.500,0 4.500,0 3.358,0 74,6% 

0401 
Програм 6.  Заштита 

животне средине 
0006 

Управљање осталим врстама отпада 
        

0401 
Програм 6.  Заштита 
животне средине 

П1 

Назив пројекта:Изградња хале и линије 

за сепарацију на регионалној депонији 

Срем-Мачва 51.501,0 51.501,0 37.186,0 72,2% 

0401 
Програм 6.  Заштита 

животне средине 
П2 

Израда идејног решења претходних 

геомеханичких и геометријских радова 
за регионални пречистач отпадних вода 

Срем. Митровица-Рума-Ириг 

2.717,0 2.717,0 0,0 0,0% 

0701 

Програм 7.  
Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0001 

Управљање саобраћајем 

        

0701 

Програм 7.  

Организација 

саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0002 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

174.135,0 
173.707,

0 

116.595,

0 
67,1% 

0701 

Програм 7.  
Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0003 

Управљање јавним паркиралиштима 

        

0701 

Програм 7.  

Организација 
саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0004 

Јавни градски и приградски превоз 

путника 
115.640,0 

115.680,

0 

112.803,

0 
97,5% 

0701 

Програм 7.  
Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

П1 

Назив пројекта:Изградња подвожњака на 
пружном прелазу ка насељу КПД 

100.709,0 
100.709,

0 
82.709,0 82,1% 

0701 

Програм 7.  

Организација 
саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

П2 

Назив пројекта:Трг инвеститора 

8.700,0 8.701,0 8.157,0 93,7% 

0701 

Програм 7.  
Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

П3 

Назив пројекта:Реконструкција 
Соларског трга 

        

0701 

Програм 7.  

Организација 

саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

П4 

Назив пројекта:Безбедност саобраћаја 

11.639,0 12.790,0 6.558,0 51,3% 

2001 

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање и образовање 

0001 

Функционисање предшколских установа 

276.262,0 
273.911,

0 
236.960,

0 
86,5% 

2001 

Програм 8.  

Предшколско 
васпитање и образовање 

П1 

Назив пројекта: Санација објекта Цврцак 
- ПУ Пчелица у Срем. Митровици 

3.000,0 3.000,0 2.695,0 89,8% 
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2002 
Програм 9.  Основно 
образовање и васпитање 

0001 
Функционисање основних школа 

135.919,0 
138.793,

0 
120.243,

0 
86,6% 

2002 
Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 
П1 

Назив пројекта: Изградња школе у 

Мачванској Митровици 
34.683,0 36.254,0 36.177,0 99,8% 

2002 
Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 
П2 

Назив пројекта: Изградња основне школе 
Јован Поповић 

20.000,0 83.000,0 43.628,0 52,6% 

2003 
Програм 10. Средње 

образовање и васпитање 
0001 

Функционисање средњих школа 
81.935,0 81.941,0 59.197,0 72,2% 

2003 
Програм 10. Средње 

образовање и васпитање 
П1 

Назив пројекта: 
        

0901 
Програм 11.  Социјална  
и дечија заштита 

0001 
Социјалне помоћи 

34.511,0 34.449,0 26.074,0 75,7% 

0901 
Програм 11.  Социјална  

и дечија заштита 
0002 

Прихватилишта и друге врсте смештаја 
6.538,0 6.530,0 5.038,0 77,2% 

0901 
Програм 11.  Социјална  

и дечија заштита 
0003 

Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 

5.000,0 5.000,0 3.699,0 74,0% 

0901 
Програм 11.  Социјална  

и дечија заштита 
0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 
18.563,0 19.169,0 16.348,0 85,3% 

0901 
Програм 11.  Социјална  

и дечија заштита 
0005 

Подршка реализацији програма Црвеног 

крста 
6.400,0 6.317,0 5.136,0 81,3% 

0901 
Програм 11.  Социјална  

и дечија заштита 
0006 

Подршка деци и породица са децом 
34.839,0 33.826,0 26.987,0 79,8% 

0901 
Програм 11.  Социјална  
и дечија заштита 

0007 
Подршка материјално угрожених 
лица/породица 

        

0901 
Програм 11.  Социјална  

и дечија заштита 
0008 

Подршка старим лицима и/или особама 

са инвалидитетом 
        

0901 
Програм 11.  Социјална  

и дечија заштита 
П1 

Назив пројекта: 
        

1801 
Програм 12. 
Здравствена заштита 

0001 
Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 

73.022,0 73.063,0 65.185,0 89,2% 

1801 
Програм 12. 

Здравствена заштита 
0002 

Мртвозорство  
1.530,0 1.530,0 1.462,0 95,6% 

1801 
Програм 12. 

Здравствена заштита 
0003 

Спровођење активности из области 

друштвене бриге за јавно здравље 
1.685,0 1.626,0 1.105,0 68,0% 

1801 
Програм 12. 

Здравствена заштита 
П1 

Назив пројекта: 
        

1201 
Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
0001 

Функционисање локалних установа 

културе 
232.303,0 

238.543,

0 

212.879,

0 
89,2% 

1201 
Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
0002 

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
47.434,0 47.600,0 42.634,0 89,6% 

1201 
Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
0003 

Унапређење система очувања и 
представљања културно-историјског 

наслеђа 

        

1201 
Програм 13.  Развој 
културе и информисања 

0004 
Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања 

22.711,0 26.695,0 20.641,0 77,3% 

1201 
Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
0005 

Унапређење јавног информисања на 

језицима националних мањина 
        

1201 
Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
0006 

Унапређење јавног информисања особа 

са инвалидитетом 
        

1201 
Програм 13.  Развој 
културе и информисања 

П2 
Назив пројекта:Срем-фолк фест 

3.616,0 3.916,0 3.292,0 84,1% 

1201 
Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
П3 

Назив пројекта:Фестивал беседништва 
1.010,0 1.010,0 793,0 78,5% 

1201 
Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
П1 

Назив пројекта:Светлости царског града 
13.421,0 13.421,0 13.255,0 98,8% 

1201 
Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
П4 

Назив пројекта:Санација зграде 
позоришта Добрица Милутиновић         

1301 
Програм 14.  Развој 
спорта и омладине 

0001 
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

63.700,0 80.306,0 79.328,0 98,8% 

1301 
Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 
0002 

Подршка предшколском и школском 

спорту 
10.260,0 10.260,0 9.880,0 96,3% 

2270

0 

Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 
0003 

Одржавање спортске инфраструктуре 
22.700,0 22.700,0 14.696,0 64,7% 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

15 
 

1301 
Програм 14.  Развој 
спорта и омладине 

0004 
Функционисање локалних спортских 

установа 
84.658,0 87.757,0 56.452,0 64,3% 

1301 
Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 
0005 

Спровођење омладинске политике 
4.720,0 5.246,0 4.264,0 81,3% 

1301 
Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 
П1 

Назив пројекта:Изградња градског 
базена 

65.667,0 65.667,0 65.667,0 100,0% 

1301 
Програм 14.  Развој 
спорта и омладине 

П2 
Назив пројекта: Адреналин парк 

2.800,0 2.800,0 2.545,0 90,9% 

1301 
Програм 14.  Развој 

спорта и омладине 
П3 

Назив пројекта:Тартан стаза 
2.000,0 500,0 0,0 0,0% 

0602 
Програм 15.  Опште 
услуге локалне 

самоуправе 

0001 
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина 250.877,0 

258.223,

0 

227.755,

0 
88,2% 

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 
самоуправе 

0002 

Функционисање месних заједница 

71.374,0 71.374,0 52.719,0 73,9% 

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 
самоуправе 

0003 

Сервисирање јавног дуга 

230.850,0 
696.588,

0 

674.418,

0 
96,8% 

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

0004 

Општинско/градско правобранилаштво 

6.047,0 5.961,0 5.783,0 97,0% 

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

0005 

Омбудсман 

        

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

0006 

Инспекцијски послови 

40.550,0 40.156,0 32.217,0 80,2% 

0602 
Програм 15.  Опште 
услуге локалне 

самоуправе 

0007 
Функционисање националних савета 
националних мањина         

0602 
Програм 15.  Опште 
услуге локалне 

самоуправе 

0008 
Правна помоћ 

        

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 
самоуправе 

0009 

Текућа буџетска резерва 

32.000,0 2.531,0   0,0% 

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 
самоуправе 

0010 

Стална буџетска резерва 

5.000,0 5.000,0   0,0% 

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

0011 

Робне резерве 

        

0602 

Програм 15.  Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

0012 

Комунална полиција 

        

0602 
Програм 15.  Опште 
услуге локалне 

самоуправе 

0013 
Администрирање изворних прихода 
локалне самоуправе         

0602 
Програм 15.  Опште 
услуге локалне 

самоуправе 

0014 
Управљање у ванредним ситуацијама 

        

0602 
Програм 15.  Опште 
услуге локалне 

самоуправе 

П1 
Назив пројекта:Подршка успешним 
појединцима из области образовања 7.505,0 7.364,0 5.699,0 77,4% 

2101 

Програм 16. Политички 

систем локалне 

самоуправе 

0001 

Функционисање Скупштине 

34.112,0 34.445,0 30.673,0 89,0% 

2101 

Програм 16. Политички 

систем локалне 
самоуправе 

0002 

Функционисање извршних органа 

40.792,0 41.500,0 34.831,0 83,9% 

2101 
Програм 16. Политички 
систем локалне 

самоуправе 

0003 

Подршка раду извршних органа власти и 

скупштине 7.405,0 7.216,0 6.521,0 90,4% 

2101 

Програм 16. Политички 

систем локалне 

самоуправе 

П1 

Назив пројекта: 
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0501 

Програм 17. Енергетска 
ефикасност и 

обновљиви извори 
енергије 

0001 

Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих 

извора енергије 5.600,0 5.600,0 972,0 17,4% 

0501 

Програм 17. Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 
енергије 

П1 

Назив пројекта: 

        

    
  

  У поступку ревизије смо утврдили да Одлука о завршном рачуну буџета Града 

Сремска Митровица за 2018. годину не садржи потпуно образложење одступања 

између одобрених средстава и извршења буџета, односно није наведено образложење 

за две пројектне активности које нису реализоване и у оквиру којих није било 

извршења расхода и издатака и није наведено образложење за 21 пројектну активност, 

у оквиру којих је % извршења расхода и издатака у односу на текући буџет испод 80%, 

што није у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему.  

 

Учинак на унапређењу родне равноправности за 2018. годину 

Градска управа за буџет и локални економски развој је дана 31.03.2017. године 

донела План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и 

доношења буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину ( у даљем тексту План). 

Планом се поступно уводи родно одговорно буџетирање код Градске управе за 

здравствену и социјалну заштиту и Градске управе за културу, спорт и омладину, 

путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру 

два програма: Програм 11 - Социјална заштита за који је дефинисан циљ – повећање 

доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници и 

индикатор –  четири услуге  намењене женама са искуством насиља у породици или 

партнерском односу   и Програм 14 - Развој спорта и омладине у оквиру њега 

Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, циљ подршка 

активном укључивању младих у различите друштвене делатности, индикатор 120 

младих жена корисника услуга. Град Сремска Митровица је доставио Министарству 

финансија образложења спровођења наведени програмске активности/пројеката са 

наводима да су задати параметри остварени и да није било одступања. 

 

3.1. Извештај о извршењу буџета – Образац 5 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године утврђен 

је мањак новчаних прилива у износу од 680 хиљада динара, као разлика између 

укупних прихода и примања у износу од 3.024.636 хиљада динара и укупних расхода и 

издатака у износу од 3.025.316 хиљада динара. Ова разлика приказана је по нивоима 

финансирања у следећим табелама: 

 
Табела број 2: Структура прихода и примања            (у хиљадама динара) 

Екон. 

клас.  

Приходи и примања  План из 

буџета  

Укупно  Репуб 

лика  

АП Општина

/ Град 

ООС

О  

Дона

ције  

Остало  

(5 до 9)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

710000 Порези 1.962.784 1.583.006   1.583.006    

730000 Донације и трансвери 557.649 449.771   254.995  1.498 193.278 

740000 Други приходи 500.243 372.483   352.272  149 20.062 

770000 Мем.став за 
рефун.расхода 

          

780000 Тр.изм.корис.на истом 

нивоу 
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790000 Приход из буџета                 

700000 Текући приходи 3.020.676 2.405.260   2.190.273  1.647 213.340 

810000 Примања од 
прод.основ. средстава 

130.425 1.153   1.153    

820000 Примања од продаја 

залиха 

4.050 7.391      7.391 

840000 Примања од продаје 
природне имовине 

 39.878   39.878    

800000 Примања од продаје 

неф.имовине 

134.475 48.422   41.031   7.391 

910000 Примања од 

задуживања 

570.954 570.954   100.000   470.954 

920000 Примања од 
прод.финас имовине 

                

900000 Примања од задужи.и 

прод финас имовине 

570.954 570.954   100.000   470.954 

  Укупни приходи и 

примања 

3.726.105 3.024.636   2.331.304  1.647 691.685 

 

 

Табела број 3: Структура расхода и издатака           ( у хиљадама динара) 

Екон. 

клас.  
Расходи и издаци 

Апроприј

ација из 

буџета  

Укупно  
Репуб

лика  
АП 

Општина

/ Град 

ООС

О  

Дона

ције  
Остало  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

410000 Расходи за запослене 582.032 544.282   529.002   15.280 

420000 Коришћење услуга и 

роба 

1.232.701 881.329   814.239  1.168 65.922 

430000 Амортизација и употреба 
средстава за рад 

                

440000 Отплата камата и 

пратећи трошкови 
задуживања 

12.250 11.047   11.047      

450000 Субвенције 123.100 90.440   90.440    

460000 Донације,дотације и 

трансфери 

307.414 257.599   243.113   14.486 

470000 Социјално осигурање и 

социјална заштита 

43.140 27.172   25.386   1.786 

480000 Остали расходи 166.004 156.140   154.868   1.272 

400000 Текући расходи 
2.466.641 1.968.009   1.868.095  1.168 98.746 

510000 Основна средства 575.589 389.458   291.298  62 98.098 

520000 Залихе 3.000 2.231      2.231 

540000 Природна имовина 3.000 2.246   2.246    

500000 Издаци за неф.имовину 581.589 393.935   293.544  62 100.329 

610000 Отплата главнице 684.338 663.372   192.529   470.843 

620000 Набавка финансијске 

имовине 

        

600000 Издаци за отп.глав.и 

наб.фин. имовине 

684.338 663.372   192.529   470.843 

  Укупни расходи и 

издаци 

3.732.568 3.025.316   2.354.168  1.230 669.918 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

3.155.151 2.453.682   2.231.304  1.647 220.731 

  ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

3.048.230 2.361.944   2.161.639  1.230 199.075 
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ИМОВИНУ  

  Буџетски суфицит 106.921 91.738   69.665  417 21.656 

  Буџетски дефицит         

900000 Примања од задуж.и 

продаје финас.имовине 

570.954 570.954   100.000   470.954 

600000 Изд.за отпл.глав.и 

наб.фин.имов. 

684.338 663.372   192.529   470.843 

  Вишак примања                111 

  Мањак примања 113.384 92.418   92.529       

  Вишак нов.прилива              417 21.767  

  Мањак нов. прилива 6.463 680   22.864    

 

Ревизијом  консолидованих финансијских извештаја утврђено је да у колону 4 

Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета нису унели податке о планираним приходима 

и примањима, расходима и издацима у висини текуће апропријације, следећи 

индиректни корисници буџета Града Сремска Митровица: Библиотека „Глигорије 

Возаревић“; Галерија „Лазар Возаревић“; Музеј Срема; Позориште „Добрица 

Милутиновић“; Месна заједница Босут; Месна заједница Дивош; Месна заједница 

Јарак; Месна заједница Кузмин; Месна заједница Сремска Рача; Месна заједница 

Чалма и Месна заједница Слободан Бајић Паја, што није у складу са чланом 10. став 2. 

Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организације за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова.   

Ризик 

  Уколико се не унесу подаци о планираним приходима и примањима, расходима и 

издацима у висини текуће апропријације, постоји ризик од прекорачења финансијског 

плана. 

Препорука број 4 

  Препоручујемо одговорним лицима: Библиотеке „Глигорије Возаревић“; Галерије 

„Лазар Возаревић“; Музеја Срема; Позоришта „Добрица Милутиновић“; Месне 

заједнице Босут; Месне заједнице Дивош; Месне заједнице Јарак; Месне заједнице 

Кузмин; Месне заједнице Сремска Рача; Месне заједнице Чалма и Месне заједнице 

Слободан Бајић Паја да Извештај о извршењу буџета попуњавају у складу са 

прописима. 

 

3.1.1. Приходи 

Одлуком о  буџету града Сремска Митровица за 2018. годину планирани су укупни 

приходи и примања у износу од 3.726.105 хиљадa динара и пренета средства из 

претходне године 13.994 хиљаде динара, а у Одлуци о завршном рачуну града Сремска 

Митровица за 2018. годину исказано је остварење укупних прихода и примања у 

износу од 3.024.636 хиљада динара и пренетих неутрошених средстава у износу од 

11.027 хиљада динара. Структура планираних и остварених прихода, примања и 

пренетих средстава из претходне године дата је у Табели број 4. 
Табела брoj 4:Планирани и остварени приходи и примања града Сремска Митровица за 2018. годину                (у хиљадама динара) 

Економ. 

класиф. 
Врста прихода Планирано Извршено % 

3 
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗЛУТЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАСНА ЕВИДЕНЦИЈА 
13.994 11.027 78,80 

А) ПОРЕЗИ: 1.962.784 1.583.006 80,65 
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711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 1.326.264 1.156.690 87,21 

712 Порез на фонд зарада - - - 

713 Порез на имовину 522.000 341.603 65,44 

714 Порез на добра и услуге 49.520 44.501 89,86 

716 Други порези 65.000 40.212 61,86 

Б) Донације и трансфери 557.648 449.771 80,86 

731 Текуће донације од иностраних држава - - - 

732 Донације од међународних организација 4.103 4.340 105,78 

733 Трансфери од других нивоа власти 553.546 445.431 80,47 

В) ДРУГИ ПРИХОДИ 500.243 372.483 74,46 

741 Приходи од имовине 182.047 155.526 85,43 

742 Продаја добара и услуга 247.046 134.868 54,59 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 20.900 18.659 89,28 

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 250 249 99,60 

745 Мешовити и неодређ. приходи 50.000 63.181 126,36 

  Укупно текући приходи (класа7) 3.0203675 2.405.260 79,63 

811 Примања од продаје непокретности 128.000 1.153 0,90 

812 Примања од продаје покретне имовине 1.000  - 

813 Примања од продаје осталих основних средстава 1.425  - 

823 Примања од продаје робе за даљу продају 4.050 7.391 182,49 

841 Примања од продаје земљишта - 39.878 - 

 
Укупно примања од продаје нефинансијске имовине 

(класа 8) 134.475 48.422 36,01 

911 Примања од домаћих задуживања 570.954 570.954 100,00 

  Укупно текући приходи и примања 3.726.105 3.024.636 81,17 

  Укупни  приходи 300000+700000+800000+900000 3.740.099 3.035.663 81,17 

Одлуком о буџету града Сремска Митровица за 2018. годину
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 планирани су 

приходи и примања у износу од 3.726.105 хиљадa динара, а остварени у износу од 

3.024.636 хиљада динара или 81,17%, односно остварење је мање у односу на план 

701.469 хиљада динара. 

Изворни приходи буџета Града 

Град Сремска Митровица је формирала Службу за наплату прихода у оквиру 

Градске управе за буџет и локални економски развој. Служба за наплату прихода врши 

утврђивање, наплату и контролу изворних прихода на основу инсталираног 

Информационог система ЛПА Института „Михајло Пупин“.  

У складу са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе
22

, јединици 

локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, који 

су исказани према следећој структури:  

Порез на имовину. Утврђује се и наплаћује на основу Закона о порезима на 

имовину
23

, Одлуке о висини стопе пореза на имовину на територији града Сремска 

Митровица
24

, Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину
25

, 

Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности 

за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији града Сремска 

Митровица
26

, Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге на територији града Сремска 

                                                 
21

 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 18/17 
22

 „Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-ускл.дин.изн, 125/14-ускл.дин.изн, 95/15, ускл.дин.изн, 83/16, 91/16-

ускл.дин.изн, 104/16-др.закон, 96/17 ускл.дин.изн, 89/18-ускл.дин.изн и 95/18-др закон 
23 „Службени гласник РС“, бр. 26/01, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 - одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02-др 
закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13, 68/14 – др. закон,  95/18 и 99/18 - одлука УС) 
24 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 17/17 
25

 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 12/13 
26

 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 17/17 
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Митровица
27

, Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији 

града Сремска Митровица
28

. 
Табела брoj 5: Порез на имовину                                                                                                                   (  у  хиљадама динара) 

Ред 

бр 

Економ 

кл. 
Опис 

Бр.издатих 

решења 
2017.г. 

Бр.издатих 

решења 
2018.г. 

Приход 
буџета 

Града у 

2018.г. 

Потраживање од обвезника Града 

Дуг Камата 
Укупан 

дуг 
Претплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 711147 Порез на земљиште   287 42.347 51.001 93.348 1.292 

2 713121 

Порез на имов.обвезника 

који не воде пословне 

књиге 

34.464 36.547 135.613 195.500 130.062 325.562 29.972 

3 713122 
Порез на имов.обвезника 

који  воде пословне књиге 
357 393 106.604 101.933 87.804 189.737 21.767 

4 713611 
Порез на акције на име и 

уделе 
   121 941 1.062 58 

  УКУПНО (1-4) 34.821 36.940 242.504 339.901 269.809 609.710 53.089 

Порез на земљиште (711147). У 2018. години нису донета решења за порез на 

земљиште. На овом субаналитичком конту евидентирани су приходи по основу 

погрешно уплаћених јавних прихода уместо на уплатни рачун Порез на имовину 

обвезника који не воде пословне књиге.  

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге (713121). Број издатих 

решења пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2018. годину 

износио је 36.547 што је у односу на 2017. годину, када је износио 34.464, више за 

2.083 решења или 5,69%. Потраживања по основу пореза на имовину обвезника који не 

воде пословне књиге која по основу репрограма доспевају у наредној години износе 

6.345 хиљада динара. 

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122). Број издатих 

решења пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге за 2018. годину 

износио је 357 што је у односу на 2017. годину, када је износио 393, мање за 36 решења 

или 10,08%. Потраживања која по основу репрограма доспевају у наредној години 

износе 2.469 хиљада динара. 

Порез на акције на име и уделе (713611). У 2018. години овај приход није остварен. 

Потраживања по основу пореза на акције на име и уделе износе 1.550 хиљада динара. 

Локалне комуналне таксе. Утврђују се и наплаћују на основу Одлуке о локалним 

комуналним таксама. 
Табела брoj 6: Локалне комуналне таксе                                                                                 ( у хиљадама динара) 

Тар

ифн
и 

број 

Економск

а 

класифик 

ОПИС 

Бр. 

издатих 
решењ

а 

Приход 

буџета 

Града 

Потраживање од обвезника Града 

Дуг Камата 
Укупан 

дуг 
Претплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 714431 КТ за коришћење рекламних паноа  683    54 

2 714572 КТ за држање средстава за игру   857 344 1.201 20 

3 716111 
КТ за истицање фирме на пословном 

простору 
296 40.212 64.454 37.219 101.673 8.957 

4 741531 КТ за кор.простора на јавним површ.  2.487 1 1 2 69 

5 741535 
КТ за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 
 501 1 1 2 270 

  УКУПНО (1-5) 296 43.883 65.313 37.565 102.878 9.370 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама (741531). 

Обрачунава се по тарифном броју 1. Одлуке, а утврђивање и наплату таксе врши 

Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката. Током 2018. 

године по основу ове таксе остварен је приход од 2.487 хиљада динара. 
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 „Службени Лист града Сремска Митровица“, број 17/17 
28

 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 17/17 
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Комунална такса за држање средстава за игру (714572). Обрачунава се по 

тарифном броју 2. Одлуке, а утврђивање и наплату таксе врши Градска управа за 

буџет и локални економски развој. 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору (716111). Обрачунава 

се по тарифном броју 3. Одлуке. Током 2018. године донето је 296 решења и остварен 

приход од 40.212 хиљада динара. Укупна потраживања по основу ове таксе на дан 

31.12.2018. године износе 101.673 хиљада динара. 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа (714431). Обрачунава се по 

тарифном броју 4. Одлуке, а утврђивање и наплату таксе врши Градска управа за 

урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката. 

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом (741535). 

Обрачунава се по тарифном броју 7. Одлуке, а утврђивање и наплату таксе врши 

Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката. 

Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији 

месне заједнице и општине, конто 711181. Комисија за спровођење референдума у 

месној заједници Равње је донела Одлуку о увођењу самодоприноса на подручју месне 

заједнице Равње за период од 01.02.2012. до 31.01.2017. године број 11/2011 од 

15.01.2012. године. У 2018. години је по овом основу остварен приход у износу од 99 

хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је 

самодопринос према зарадама и по основу пензија погрешно уплаћиван на рачун 

Самодопринос према зарадама и по основу пензија на територији месне заједнице и 

општине – 711181 у износу од 99 хиљада динара, уместо на рачун Самодопринос према 

зарадама запослених и по основу пензија на територији града – 711182, што није у 

складу са чланом 17. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да се приходи по 

основу самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија на територији 

града уплаћују на одговарајући уплатни рачун. 

Самодопринос из прихода пољопривреде и шумарства, конто 711183. У 2018. 

години по овом основу није донето ниједно решење. Потраживања на дан 31.12.2018. 

године износе 999 хиљада динара, и то: главни дуг износи 649 хиљада динара и камата 

350 хиљада динара. 

Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу, конто 

711184. У току 2018. године није донето ниједно решење за утврђивање самодоприноса 

из прихода лица која се баве самосталном делатношћу. У 2018. години је остварен 

приход у износу од 4.201 хиљаду динара. Укупан дуг по основу овог прихода на дан 

31.12.2018. године износи 24.472 хиљаде динара, од чега дуг износи 14.799 хиљада 

динара и камата 9.673 хиљаде динара. Потраживања по основу самодоприноса из 

прихода лица која се баве самосталном делатношћу која доспевају наредне године 

износе 1.137 хиљада динара. 

Боравишна такса, конто 714552. Град Сремска Митровица је у 2018. години 

остварила приход од боравишне таксе у износу од 1.360 хиљада динара. 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредног објекта у државној својини, конто 741522. На овом 

субаналитичком конту евидентиран је приход остварен по основу давања у закуп 

пољопривредног земљишта. На основу Одлуке о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, даје се у закуп пољопривредно земљиште које се налази 

у граду Сремска Митровица, површине 30,2556 ха на период од једне године. Уговор о 

закупу пољопривредног земљишта у државној својини је закључен између 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

22 
 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и физичког лица – 

закупца. Овим уговором се одређује закупнина на земљиште у износу од 2.516,56 

евра. Уговорне стране су сагласне да је закупац платио депозит и закупнину за 

агроекономску 2018/2019 годину у целости.  

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и 

прикључних возила на уређеним и обележеним местима, конто 741532. Град 

Сремска Митровица, односно Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске 

послове је закључила уговор о утврђивању висине и начина исплате накнаде за 

одржавање и опремање изграђених посебних паркиралишта у Граду Сремска 

Митровица са ЈКП „Комуналије“ из Сремске Митровице, број 404-65/2017-VII од 

31.01.2017. године којим се ЈКП „Комуналије“ обавезује да уплати средства од 

наплаћених такси за паркирање на рачун буџета Града.  

Накнада за коришћење грађевинског земљишта, конто 741534. У 2018. години 

по овом основу је наплаћен приход у износу од 93 хиљаде динара. Потраживања на дан 

31.12.2018. године износе 201.886 хиљада динара, и то: главни дуг износи 175.002 

хиљаде динара и камата 26.884 хиљаде динара. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта, конто 741538. Градска управа 

за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица 

донела је решења о грађевинској дозволи, којима се утврђује и висина доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта.  

Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова, конто 742242. На овом 

субаналитичком конту евидентиран је приход у износу од 5.446 хиљада динара 

остварен по основу таксе за озакоњење незаконито изграђених објеката, на основу 

решења за озакоњење незаконито изграђених објеката које је донела Градска управа за 

урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката.  

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној 

својини које користе градови, односно индиректни корисници њиховог буџета, 

конто 742142. Уговором о вршењу административних услуга број 165/2018 од 

23.01.2018. године, закљученим између Градске управе за инфраструктуру и имовину 

града Сремска Митровица (прималац услуге) и „Градско становање“ доо Сремска 

Митровица (извршилац услуге), регулисана су међусобна права и обавезе по основу 

ангажовања извршиоца услуге ради потреба примаоца услуге у погледу пружања 

административних услуга у виду вођења помоћне евиденције, издавања, обрачуна и 

наплате закупнине пословних просторија и гаража у јавној својини града Сремска 

Митровица. Анексом II Уговора о вршењу административних услуга број 404-62/2018-

V од 30.11.2018. године регулисано је да се приходи од закупа пословног простора, 

гаража и станова које администрира „Градско становање“ доо уплаћују на уплатни 

рачун јавних прихода града Сремска Митровица 742142 – Приходи од закупа 

непокретности, а приходи на име откупа станова уплаћују на уплатни рачун јавних 

прихода града Сремска Митровица 811141 – Примања од продаје непокретности у 

корист нивоа градова, од задужења за децембар 2018. године. 

На основу евиденције пословног простора „Градског становања“ доо Сремска 

Митровица на дан 31.12.2018. године, уписано је 217 јединица пословног простора, и 

то: (1) 129 јединица пословног простора издатих у закуп са накнадом, (2) 63 јединица 

пословног простора издатих у закуп без накнаде и (3) 25 јединица пословног простора 

није издато у закуп. 
Табела број 7: Табеларни приказ пословног простора на дан 31.12.2018. године 

Ред 
О п и с Број јединица 

Површина 

бр у м2   

1 
Пословни простор који није издат у закуп (Празан 

25 3.445,54 
пословни простор)    

2 Пословни простор издат на неодређено време 5 847,54 
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3 Пословни простор издат на 5 година 181 15.026,43 

4 Пословни простор издат на 3 године 6 24 

 УКУПНО: 217 19.343,51 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да су 

приходи од закупа пословног простора, гаража и станова које администрира „Градско 

становање“ доо Сремска Митровица у износу од 32.921 хиљада динара у 2018. години 

уплаћени на текући рачун „Градско становање“ доо Сремска Митровица, уместо на 

прописане уплатне рачуне јавних прихода, што није у складу са чланом 49. став 2. 

Закона о буџетском систему и чланом 2. и 3. Правилника о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распоред средства са тих рачуна. 

Приходи од закупа пословног простора, гаража и станова које администрира 

„Градско становање“ доо Сремска Митровица се почев од задужења за децембар 2018. 

године уплаћују на прописани уплатни рачун јавних прихода. 

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова, 

конто 742143. На овом субаналитичком конту евидентирани су приходи остварени од 

давања у закуп локације на јавном градском земљишту у циљу постављања мањег 

огласног објекта – билборда и мањег монтажног објекта – киоска.  

Накнада за уређивање грађевинског земљишта, конто 742253. Даном почетка 

примене Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

(01.03.2015. године), престала је да важи Одлука о накнадама за уређивање 

грађевинског земљишта. У складу са Одлукама о накнадама за уређивање грађевинског 

земљишта, Накнаду за уређење грађевинског земљишта плаћа инвеститор, а на основу 

уговора о накнади за уређење грађевинског земљишта.  ЈП „Дирекција за изградњу 

града Сремска Митровица“ је вршила обрачун и наплату накнаде грађевинског 

земљишта по закљученим уговорима. Уплата је вршена директно на уплатне рачуне 

јавних прихода. ЈП „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“ је престала са 

радом 26.07.2016. године, а на основу Одлуку о покретању поступка ликвидације 

Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“
29

 права, обавезе и 

послове Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“ су 

преузели органи управе града Сремске Митровице. На дан престанка рада Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“ постојала су 

потраживања по основу овог јавног прихода у износу од 52.894 хиљаде динара, а на 

дан 31.12.2018. године потраживања су износила 35.842 хиљаде динара.  

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа градова, конто 742146. Остварен је приход у износу од 

48.057 хиљада динара од уплата родитеља за боравак деце у Предшколској установи 

„Пчелица“ Сремска Митровица. Цена боравка деце у предшколској установи утврђена 

је Решењем о утврђивању економске цене и цене услуга у Предшколској установи 

„Пчелица“ Сремска Митровица. Родитељи сваке године потписују уговор о 

међусобним правима и обавезама даваоца и корисника. У 2018. години уплате су се 

вршиле директно на прописани уплатни рачун јавних прихода. 

Остали приходи у корист нивоа градова, конто 745141. На овом субаналитичком 

конту евидентирани су приходи остварени по основу захтева за накнаду штете Градске 

управе за опште и заједничке послове и имовину од ДДОР Нови Сад која је настала 

услед саобраћајне незгоде у селу Ноћај када је путничко возило ударило у Споменик 

палим и умрлим херојима из села Ноћаја од 1912. до 1919. године  који ужива статус 

добра под заштитом Завода за заштиту споменика.  

                                                 
29

 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 12/16 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

24 
 

Део добити јавних предузећа у корист нивоа градова, конто 745143.  На овом 

субаналитичком конту евидентиран је приход који остварује јединица локалне 

самоуправе по основу учешћа у добити јавних предузећа, чији је оснивач. Надзорни 

одбори су донели одлуке о расподели дела остварене добити у буџет града Сремске 

Митровице у укупном износу 19.696 хиљада динара и то: (1) Предузеће за одржавање 

улица и путева „Сирмијум пут“ доо 542 хиљаде динара; (2) „Градско становање“ доо 

45 хиљада динара; (3) ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица 196 хиљада динара; (4) ЈП 

„Срем-гас“ Сремска Митровица 9.620 хиљада динара; (5) ЈКП „Комуналије“ Сремска 

Митровица 5.142 хиљаде динара; (6) ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ 123 хиљаде 

динара и (7) ЈКП „Топлификацијa“ Сремска Митровица 4.028 хиљада динара. 

 

Трансфери 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

градова, конто 733144. На овом субаналитичком конту евидентиран је приход 

укупном износу од 12.341 хиљада динара, и то по основу уплате: (1) Комесаријата за 

избеглице и миграције Републике Србије за побољшање услова становања породица 

избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом из средстава 

буџета Републике Србије и АП Војводине, кроз доделу помоћи у виду грађевинског 

материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом и (2) 

Министарства финансија на основу Закључка о наменском трансферу јединицама 

локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу, трећу и 

четврту групу и девастирана подручја, који је донела Влада на седници одржаној 21. 

децембра 2018. године.  

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа 

градова, конто 733146. На овом субаналитичком конту евидентиран је приход у 

укупном износу од 60.356 хиљада динара, од чега се најзначајнији износи односе на 

уплате: (1) АП Војводине, Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 

и националне мањине – националне заједнице за четворочасовни припремни 

предшколски програм 21.995 хиљада динара; (2) АП Војводине, Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа 5.547 хиљада 

динара; (3) Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 

верским заједницама за Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица за 

пројекат за конзерваторске – рестаураторске радове на зидним сликама гробнице са 

представом доброг пастира са археолошког налазишта источна некропола Сирмиума  - 

2. фаза у износу од 2.000 хиљада динара; (4) Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научноистраживачку делатност за регресирање превоза студената у 

износу од 103 хиљаде динара; (5) Покрајинског секретаријата за културу, јавно 

информисање и односе с верским заједницама за Музеј Срема за реализацију пројекта 

Археолошка истраживања локалитета Глац код Сремске Митровице 200 хиљада 

динара; (6) Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду 

плана детаљне регулације за изградњу подсистема за наводњавање „Попова бара“ у КО 

Мартинци град Сремска Митровица 1.231 хиљаде динара и (7) Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања за социјалну заштиту 14.472 хиљаде 

динара. 

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист 

нивоа градова, конто 733242. На овом субаналитичком конту евидентиран је приход у 

укупном износу од 114.695 хиљада динара, и то: (1) Решењем Управе за капитална 

улагања АП Војводине одобрена су средства граду Сремска Митровица у износу од 

25.549 хиљада динара за финансирање пројекта реконструкција улице Вука Караџића у 
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Сремској Митровици; (2) по основу уплате Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице за 

финансирање / суфинансирање санације објекта „Цврчак“ ПУ „Пчелица“ у Сремској 

Митровици 2.695 хиљада динара; (3) за реализацију пројекта – отворен мини – пич 

фудбал 13.000 хиљада динара; (4) за суфинансирање изградње, санације и 

реконструкције водних објеката у јавној својини за реализацију пројекта „Изградња 

водоводне мреже од ЦС Манђелос  до ЦС Чалма“ 5.124 хиљаде динара; (5) за 

реализацију пројекта „Изградња локалне водоводне мреже у ул. Стојана Пандуревића и 

дела ул. Луке Сретеновића у насељеном месту Ноћај – 2. Фаза“ 1.822 хиљаде динара; 

(6) за суфинансирање изградње Плана детаљне регулације акумулације „Врањаш“ 

2.000 хиљаде динара; (7) за изградњу водоводне мреже на спортско рекреативном 

комплексу Летенка на Фрушкој Гори 1.500 хиљада динара; (8) за спровођење пројекта 

„Санација хотела Срем“ 2.300 хиљада динара; (9) за спровођење пројекта „Ревизија 

Стратегије одрживог развоја града Сремска Митровица 2010-2020“ 1.050 хиљада 

динара; (10) за финансирање пројекта партерног уређења парка Трга инвеститора у 

Сремској Митровици 4.700 хиљада динара и (11) за комасацију К.О. Шашинци 4.500 

хиљада динара. 

 

Приходи  индиректних корисника 

1) Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица 

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују 

додатним активностима (742372).На овом субаналитичком конту евидентиран је 

приход у износу од 1.407 хиљада динара, и то остварен приход од правних лица у 

износу од 929 хиљада динара и од физичких лица 478 хиљада динара по основу 

вршења редовне делатности архива.  

2) Позориште „Добрица Милутиновић“ Сремска Митровица 

Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист 

нивоа градова (742141). На овом субаналитичком конту евидентиран је приход у 

износу од 4.449 хиљада динара, а по основу: (1) продаје улазница 4.398 хиљада динара; 

(2) изнајмљивања сале 48 хиљада динара и (3) изнајмљивања костима три хиљада 

динара.  

3) Предшколска установа „Пчелица“ Сремска Митровица 

Родитељски динар за ваннаставне активности (742378). На овом субаналитичком 

конту евидентиране су уплате родитеља за ваннаставне активности у износу од 948 

хиљада динара, и то: (1) 472 хиљаде динара за позоришне представе и (2) 476 хиљада 

динара за осигурање деце.  

4) Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова (732141).На 

овом субаналитичком конту евидентиран је приход у износу од 1.262 хиљаде динара, 

по основу уплате за међународни пројекат Archest за едукацију археолошких 

посетилаца дуж римског пута Аквилеја – Емона - Сирмиум – Виминацију у износу од 

859 хиљада динара и за конзерваторско рестаураторске радове на зидним сликама 

гробнице са представом Доброг пастира на археолошком налазишту источна 

некропола Сирмиума 403 хиљаде динара.  

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују 

додатним активностима (742372).На овом субаналитичком конту евидентиран је 

приход у износу од 3.283 хиљаде динара, а по основу уплате за извршене услуге за 

издата решења, сагласности, мере техничке заштите над непокретним културним 

добрима, археолошка истраживања на имаоцима културних добара. 

5) Пословно – спортски центар „Пинки“ Сремска Митровица 
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Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у 

корист нивоа градова (742141). На овом субаналитичком конту евидентиран је 

приход у износу од 8.417 хиљада динара и то од  закупа простора и накнаде трошкова, 

издавања у закуп велике сале, куглане и продаје улазница.  

 

3.1.2. Примања 

Примања су средства која се остварују продајом нефинансијске и финансијске 

имовине и задуживањем. Примања од продаје нефинансијске имовине (800000), у 2018. 

години, планирана су у износу од 134.475 хиљада динара а остварена су у износу од 

48.422 хиљадe динара. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 

(900000), планирана су у износу од 570.954 хиљадe динара а остварена су у износу од 

570.954 хиљадe динара. 

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова (811141). На овом 

конту евидентирана су примања у износу од 1.153 хиљаде динара. 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта је закључен између града Сремска 

Митровица и привредног друштва „Axioma plus“ доо за производњу, трговину и услуге 

из Сремске Митровице којим се отуђују две парцеле из јавне својине града Сремска 

Митровица ради изградње слободностојећег пословног објекта привредно – 

производне, услужне или комерцијалне делатности.  

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта је закључен између града Сремска 

Митровица и физичког лица поводом отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 

града Сремска Митровица ради изградње објекта стамбене или стамбено – пословне 

намене.  

Уговор о купопродаји стана је закључен између општине Сремска Митровица и 

физичког лица (број 5/08-8 од 31.10.2008. године). Купопродајна цена стана на дан 

31.10.2008. године износила је 1.591 хиљаду динара, а учешће које је физичко лице 

уплатило 159 хиљада динара. Остатак купопродајне цене стана у износу од 1.433 

хиљаде динара физичко лице ће граду исплатити у року од 20 година, односно у 240 

једнаких месечних рата.  

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину је 5.10.2018. године 

поднела Градској управи за буџет и локални економски развој захтев за прекњижавање 

уплата са примања од продаје непокретности у корист нивоа градова на рачун примања 

од продаје земљишта у корист нивоа градова у укупном износу од 27.071 хиљада 

динара. Начелник Градске управе за буџет и локални економски развој је 10.10.2018. 

године донео решење којим ће се извршити прекњижавање погрешно уплаћених јавних 

прихода. 

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова (841141). На овом конту 

евидентирана су примања у износу од 39.878 хиљада динара. 

Уговори о отуђењу грађевинског земљишта су закључени између града Сремска 

Митровица и физичких лица ради озакоњења бесправно саграђеног објекта и ради 

изградње објекта стамбене или стамбено – пословне намене. 

Ревизијом је утврђено да узоркована рачуноводствена документација не садржи 

неправилности. 

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова 

(911441). Остварена су примања у износу од 570.954 хиљаде динара, и то: 

-  У износу од 100.000 хиљада динара за финансирање текуће ликвидности, на основу 

Уговора о краткорочном кредиту од 23.01.2018. године, који је Град Сремска 

Митровица закључио са „UniCredit bank Srbija“ ад Београд. На основу Одлуке о 

задуживању града Сремске Митровице за финансирање текуће ликвидности од 

10.01.2018. године а по претходно прибављеној сагласности Министарства финансија, 
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Град Сремска Митровица Градска управа за буџет и локални економски развој  

објавио је Јавни позив банкама за финансијску услугу краткорочног кредита од 

11.01.2018. године. Одлуку о додели уговора – финансијске услуге кредита за 

финансирање текуће ликвидности „UniCredit bank Srbija“ ад Београд, донео је 

Наручилац: Град Сремска Митровица – Градска управа за буџет и локални економски 

развој, 19.01.2018. године. 

- У износу од 470.954 хиљаде динара, на основу Уговора о инвестиционом кредиту, 

закљученим 06.12.2018. године између Комерцијалне банке ад Београд, Banca Intesa ад 

Београд и Града Сремска Митровица.  

 Скупштина Града Сремска Митровица је донела Одлуку о рефинансирању 

дугорочних кредита за капиталне расходе од 16.10.2018. године а по претходно 

прибављеном мишљењу Министарства финансија – Управа за јавни дуг, број 401-

1206/2018-001 од 19.09.2018. године. Јавни позив банкама за финансијску услугу 

рефинансирање дугорочних кредита од 26.10.2018. године као и допуну јавног позива 

од 30.10.2018. године, упутио је начелник Градске управе за буџет и локални 

економски развој. Наведене банке су на основу Уговора о конзорцијуму поднеле 

заједничку понуду. Одлуку о додели уговора конзорцијуму који чине Комерцијална 

банка ад Београд и Banca Intesa ад Београд донео је Наручилац: Град Сремска 

Митровица – Градска управа за буџет и локални економски развој 15.11.2018. године. 

 

Примањa индиректних корисника 

1) Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина (823151). На 

овом субаналитичком конту евидентирана су примања у износу од 2.220 хиљада 

динара, и то: од продаје улазница 1.355 хиљада динара и од продаје сувенира 865 

хиљада динара.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је Завод 

за заштиту споменика културе Сремска Митровица примања од продаје улазница и 

сувенира у износу од 2.220 хиљада динара евидентирао на конту 823151 – Примања од 

продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина, уместо на 823141 – Примања од 

продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова, што није у складу са одредбама 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контом плану за буџетски 

систем. 

Препоручумо одговорним лицима Завода за заштиту споменика културе да 

примања од продаје улазница и сувенира евидентирају на одговарајућем конту 

прописаном Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

2) Пословно – спортски центар „Пинки“ Сремска Митровица 

Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина, конто (823151). 

На овом субаналитичком конту евидентиран је приход у износу од 5.169 хиљада 

динара који је остварен од продаје пића у кафићу.  

Ризик 

Уколико се настави са планирањем, извршавањем и евидентирањем прихода и 

примања супротно Правилнику стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем и Уредби о буџетском рачуноводству постоји ризик од 

погрешног исказивања прихода и примања у финансијским извештајима.  

Препорука број 5 

Препоручујемо одговорним лицима да приходе и примања планирају, евидентирају 

и извршавају на одговарујућим економским класификацијама у складу са Правилником 
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о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и 

Уредбом о буџетском рачуноводству. 

 

3.1.3. Текући расходи 

Класа 400000 – Текући расходи садржи: расходе за запослене; коришћење услуга и 

роба; амортизацију и употребу средстава за рад; отплату камата и пратеће трошкове 

задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; социјално осигурање и 

социјалну заштиту; остале расходе; административне трансфере из буџета од 

директних буџетских корисника индиректним буџетским корисницима или између 

буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве. 

 

    3.1.3.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група 411000  

    Група конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи 
аналитичка конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених, 

плате приправника, плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда, 

накнаде штете запослених и остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте. 
Табела брoj 8: Плате, додаци и накнаде запослених, група 411000                                                                       ( у хиљадама динара) 
Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 2.447 2.416 2.416 2.416 100% 100% 

2 Градоначелник 12.488 12.391 12.391 12.391 100% 100% 

3 Градско веће 3.961 3.886 3.886 3.886 100% 100% 

4 
Градска управа за буџет и локални 
економски развој 

34.437 34.016 34.016 34.362 101% 101% 

5 
Градска управа за инфраструктуру и 

имовину 
4.344 4.344 4.344 4.344 100% 100% 

6 
Градска управа за опште и зај.послове и 
имовину 

44.968 43.736 43.736 43.736 100% 100% 

7 
Градска управа за урбанизам, 

прост.планирање и изградњу објеката 
14.666 14.581 14.581 14.581 100% 100% 

8 Градска управа за образовање 1.629 1.629 1.628 1.628 100% 100% 

9 
Градска управа за образовање, културу 
и спорт 

11.649 11.530 11.530 11.530 100% 100% 

10 
Градска управа за здравствену и 

социјалну заштиту 
12.430 11.926 11.925 11.925 100% 100% 

11 
Градска упара за пољопривреду и 
заштиту жив.средине 

3.985 3.720 3.720 3.720 100% 100% 

12 
Градска управа за саобраћај, комуналне 

и инспекцијске послове 
20.729 20.387 20.387 20.387 100% 100% 

13 Предшколска установа  „Пчелица“ 155.797 157.168 143.449 143.449 91% 100% 

14  Историјски архив „Срем“ 19.365 18.013 17.382 17.382 96% 100% 

15 
 Установа Пословно спортски центар 

„Пинки“ 
9.991 11.380 11.379 11.379 100% 100% 

16 Укупно орган. јединице (1-15)  352.886 351.123 336.770 337.116 96% 100% 

17 УКУПНО ГРАД – Група 411000 454.006 454.932 435.740 436.086 96% 100% 

Обрачун плата за директне кориснике буџетских средстава града Сремске 

Митровице врши Градска управа за буџет и локални економски развој, Служба буџета. 

Директни корисници буџетских средстава града Сремска Митровица су у току 2018. 

године извршили обрачун плата за период јануар – децембар 2018. године.  

1) Скупштина града Сремска Митровица. На овој позицији планирана су средства у 

износу од 2.447 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 2.416 хиљада 

динара и односе се на плате за председника и заменика председника Скупштине града.  

У једном делу 2018. године заменику председника Скупштине града је утврђен 

коефицијент за обрачун и исплату плате у висини од 9,10 на основу решења којим се 

утврђује да ће бити на сталном раду у Скупштини града. Скупштина града Сремска 

Митровица је 29.06.2018. године донела Одлуку о платама, накнадама и осталим 

примањима функционера, службеника на положају, одборника, чланова Градског већа, 

чланова управних и надзорних одбора, радних тела органа Града и запослених, којом 
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се прописује да заменик председника Скупштине града има право на накнаду у 

месечном износу и то: 45% нето зараде коју би остварио председник Скупштине 

града уколико би остварио права из радног односа у Скупштини града. На основу 

донете Одлуке, Скупштина града је утврдила заменику председника Скупштине града 

престанак права из радног односа у Скупштини града и утврђено је право на прописану 

накнаду. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

2)  Градоначелник града Сремска Митровица. На овој позицији планирана су 

средства у износу од 12.488 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 

12.391 хиљаду динара. Са раздела градоначелника су закључно са исплатом плате за 

мај 2018. године погрешно евидентирани и извршени расходи који се односе на плате 

градоначелника, заменика градоначелника и 16 постављених лица (начелници и 

заменици начелника у Градским управама града Сремска Митровица, секретар и 

заменик секретара Скупштине града Сремска Митровица), уместо са раздела Градских 

управа града Сремска Митровица и Скупштине града Сремска Митровица. 

На основу извршене ревизије узорковане документације, утврђено је да су са 

раздела градоначелника закључно са исплатом плате за мај 2018. године погрешно 

евидентирани и извршени расходи у износу од 9.052 хиљаде динара који се односе на 

плате градоначелника, заменика градоначелника и 16 постављених лица (начелници и 

заменици начелника у Градским управама града Сремска Митровица, секретар и 

заменик секретара Скупштине града Сремска Митровица), уместо са раздела Градских 

управа града Сремска Митровица и Скупштине града Сремска Митровица, и то: (1) 

Скупштина Града 1.141 хиљаду динара; (2) Градска управа за буџет и локални 

економски развој 732 хиљаде динара; (3) Градска управа за образовање 943 хиљаде 

динара; (4) Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката 

675 хиљада динара; (5) Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 

1.139 хиљада динара; (6) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту 1.130 

хиљада динара; (7) Градска управа за опште и заједничке послове 1.144 хиљаде динара; 

(8) Градска управа за културу, спорт и омладину 1.151 хиљаду динара; (9) Градска 

управа за инфраструктуру и имовину 374 хиљаде динара и (10) Градска управа за 

пољопривреду и заштиту животне средине 623 хиљаде динара, што није у складу са 

чланом 29. Закона о буџетском систему. 

Расходи који се односе на плате начелника и заменика начелника у Градским 

управама града Сремска Митровица, секретара и заменика секретара Скупштине града 

Сремска Митровица, почев од исплате плате за јун 2018. године, извршени су са 

одговарајућих раздела Градских управа града Сремска Митровица и Скупштине града 

Сремска Митровица. 

3) Градско веће. На овој позицији планирана су средства и извршени расходи у износу 

од 3.886 хиљада динара.  

Ревизијом је утврђено да узоркована  документација не садржи неправилности.  

4) Градска управа за буџет и локални економски развој. На овој позицији 

планирана су средства и извршени расходи у износу од 34.016 хиљада динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована не садржи неправилности.  

5) Градска управа за инфраструктуру и имовину. На овој позицији планирана су 

средства и извршени расходи у износу од 4.344 хиљаде динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

6) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На овој позицији 

планирана су средства и извршени расходи у износу од 43.736 хиљада динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  
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7) Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката. На 

овој позицији планирана су средства и извршени расходи у износу од 14.581 

хиљаду динара.  

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

8) Градска управа за образовање.  На овој позицији планирана су средства у износу 

од 1.629 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 1.628 хиљада динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована  документација не садржи неправилности.  

9) Градска управа за образовање, културу и спорт.  На овој позицији планирана су 

средства и извршени расходи у износу од 11.530 хиљада динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

10) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту. На овој позицији 

планирана су средства у износу од 11.926 хиљада динара, док су извршени расходи у 

износу од 11.925 хиљада динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

11) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине. На овој позицији 

планирана су средства и извршени расходи у износу од 3.720 хиљада динара. 

 Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

12) Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. На овој 

позицији планирана су средства и извршени расходи у износу од 20.387 хиљада 

динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

13) Предшколска установа „Пчелица“ Сремска Митровица. На овој позицији 

планирана су средства у износу од 157.168 хиљада динара, док су извршени расходи у 

износу од 143.449 хиљада динара. Предшколска установа је у току 2018. године 

извршила обрачун плате за период јануар – новембар  2018. године. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

14) Историјски архив „Срем“ Сремска Митровица. На овој позицији планирана су 

средства у износу од 18.013 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 

17.382 хиљаде динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

15) Установа Пословно спортски центар „Пинки“ Сремска Митровица. На овој 

позицији планирана су средства у износу од 11.380 хиљада динара, док су извршени 

расходи у износу од 11.379 хиљада динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

 

3.1.3.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група 412000 

На групи конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца евидентирају се 
социјални доприноси који се исплаћују на терет послодавца. 
Табела број 9:  Социјални доприноси на терет послодавца, група 412000                                                    ( у хиљадама  динара)  
Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 

извршење 
Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 438 433 433 433 100% 100% 

2 Градоначелник 2.235 2.218 2.218 2.218 100% 100% 

3 
Градска управа за буџет и локални економски 
развој 

6.164 6.089 6.088 6.142 101% 101% 

4 
Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину 
7.830 7.830 7.830 7.830 100% 100% 

5 
Градска управа за урбанизам, просторно 
планирање и изградњу објеката 

2.625 2.610 2.610 2.610 100% 100% 

6 Градска управа за образовање 292 292 291 291 100% 100% 

7 
Градска управа за образовање, културу и 

спорт 
2.085 2.064 2.064 2.064 100% 100% 

8 
Градска управа за здравствену и социјалну 

заштиту 
2.224 2.135 2.135 2.135 100% 100% 
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9 
Градска управа за пољопривреду и заштиту 
животне средине  

713 664 664 664 100% 100% 

10 Градска управа за инфраструктуру и имовину 778 778 778 778 100% 100% 

11 
Градска управа за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове 
3.710 3.649 3.649 3.649 100% 100% 

12 Укупно орган. јединице (1-11)  29.094 28.762 28.760 28.814 100% 100% 

13 УКУПНО ГРАД – Група 412000 81.576 82.799 77.893 77.947 94% 100% 

1) Скупштина Града Сремска Митровица. На овој економској класификацији 

планирана су и извршена средства у износу од 433 хиљаде динара. 

2) Градоначелник. На овој економској класификацији планирана су и извршена 

средства у износу од 2.218 хиљада динара. 

3) Градска управа за буџет и локални економски развој. На овој економској 

класификацији планирана су средства у износу од 6.089 хиљада динара, док су 

извршени расходи у износу од 6.088 хиљада динара. 

4) Градска управа за опште и заједничке послове. На овој економској 

класификацији планирана су и извршена средства у износу од 7.830 хиљада динара. 

5) Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката. На 

овој економској класификацији планирана су и извршена средства у износу од 2.610 

хиљада динара. 

6) Градска управа за образовање. На овој економској класификацији планирана су 

средства у износу од 292 хиљаде динара, док су извршени расходи у износу од 291 

хиљаду динара. 

7) Градска управа за образовање, културу и спорт. На овој економској 

класификацији планирана су и извршена средства у износу од 2.064 хиљаде динара. 

8) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту. На овој економској 

класификацији планирана су и извршена средства у износу од 2.135 хиљада динара. 

9) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине. На овој 

економској класификацији планирана су и извршена средства у износу од 664 хиљаде 

динара. 

10) Градска управа за инфраструктуру и имовину. На овој економској 

класификацији планирана су и извршена средства у износу од 778 хиљада динара. 

11) Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. На овој 

економској класификацији планирана су и извршена средства у износу од 3.649 хиљада 

динара. 

На основу ревизије узорковане рачуноводствене документације, утврђено је да 

су на разделу Градоначелника у току 2018. године погрешно евидентирани и извршени 

расходи у износу од 1.620 хиљада динара за социјалне доприносе на терет послодавца 

за 16 постављених лица (начелници и заменици начелника у Градским управама града 

Сремска Митровица, секретар и заменик секретара Скупштине града Сремска 

Митровица), уместо са раздела Градских управа града Сремска Митровица и 

Скупштине града Сремска Митровица, и то: (1) Скупштина Града 204 хиљаде динара; 

(2) Градска управа за буџет и локални економски развој 131 хиљада динара; (3) 

Градска управа за образовање 169 хиљада динара; (4) Градска управа за урбанизам, 

просторно планирање и изградњу објеката 121 хиљада динара; (5) Градска управа за 

саобраћај, комуналне и инспекцијске послове 204 хиљаде динара; (6) Градска управа за 

здравствену и социјалну заштиту 202 хиљаде динара; (7) Градска управа за опште и 

заједничке послове 205 хиљада динара; (8) Градска управа за културу, спорт и 

омладину 206 хиљада динара; (9) Градска управа за инфраструктуру и имовину 67 

хиљада динара и (10) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине 111 

хиљада динара, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и чланом 
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6. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

Расходи који се односе на социјалне доприносе на терет послодавца за начелника и 

заменика начелника у Градским управама града Сремска Митровица, секретара и 

заменика секретара Скупштине града Сремска Митровица, почев од исплате плате за 

јун 2018. године, извршени су са одговарајућих раздела Градских управа града 

Сремска Митровица и Скупштине града Сремска Митровица. 

 

3.1.3.3. Социјална давања запосленима, група 414000 

На групи конта 414000 – Социјална давања запосленима евидентирају се накнаде на 

терет фондова, отпремнине и помоћи, помоћи у медицинском лечењу запосленог или 

члана уже породице и друге помоћи запосленом и друга социјална давања. 
Табела број 10: Социјална давања запосленима, група  414000                                                                                ( у хиљадама  динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 

извршење 
Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за буџет и локални 

економски развој 
350 350 305 305 87% 100% 

2 
Градска управа за опште и заједничке  

послове и имовину 
833 833 490 490 59% 100% 

3 Предшколска установа „Пчелица“ 2.240 2.240 899 899 40% 100% 

4 Укупно орган. јединице (1-3)  3.423 3.423 1.694 1.694 49% 100% 

5 УКУПНО ГРАД – Група 414000 5.874 5.965 2.535 2.535 42% 100% 

1) Градска управа за буџет и локални економски развој. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 305 хиљада динара, и то: (1) 140 хиљада 

динара за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и (2) 165 хиљада 

динара за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. 

 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (414411). На овој 

позицији евидентиран је расход у износу од 165 хиљада динара за помоћ у 

медицинском лечењу запосленог или члана уже породице за четири лица. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

2) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 490 хиљада динара, и то: (1) 136 хиљада 

динара за отпремнине приликом одласка у пензију; (2) 67 хиљада динара за помоћ у 

случају смрти запосленог или члана уже породице; (3) 139 хиљада динара за помоћ у 

медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и (4) 148 хиљада динара за 

остале помоћи запосленим радницима. 

 Остале помоћи запосленим радницима (414419). На овој позицији евидентиран је 

расход у износу од 148 хиљада динара. Исплата је извршена родитељу преминулог 

запосленог по основу трошкова погребних услуга. 

На основу извршене ревизије узорковане документације, утврђено је да је 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину у 2018. години погрешно 

евидентирала расходе у износу од 49 хиљада динара по основу помоћи у случају смрти 

запосленог на конту 414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова 

уже породице и друге помоћи запосленом, уместо на 414300 - Отпремнине и помоћи, 

што није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем и чланом 29. Закона о буџетском систему. 

Препорука број 6 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да се расходи по 

основу помоћи евидентирају на одговарајућим контима прописаним Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

3) Предшколска установа „Пчелица“ Сремска Митровица. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 899 хиљада динара, и то: (1) 862 хиљаде 
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динара за отпремнине приликом одласка у пензију и (2) 37 хиљада динара за помоћ 

у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

 

3.1.3.4. Накнаде трошкова за запослене, група 415000 

Група 415000 – Накнаде трошкова за запослене садржи синтетички конто на којем се 

књиже накнаде трошкова за запослене. 
Табела број 11: Накнаде трошкова за запослене, група 415000                                                                                 ( у хиљадама динара) 

Р. 

бр

. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршењ

е 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за буџет и локални економски 
развој 

945 945 779 779 82% 100% 

2 
Градска управа за опште и заједничке  послове и 

имовину 
1.770 1.745 1.432 1.432 82% 100% 

3 Предшколска установа „Пчелица“ 6.500 6.500 5.074 5.074 78% 100% 

4 Укупно организационе јединице (1-3) 9.215 9.190 7.285 7.285 79% 100% 

5 УКУПНО ГРАД - група 415000 17.048 17.273 13.543 13.543 78% 100% 

1) Градска управа за буџет и локални економски развој. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 779 хиљада динара по основу накнаде за 

превоз на посао и са посла. Запосленима је исплаћена накнада само за дане када су 

долазили на посао. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

2) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 1.432 хиљаде динара по основу накнаде за 

превоз на посао и са посла. Запосленима је исплаћена накнада само за дане када су 

долазили на посао. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

3) Предшколска установа „Пчелица“ Сремска Митровица. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 5.074 хиљаде динара по основу накнаде за 

превоз на посао и са посла. Запосленима је исплаћена накнада само за дане када су 

долазили на посао. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

 

3.1.3.5. Награде запосленима и остали посебни расходи, група 416000 
Група 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи садржи синтетички 

конто на којем се књиже награде запосленима и остали посебни расходи.  
         Табела број 12:  Награде запосленима и остали посебни расходи, група 416000                                                ( у хиљадама  динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 

извршење 
Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 100 100 61 441 441% 723% 

2 Градоначелник 4.000 3.750 2.152 2.152 57% 100% 

3 
Градска управа за буџет и локални 
економски развој 

655 655 650 650 99% 100% 

4 
Градска управа за опште и заједничке  

послове и имовину 
1.448 1.448 1.323 1.323 91% 100% 

5 Предшколска установа „Пчелица“ 4.800 4.800 3.981 3.981 83% 100% 

6 Укупно орган. јединице (1-5)  11.003 10.753 8.167 8.547 79% 105% 

7 УКУПНО ГРАД– Група 416000 17.051 17.286 13.374 13.754 80% 103% 

1) Градоначелник  Града. На овој позицији евидентиран је расход у укупном износу 

од 2.152 хиљаде динара  за накнаде члановима комисија. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

2) Градска управа за буџет и локални економски развој. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 650 хиљада  динара за јубиларне награде.  

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  
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3) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 1.323 хиљаде динара, и то: (1) 253 

хиљаде динара за накнаде члановима комисија и (2) 1.070 хиљада динара за јубиларне 

награде. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

4) Предшколска установа „Пчелица“ Сремска Митровица. На овој позицији 

евидентиран је расход у укупном износу од 3.981 хиљаду динара за јубиларне награде.  

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

 

3.1.3.6. Стални трошкови, група 421000 

Група 421000 – Стални трошкови садржи синтетичка конта на којима се књиже 

трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, 

услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали 

трошкови. 
Табела број 13: Стални трошкови, група 421000                            (у хиљадама  динара) 

Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокациј

ама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за опште и заједничке послове 8.185 8.185 6.643 6.643 81% 100% 

2 Градска управа за инфраструктуру и имовину 40.064 40.064 7.587 7.587 19% 100% 

3 
Градска управа за опште и заједничке послове 

и имовину 
86.572 77.574 53.048 53.048 68% 100% 

4 
Градска управа за саобраћај, комуналне и 
инспекцијске послове 

55.285 55.285 47.532 47.532 86% 100% 

5 Предшколска установа „Пчелица“ 25.830 24.630 13.774 13.774 56% 100% 

6 Укупно организационе јединице  (1-5) 215.936 205.738 128.584 128.584 62% 100% 

7 УКУПНО ГРАД - Група 421000 313.232 303.855 191.176 191.176 63% 100% 

1) Градска  управа за опште и заједничке послове. Исказани су расходи за сталне 

трошкове у износу од 6.643 хиљаде динара, и то: (1) 1.818 хиљада динара за 

електричну енергију; (2) 38 хиљада динара за природни гас; (3) 35 хиљада динара за  

водовод и канализацију; (4) 705 хиљада динара за  услуге заштите имовине; (5) 90 

хиљада динара за одвоз отпада; (6) 1.265 хиљада динара за услуге чишћења; (7) 764 

хиљаде динара за телефон, телекс и телефакс; (7) 561 хиљаду динара за услуге 

мобилног телефона; (8) 623 хиљаде динара за пошту; (9) 198 хиљада динара за 

осигурање возила  и (10) 546 хиљада динара за закуп осталог простора. 

Услуге за електричну енергију (421211). Евидентирани су расходи за услуге за 

електричну енергију у износу од 1.818 хиљада динара, од тога расходи у износу од 

1.795 хиљада динара су извршени по рачунима испостављеним од ЈП 

„Електропривреда Србије“ Београд, а на основу Уговора од 21.02.2017. године за 

набавку електричне енергије. 

Услуге чишћења (421325). Евидентирани су расходи за услуге чишћења у износу од 

1.265 хиљада динара, од тога расходи у износу од 632 хиљаде динара су извршени по 

рачунима испостављеним од ПД „Goodhouse“ доо Београд, а на основу Уговора од 

10.03.2017. године за услуге одржавања хигијене у зградама Градске куће Сремска 

Митровица.  

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

2) Градска управа за инфраструктуру и имовину. Исказани су расходи за сталне 

трошкове у износу од 7.587 хиљада динара, и то: (1) 7.066 хиљада динара за 

електричну енергију и (2) 521 хиљаде динара за трошкове канализације. 

Услуге за електричну енергију (421211). Евидентирани су расходи за услуге за 

електричну енергију у износу од 7.066 хиљада динара од тога 5.637 хиљада динара је 

извршено по рачунима испостављеним од ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, за 
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јавну расвету у 2017. години, а на основу Уговора од 27.02.2015. године који је 

закључен између ЈП „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“ и Анекса I 

уговора од 06.10.2016. године. Анекс I уговора од 06.10.2016. године је закључен 

између ЈП „Електропривреда Србије“ Београд  и Града Сремска Митровица, Градска 

управа за инфраструктуру и имовину, правним следбеником ЈП „Дирекција за 

изградњу града Сремска Митровица“, након доношења Oдлуке о покретању поступка 

ликвидације ЈП „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“, број 023-57/2016-

I, од стране Скупштине Града. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

3) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. Исказани су расходи 

за сталне трошкове у износу од 53.048 хиљада динара, и то: (1) 32.612 хиљада динара 

за електричну енергију; (2) 57 хиљада динара за природни гас;  (3) 4.295 хиљада динара 

за централно грејање; (4) 1.585 хиљада динара за водовод и канализацију; (5) 1.182 

хиљаде динара за услуге заштите имовине; (6) 353 хиљаде динара за одвоз отпада; (7) 

3.253 хиљаде динара за услуге чишћења; (8) 1.457 хиљада динара за  допринос за 

коришћење вода; (9) 2.695 хиљада динара за телефон, телекс и  телефакс; (10) 1.642 

хиљаде динара за услуге мобилног телефона; (11) 2.687 хиљада динара за пошту; (12) 

313 хиљада динара за осигурање возила; (13) седам хиљада динара за  осигурање од 

одговорности према трећим лицима и (14) 910 хиљада динара за закуп осталог 

простора. 

Услуге за електричну енергију (421211). Евидентирани су расходи за услуге за 

електричну енергију у износу од 32.612 хиљада динара који су извршени по рачунима 

испостављеним од ЈП „Електропривреда Србије“ Београд на основу Уговора од 

27.02.2018. године за утрошену  електричну енергију за јавну расвету у граду и селима 

за семафоре и за друге објекте. Уговор је закључен на период од три године, односно 

од 01.03.2018. до 31.12.2020. године. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

4) Градска управа за саобраћај,  комуналне и инспекцијске послове. Исказани су 

расходи за сталне трошкове у износу од 47.532 хиљаде динара, и то: (1) 45.284 хиљаде 

динара за услуге чишћења и (2) 2.248 хиљада динара за закуп опреме за саобраћај. 

Услуге чишћења 421325. Евидентирани су расходи за услуге чишћења у износу од 

47.532 хиљаде динара. У поступку ревизије узорковали смо расходе у износу од 7.839 

хиљада динара који су извршени по рачунима испостављеним од ЈКП „Комуналије 

Сремска Митровица, а на основу  Уговора од 31.01.2018. године за услуге одржавања 

чистоће на јавним површинама, а по Програму одржавања чистоће на јавним 

површинама за 2018. годину, који је донела Скупштина града Сремска Митровица на 

седници одржаној 23.01.2018. године.  

Расходи у износу од 2.433 хиљаде динара су извршени на основу рачуна 

испостављених од Робно транспортног центра Лука „Легет“ ад Сремска Митровица на 

основу Уговора од 31.05.2018. године за одржавање депоније грађевинског отпада у 

Сремској Митровици на локацији бара „Легет“. Уговор је закључен на период до 

31.12.2020. године.  

Закуп опреме за саобраћај 421621. Евидентирани су расходи за закуп опреме за 

саобраћај у износу од 2.248 хиљада динара. Расходи су евидентирани на основу 

извршених плаћања по рачунима испостављеним од Агенције за информатички 

инжењеринг „Пента“ ПР Београд, а на основу Уговора од 31.08.2017. године за најам 

градског информационог система за јавни превоз путника. Уговор је закључен на 

период од две године. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

5) Предшколска установа „Пчелица“ Сремска Митровица. 
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Исказани су расходи за сталне трошкове у износу од 13.774 хиљаде динара, и то: (1) 

293 хиљаде динара за трошкове платног промета; (2) 3.666 хиљада динара за 

електричну енергију; (3) 1.826 хиљада динара за природни гас; (4) 5.751 хиљаду динара 

за  централно грејање; (5) 671 хиљаду динара за водовод и канализацију; (6) 576 

хиљада динара за дератизацију; (7) 133 хиљаде динара за одвоз отпада; (8) 140 хиљада 

динара за услуге чишћења; (9) 381 хиљаду динара за телефон, телекс и  телефакс; (10) 

299 хиљада динара за услуге мобилног телефона; (11) 27 хиљада динара за пошту и 

(12) 11 хиљада динара за осигурање возила. 

Услуге за електричну енергију (421211). Евидентирани су расходи за утрошену 

електричну енергију у износу од 3.666 хиљада динара. Расходи су извршени по 

рачунима испостављеним од ЈП ЕПС  Београд а на основу уговора од 09.05. 2017. 

године и од 23.05.2018. године.  

Централно грејање (421225). Евидентирани су расходи за централно грејање у 

износу од 5.751 хиљаду динара. Расходи су извршени по рачунима испостављеним од 

ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица за трошкове централног грејања. 

Услуге чишћења (421325). Евидентирани су расходи за услуге чишћења у износу од 

140 хиљада динара. Расходи су извршени по рачуну испостављеном од „Матаруга СМ“ 

ПР Сремска Митровица, а на основу Уговора од 13.07.2018. године за услугу прања 

тепиха у објектима Предшколске установе „Пчелица“ Сремска Митровица. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

 

3.1.3.7. Трошкови путовања, група 422000 

Група 422000 – Трошкови путовања садржи синтетичка конта на којима се књиже 

трошкови службених путовања у земљи, трошкови службених путовања у 

иностранство, трошкови путовања у току редовног рада, трошкови путовања ученика и 

остали трошкови транспорта. 
 
Табела број 14: Трошкови путовања, група 422000                                                    (у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Организациона јединица 

Ребала

нс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за образовање  14.055 14.055 14.055 14.055 100% 100% 

2 
Градска управа за образовање, културу и 
спорт 

10.000 11.244 11.244 11.244 100% 100% 

3 Укупно организационе јединице (1-2) 24.055 25.299 25.299 25.299 100% 100% 

4 УКУПНО ГРАД - Група 422000 35.318 36.729 32.814 32.814 89% 100% 

1) Градска управа за образовање. Исказани су расходи за трошкове путовања у 

износу од 14.055 хиљадa динара и чине их расходи за превоз ученика  основних школа 

на територији Града Сремска Митровица. Расходи су евидентирани и исказани на 

основу извршених плаћања по рачунима испостављеним од „Сирмиумбус“ доо 

Сремска Митровица, а на основу Уговора за услуге превоза ученика основних школа 

Града Сремска Митровица који су закључили Град Сремска Митровица - Градска 

управа за образовање и „Сирмиумбус“ доо Сремска Митровица 23.08.2017. године  за 

школску 2017/2018.  

 Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

2) Градска управа за образовање, културу и спорт. Исказани су расходи за 

трошкове путовања у износу од 11.244 хиљаде динара и чине их расходи за превоз 

ученика основних школа на територији Града Сремска Митровица. Расходи су 

евидентирани и исказани на основу извршених плаћања по рачунима испостављеним 

од „Сирмиумбус“ доо Сремска Митровица, а на основу Уговора за услуге превоза 

ученика основних школа Града Сремска Митровица који су закључили Град Сремска 

Митровица, Градска управа за образовање и „Сирмиумбус“ доо Сремска Митровица 
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23.08.2017. године  за школску 2017/2018 и Уговора за услуге превоза ученика 

основних школа Града Сремска Митровица који су закључили Град Сремска 

Митровица, Градска управа за образовање, културу и спорт и „Сирмиумбус“ доо  

Сремска Митровица 27.08.2018. године  за школску 2018/2019. 

 Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности.  

 

3.1.3.8. Услуге по уговору, група 423000 

На овој економској класификацији евидентирају се расходи за обављање  
административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања 

запослених, услугa информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и 

угоститељство, репрезентација и остале опште услуге. 
Табела број 15: Услуге по уговору, група 423000                                                                                                    ( у хиљадама динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 28.336 28.705 25.327 24.947 87% 98% 

2 
Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину 
20.232 20.708 12.642 12.642 61% 100% 

3 
Градска управа за саобраћај, комуналне и 
инспекцијске послове 

120.690 120.547 112.888 112.888 94% 100% 

4 Укупно организационе јединице (1-3)  169.258 169.960 150.857 150.477 89% 100% 

5 УКУПНО ГРАД – Група 423000 337.150 345.157 295.132 294.752 85% 100% 

1) Скупштина града. На буџетским позицијама овог корисника планирани су 

расходи у износу од 28.705 хиљада динара, а извршени у износу од 25.326 хиљада 

динaра, и то: (1) 369 хиљада динара за остале административне услуге; (2) 24.761 

хиљада динара за накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија и (3) 196 

хиљада динара за угоститељске услуге. 

Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија (423591). На овој 

економској класификацији евидентирани су расходи у укупном износу од 24.761 

хиљада  динара, и то: (1) 3.182 хиљада динара за накнаде члановима савета и комисија;  

(2) 21.245 хиљада динара  за накнаде одборницима  и (3) 334 хиљаде динара за остале 

услуге. Износ накнада члановима комисија и савета, као и одборницима Скупштине 

града Сремске Митровице, утврђен је Правилником о платама и осталим примањима 

изабраних лица града Сремска Митровица, накнадама одборницима Скупштине града 

Сремске Митровице, члановима Градског већа и члановима радних тела Скупштине 

града Сремске Митровице и Одлуком о платама, накнадама и осталим примањима 

функционера, службеника на положају, одборника, чланова Градског већа, чланова 

управних и надзорних одбора, радних тела органа града и запослених Скупштине града 

број 120-15/2018-I од 29.06.2018. године. 

 Накнаде члановима комисија и савета. Скупштина града Сремска Митровица је на 

основу члана 47. став 5. Статута града Сремске Митровице, Решењима именовала 

председнике, заменике председника и чланове комисија и савета. Структура 

извршених расхода  на име накнада за рад чланова комисија и савета у 2018. години 

приказана је у Табели која следи:  
Табела број 16: Структура бруто расхода на име накнада комисија и савета                                            (у хиљадама динара) 

Р.бр. Назив комисије, савета или радног тела 

Износ накнаде 

(бруто) 

1 2 3 

1 Савет за урбанизам и стамбено комуналне делатности Скупштине града Сремска Митровица 450 

2 Савет за финансије Скупштине града Сремска Митровица 415 

3 Комисија за кадровска и административна питања Скупштине града Сремска Митровица 594 

4 Комисија за признања Скупштине града Сремска Митровица 423 

5 Савет за друштвене делатности 426 

6 Комисија за одређивање назива улица и тргова 5 

7 Комисија за обележавањење значајних датума и догађаја у граду 10 

8 Комисија за статутарна питања и прописе 432 
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9 Изборна комисија 8 

10 Мандатно-имунитетна комисија 419 

11 Укупно комисије и савети 3.182 

Накнаде одборницима. Накнаде одборницима у 2018. години су извршене и 

евидентиране у укупном износу од 21.245 хиљада динара. Мандати одборника 

додељени су Одлуком о додели мандата одборника у Скупштини града Сремска 

Митровица број 013-88/2016-I од 09.05.2016. године. У 2018. години накнаде 

одборницима Скупштине града Сремске Митровице за присуствовање седницама 

Скупштине града су обрачунате и исплаћене у појединачним износима од 20 хиљада  

динара месечно, увећаним за припадајуће порезе и доприносе, и то на основу: (1) 

Правилника о платама и осталим примањима изабраних лица града Сремска 

Митровица, накнадама одборницима Скупштине града Сремске Митровице, 

члановима Градског Већа и члановима радних тела Скупштине града Сремске 

Митровице, број 06-40/2013-I од 12.03.2013. године, закључно са јуном 2018. године и 

(2) Одлуке о платама, накнадама и осталим примањима функционера, службеника на 

положају, одборника, чланова Градског Већа, чланова управних и надзорних одбора, 

радних тела органа Града и запослених, број 120-15/2018-I од 29.06.2018. године,  

почев од исплате накнаде за месец јул 2018. године.  

Председнику и Заменику председника Скупштине града у 2018. години, у периоду 

када су били запослени у органу Града исплаћена је накнада у износу од 240 хиљада 

динара нето.  На обрачунати износ накнаде плаћен је порез на друге приходе и 

допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет примаоца накнаде у износу од 

140 хиљада динара. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Скупштина 

града расходе на име накнаде одборницима председнику и заменику председника 

Скупштине града Сремска Митровица у периоду када су били запослени у органу 

града, као и припадајућег пореза на друге приходе и доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање на терет примаоца накнаде, у укупном износу од 380 хиљада 

динара, евидентирала на групи 423000 – Услуге по уговору, уместо на групи 416000 – 

Награде запосленима и остали посебни расходи, што није у складу са чланом 14. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем и чланом 29. Закона о буџетском систему. 

У току 2018. године наведена неправилност је отклоњена тако што надлежна 

служба града Сремска Митровица, Председнику и Заменику председника Скупштине 

града, не обрачунава и не исплаћује одборничку накнаду почев од месеца јула 2018. 

године. 

2) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На буџетским 

позицијама овог корисника евидентирани су расходи у укупном износу од 12.642 

хиљаде динaра, и то: (1) 7.347 хиљада динара за остале административне услуге; (2) 

576 хиљада динара за услуге за израду софтвера; (3) 145 хиљада динара за услуге 

образовања и усавршавања запослених; (4) 301 хиљада динара за објављивање тендера 

и информативних огласа; (5) 253 хиљаде динара за накнаде члановима управних, 

надзорних одбора и комисија; (6) 1.200 хиљада динара за остале стручне услуге; (7) 499 

хиљада динара за угоститељске услуге; (8) 101 хиљада динара за репрезентацију и (9) 

2.220 хиљада динара за остале опште услуге. 

Остале опште услуге (423911). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 2.220 хиљада динара. 

Административне услуге у виду вођења помоћних евиденција, издавања, обрачуна и 

наплате закупнине пословних простора и гаража у јавној својини Града Сремска 

Митровица. Расход у износу од 859 хиљада динара је извршен за плаћање 
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административних услуга добављачу „Градско становање“ доо Сремска 

Митровица, на основу Уговора број 165/2018 од 23.01.2018. године и Анекса I 

уговора од 08.03.2018. године, који је  Градска управа за инфраструктуру и имовину 

града Сремске Митровице (Примаоц услуге) закључила са „Градско становање“ доо 

Сремска Митровица, као и Анекса II Уговора од 30.11.2018. године, којим је промењен  

назив уговорне стране на тај начин што је Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину, као правни следбеник Градске управе за инфраструктуру и 

имовину, ступила на место Примаоца услуга и преузела сва права и обавезе правног 

претходника, као уговорна страна у Уговору и Анексу I. 

Меморандум о сарадњи на унапређењу владавине права, демократизације и 

обезбеђивању права на бесплатну правну помоћ у Сремској Митровици. 

Градоначелник града Сремске Митровице је са Балканским центром за миграције и 

хуманитарне активности Београд (у даљем тексту БЦМ), дана 01.10.2017. године 

закључио Меморандум о сарадњи на унапређењу владавине права, демократизације и 

обезбеђивању права на бесплатну правну помоћ у Сремској Митровици. БЦМ се 

Меморандумом обавезао да ће ангажовати правника који пружа бесплатну правну 

помоћ интерно расељеним лицима, избеглицама и грађанима Сремске Митровице, на 

период од годину дана. Град Сремска Митровица се обавезао да ће у наведеном 

периоду ангажованом правнику обезбедити простор у оквиру градских просторија, са 

адекватним условима за рад (компјутер, телефон). Финансијски месечни допринос 

Града на реализацији предметних активности  је 25 хиљада динара. У 2018. години 

добављачу БЦМ је уплаћено укупно 255 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је:  

- Градска управа за опште и заједничке послове расходе у износу од 859 хиљада 

динара за извршене административне услуге вођења помоћне евиденције, издавања, 

обрачуна и наплате закупнине пословних простора и гаража у јавној својини Града 

Сремска Митровица евидентирала на субаналитичком конту 423911 - Остале опште 

услуге, уместо на субаналитичком конту 423191 – Остале административне услуге, 

што није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем и чланом 29. Закона о буџетском систему;  

- Обавезе према добављачима за пружену правну помоћ у износу од 178 хиљада 

динара нису правилно евидентиране на синтетичком конту 243311 - Обавезе по основу 

текућих трансфера нивоу Републике услед чега су исте на наведеном конту више 

евидентиране за исти износ, док су обавезе на групи 252000 – Обавезе према 

добављачима мање евидентиране за исти износ, што није у складу са чланом 12. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремске Митровице да расходе и обавезе 

евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Правилником 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и 

Уредбом о буџетском рачуноводству.  

3) Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. На буџетским 

позицијама овог корисника евидентирани су расходи у укупном износу од 112.888 

хиљада динара и то: (1) 758 хиљада динара за остале административне услуге; (2) 102 

хиљаде динара за котизације за семинаре; (3) 828 хиљада динара за остале услуге 

штампања; (4) 91 хиљаду динара за односе са јавношћу; (5) 209 хиљада динара за 

накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија; (6) 413 хиљада динара за 

остале стручне услуге; (7) 125 хиљада динара за угоститељске услуге и (8) 110.362 

хиљаде динара за остале опште услуге.    
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Остале опште услуге (423911). На овом субаналитичком конту евидентиран је 

расход у износу од 110.362 хиљаде динара, од тога за: (1) јавни градски и 

приградски превоз путника на територији града Сремска Митровица 109.239 хиљада 

динара; (2) уклањање бесправно саграђених и постављених објеката на територији 

града  Сремска Митровица 219 хиљада динара; (3) најам ГИС ЈЛП система 489 хиљада 

динара и (4) израда студијске анализе могућности коришћења индустријског колосека 

за потребе града Сремска Сремска Митровица 415 хиљада динара.  

Јавни градски и приградски превоз путника. Скупштина града Сремске Митровице 

је донела Одлуку о јавном линијском превозу путника на територији града Сремска 

Митровица, број 344-5/2017-I од 20.01.2017. године. Одлуком је прописан начин 

организовања, услови обављања и услови коришћења јавног линијског градског и 

приградског превоза путника на територији града Сремска Митровица. Чланом 33. 

Одлуке дефинисано је да се средства за обављање линијског превоза обезбеђују из 

прихода од продаје услуге превоза и из буџета града Сремска Митровица. Након 

спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку, вршилац дужности 

Начелника Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове је са 

„Сирмиумбус“ доо Сремска Митровица (Превозник), као овлашћеним чланом групе 

понуђача у заједничкој понуди са „ГД Тамнава транс“ доо Београд и „Европа Бус“ доо 

Ваљево, закључио Уговор о јавној набавци услуга – јавни градски и приградски превоз 

путника на територији града Сремска Митровица, број 404-133/2016-VII од 15.08.2016. 

године. Уговор је закључен на период од три године. Укупно уговорена вредност је 

380.644 хиљада динара без ПДВ, односно 418.708 хиљада динара са ПДВ, по 

појединачним ценама по пређеном километру за поједине врсте возила наведеним у 

члану 4. Уговора. Дана 16.01.2017. године, закључен је Анекс уговора број 404-

133/2016-VII. Обавеза Превозника је да: у возилима продаје искључиво карте 

прописане тарифним системом и тарифном политиком Града Сремска Митровица; 

месечно доставља извештај о реализацији планираног реда вожње (образац Извештаја 

и методологију обрачуна прописује Градска управа за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове); води дневну евиденцију продатих карата; сачињава и доставља 

месечни извештај о продатим картама који мора да садржи број продатих карата по 

врстама и линијама и остварени приход по данима и укупно за цео месец. Обавеза 

Града је да врши штампање свих врста карата -  месечних и појединачних, као и 

возних исправа (легитимација) и да врши задуживање и раздуживање Превозника са 

свим врстама карата. Загарантовани приход Превозника према члану 11. Анекса 

Уговора се обезбеђује из следећих извора: (1) прихода од продаје месечних карата; (2) 

прихода од продаје појединачних карата у возилима и (3) издвојених средстава из 

буџета града Сремска Митровица. Превозник задржава приход од продаје месечних 

карата и појединачних карата у возилима, а издвојена средства из буџета града 

Сремска Митровица представљају допуну до загарантованог прихода. Превознику 

„Сирмиумбус“ доо Сремска Митровица је по основу овог уговора у 2018. години 

плаћено укупно 109.239 хиљада динара. 

Ризик  

Уколико се настави са евидентирањем расхода и обавеза на погрешним економским 

класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику 

о појединим категоријама расхода и обавеза. 

Препорука број 7  

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремске Митровице да расходе и обавезе 

евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Правилником 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  
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3.1.3.9. Специјализоване услуге, група 424000 

Група 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта на којима се 

књиже расходи за специјализоване услуге у одређеним областима, и то: 

Пољопривредне услуге, Услуге образовања, културе и спорта, Медицинске услуге, 

Услуге одржавања аутопутева, Услуге одржавања националних паркова и природних 

површина, Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и Остале 

специјализоване услуге.  
Табела број 17: Специјализоване услуге, група 424000                                                                                         (у хиљадама  динара) 

Ред. 

Бр. 
Организациона јединица 

Ребалан

с 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за инфраструктуру и имовину 35.746 35.746 32.788 29.179 82% 89% 

2 
Градска управа за опште и заједничке послове 

и имовину 
62.773 63.282 51.386 53.941 85% 

105

% 

3 
Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката 
22.689 23.921 20.107 20.107 84% 

100

% 

4 Градска управа за образовање, културу и спорт 9.521 9.521 9.028 9.028 95% 
100

% 

5 
Градска управа за пољопривреду и заштиту 

животне средине  
139.355 148.355 56.443 52.623 35% 93% 

6 Укупно организационе  јединице (1-5)  270.084 280.825 169.752 164.878 59% 97% 

7 УКУПНО ГРАД – Група 424000 333.047 349.080 218.609 213.735 61% 98% 

1) Градска управа за инфраструктуру и имовину. На буџетским позицијама овог 

корисника планирани су расходи у износу од 35.746 хиљада динара и исказано је 

извршење у износу од 32.788 хиљада динара, и то: (1) 23.361 хиљада динара за услуге 

очувања животне средине и (2) 9.427 хиљада динара за остале специјализоване услуге. 

 Услуге очувања животне средине (424611). На овом субаналитичком конту 

евидентирани су расходи у износу од 23.361 хиљаду динара. Градска управа за 

инфраструктуру и имовину је са ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица закључила 

Уговор о извођењу радова на уређењу и одржавању јавних зелених површина и 

уклањању штетне вегетације на територији Града Сремска Митровица у 2017. години, 

број 404-180/2017-XIII од 21.03.2017. године. Дана 11.09.2017. године закључен је 

Анекс 1 Уговора, којим је промењена уговорена вредност и износи 46.497 хиљада 

динара без ПДВ, односно 51.146 хиљада динара са ПДВ. Уговор и Анекс су закључени 

на основу Одлуке и Измене Одлуке Скупштине града Сремска Митровица о уређењу и 

одржавању паркова, зелених и рекреационих површина и Програма и измене Програма 

одржавања паркова, зелених и рекреационих површина са планом санације заштићеног 

дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији Града Сремска 

Митровица у 2017. години који је Скупштина Града донела Закључком број 352-

275/2017-I од 24.04.2017. године
30

 и Закључком број 352-1303/2017-I од 01.09.2017. 

године
31

. Узорковани расходи у износу од 12.009 хиљада динара су извршени на 

основу уговора из 2017. године и привремених ситуација број 6, 7 и 9 и окончане 

ситуације од 30.11.2017. године. Достављен је годишњи извештај о утрошку средстава 

за наведене намене. 

 Остале специјализоване услуге (424911). На овом субаналитичком конту 

евидентирани су расходи у износу од 9.427 хиљада динара. Од тога расходи у укупном 

износу од 8.113 хиљада динара су извршени за услуге одржавања јавног осветљења и 

то: (1) 7.513 хиљада динара на основу уговора број 404-18/2017-XIII од 16.01.2017. 

године, као и Анекса 1 од 05.09.2017. године и (2) 600 хиљада динара на основу 

Уговора из 2018. године, које је Градска управа за инфраструктуру и имовину 

закључила са ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица. 

                                                 
30 „Службени  лист Града Сремска Митровица“, број 6/17 
31 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 12/17 
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  Расходи у узоркованом износу од 3.609 хиљада динара су извршени за плаћање 

услуга одржавања јавног осветљења по основу десете привремене и окончане 

ситуације и Уговора из 2017. године, а који је закључен на основу Одлуке Скупштине 

града о јавној расвети, број 352-870/2016-I од 15.09.2016. године. 

На основу ревизије узорковане документације, утврђено је да је Градска 

управа за инфраструктуру и имовину расходе на име одржавања јавног осветљења на 

територији Града Сремска Митровица у 2017. години, у укупном износу од 3.609 

хиљада динара, евидентирала на групи 424000 – Специјализоване услуге, уместо на 

групи 425000 – Текуће поправке и одржавање, што није у складу са чланом 14. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем и чланом 29. Закона о буџетском систему. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да расходе  

евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Правилником 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

2) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На буџетским 

позицијама овог корисника планирани су расходи у износу од 63.282 хиљада динара и 

исказано је извршење у износу од 51.386 хиљада динара, и то: (1)  две хиљаде динара 

за остале медицинске услуге; (2) 2.548 хиљада динара за услуге одржавања 

националних паркова и природних површина; (3) 40.091 хиљаду динара за услуге 

очувања животне средине; (4) 483 хиљаде динара за геодетске услуге и (5) 8.262 

хиљаде динара за остале специјализоване услуге. 

Остале специјализоване услуге (424911). На овом субаналитичком конту 

евидентирани су расходи у износу од 8.262 хиљаде динара, и то за: 1) Услуге 

одржавања јавног осветљења на територији Града Сремска Митровица у 2018. 

години. Расход у износу од 922 хиљаде динара извршен је на основу седме привремене 

ситуације од 30.09.2018. године и Уговора број 404-105/2018-XIII од 22.01.2018. године 

за одржавање јавног осветљења на територији Града Сремска Митровица за 2018. 

годину, а који је Градска управа за инфраструктуру и имовину (угашена 06.04.2018. 

године), закључила са ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица. Закључен је и Анекс 1 

Уговора од 28.08.2018. године, између Градске управе за опште и заједничке послове и 

имовину града Сремска Митровица и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица; 2) 

Услуге узорковања и испитивања воде за пиће из артершких бунара на подручју Града 

Сремска Митровица. Извршено је плаћање Заводу за јавно здравље Сремска 

Митровица 115 хиљада динара на основу рачуна од 02.10.2017. године и Уговора од 

14.02.2017. године који је закључен са Градском управом за инфраструктуру и 

имовину, за вршење услуга узорковања и испитивања воде за пиће из артершких 

бунара на подручју Града Сремска Митровица у 2017. години; 3) Постављање 

рефлектора јавне расвете,  плаћени су изведени радови на постављању рефлектора 

јавне расвете у износу од 781 хиљаду динара  по првој и другој привременој ситуацији 

испостављеним од „Елит“ доо Рума, а на основу Уговора од 25.05.2017. године; 4) 

Услуге обављања техничког прегледа (услуге прегледа електричних инсталација за 

време одржавања манифестација и услуге техничког прегледа заштите од пожара) 

за потребе Града Сремска Митровица у 2018. години. Расходи у узоркованом износу 

од 227 хиљада динара су извршени за плаћање услуга техничког прегледа заштите од 

пожара за Балон халу у Јарку и услуга испитивања, прегледа и мерења електричне 

инсталације са израдом стручних налаза и дежурством за време трајања манифестација 

на основу рачуна број 47/18 од 23.07.2018. године и Уговора број 404-9/2018-V-21 од 

03.07.2018. године који је Градска управа за опште и заједничке послове и имовину за 

вршење услуга техничког прегледа закључила са „Пентагон“ доо Сремска Митровица. 

Достављени су извештаји о мерењима и испитивањима електричних инсталација по 
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манифестацијама; 5) Хитне интервенције по налогу инспекције – машински ископ и 

утовар у возило земље, шута са одвозом и истоваром на депонију до пет км.  

Добављачу „Борад“ доо Сремска Митровица је извршено плаћање у износу од 828 

хиљада динара на основу прве привремене и окончане ситуације од 09.10.2018. године 

и Уговора број 404-45/2018-XIII од 26.03.2018. године и 6) Републичке 

административне таксе. На основу Опомене за плаћање таксе од 31.07.2018. године,  

плаћена је Републичка административна такса на Решење за упис права својине кроз 

поступак обједињене процедуре на катастарској парцели број 5727/1 К.О. Сремска 

Митровица у износу од 71 хиљаду динара. 

На основу ревизије узорковане документације, утврђено је:   
- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину је расходе за  

одржавање јавног осветљења на територији Града Сремска Митровица у 2018. 

години, у износу од 922 хиљада динара, евидентирала на групи 424000 – 

Специјализоване услуге, уместо на групи 425000 – Текуће поправке и одржавање, 

што није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 29. Закона о буџетском 

систему; 

- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину је расходе за 

постављање рефлектора јавне расвете у износу од 781 хиљада динара, евидентирала 

на групи 424000 – Специјализоване услуге, уместо на групи 512000 – Машине и 

опрема, што није у складу са чл. 14. и 15. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 29. Закона о 

буџетском систему; 

- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину је расходе за 

Републичке административне таксе на решење за упис права својине кроз поступак 

обједињене процедуре у износу од 71 хиљаду динара, евидентирала на групи 424000 

– Специјализоване услуге, уместо на групи 482000 – Порези, обавезне казне и 

пенали, што није у складу са чланом 14. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 29. Закона о 

буџетском систему; 

- Са позиција Градске управе за опште и заједничке послове и имовину извршено 

је плаћање за радове на постављању рефлектора јавне расвете у износу од 781 

хиљаду динара, а да није извршено евидентирање у оквиру нефинансијске имовине и 

капитала, што није у складу са чланом 11. Закона о буџетском систему и чланом 10. 

и 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

Предузета мера у поступку ревизије: 

 Град Сремска Митровица је доставила доказ да је у 2019. години извршила  

евидентирање радова на постављању рефлектора јавне расвете на одговарајућим 

економским класификацијама у оквиру нефинансијске имовине и капитала (налог 089 

од 12.04.2019. године).  

3) Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката. На  

буџетским позицијама овог корисника планирани су расходи у износу од 23.921 

хиљаду динара и исказано је извршење у износу од 20.107 хиљада динара и то: (1) 216 

хиљада динара за геодетске услуге и (2) 19.891 хиљаду динара за остале 

специјализоване услуге.  

 Остале специјализоване услуге (424911). На овом субаналитичком конту 

евидентирани су расходи у износу од 19.891 хиљаду динара. На основу Одлуке о 
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поверавању послова урбанизма
32

, послови просторног и урбанистичког планирања 

и пројектовања, израде планских докумената и обављање других послова, који 

укључују и пружање пословних и техничких услуга у области испитивања тржишта у 

урбаној изградњи и економске, организационе и технолошке услуге у урбанистичком и 

просторном планирању, пројектовању и урбаном развоју у складу са законом, поверени 

су Јавном предузећу за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица. 

1) Израда Плана детаљне регулације радне зоне "Језеро" у К.О. Сремска Митровица. 

Расходи у узоркованом износу од 2.548 хиљада динара су извршени за плаћање услуге 

израде Плана детаљне регулације радне зоне "Језеро" у К.О. Сремска Митровица на 

основу рачуна 020/18R, 0052/18R, 0105/18R и Уговора број 404-76/2018-VI од 

29.01.2018. године, а који је Градска управа за урбанизам, просторно планирање и 

изградњу објеката закључила са ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска 

Митровица.  

2) Израда Плана детаљне регулације за израду подсистема за наводњавање „Попова 

бара“ у К.О. Мартинци. Расход у узоркованом износу од 985 хиљада динара је 

извршен за плаћање услуга израде Плана детаљне регулације за израду подсистема за 

наводњавање "Попова Бара" у К.О. Мартинци на основу рачуна број 0114/18R  и 

Уговора број 404-279/2018-VI од 28.05.2018. године који је Градска управа за 

урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката закључила са ЈП за послове 

урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица. 

 На основу ревизије узорковане документацијe нису утврђене неправилности. 

4) Градска управа за образовање, културу и спорт. На буџетским позицијама овог 

корисника планирани су расходи у износу од 9.521 хиљада динара и исказано је 

извршење у износу од 9.028 хиљада динара, и то: (1) 7.768 хиљада динара за услуге 

културе и (2) 1.260 хиљада динара за услуге спорта. 

 Услуге културе (424221). На овом субаналитичком конту евидентирани су расходи 

у износу од 7.768 хиљада динара. Расходи у узоркованом износу од 5.812 хиљада 

динара су извршени за изведене радове на конзервацији, рестаурацији и презентацији 

археолошког локалитета 28 „Житни трг“ у Сремској Митровици на основу Уговора 

број 404-475/2017-IX од 03.10.2017. године, и то: (1) 5.254 хиљаде динара је плаћено 

извођачу „Пројектант-СМ“ Сремска Митровица на основу друге привремене и 

окончане ситуације из 2018. године и (2) 558 хиљада динара је плаћен ПДВ на основу 

Интерног обрачуна ПДВ-а за изведене радове по другој привременој ситуацији од 

11.04.2018. године. 

 На основу ревизије узорковане документације нису утврђене неправилности. 

5) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине. На буџетским 

позицијама овог корисника планирани су расходи у износу од 148.355 хиљада динара и 

исказано је извршење у износу од 56.442 хиљаде динара, и то: (1) 2.995 хиљада динара 

за заштиту биља; (2) 2.000 хиљада динара за испитивање узорака земљишта и 

вештачког ђубрива; (3) 3.040 хиљада динара  за остале услуге заштите животиња и 

биља; (4) 1.658 хиљада динара за услуге очувања животне средине; (5) 23.131 хиљаду 

динара за геодетске услуге и (6) 23.618 хиљада динара за остале специјализоване 

услуге. 

 Геодетске услуге (424631). На овом субаналитичком конту евидентиран је расход у 

износу од 23.131 хиљаду динара.  

1) Геодетско технички радови на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и 

обнови предмера грађевинског земљишта у К.О. Шашинци града Сремска Митровица.  
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Расходи у узоркованом износу од 4.060 хиљада динара су извршени за набавку 

услуга извођења геодетско техничких радова на уређењу пољопривредног 

земљишта комасацијом и обнови предмера грађевинског земљишта у К.О. Шашинци 

на основу треће и пете привремене ситуације и Уговора број 404-187/2017-XI од 

10.05.2017. године који је Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине 

закључила са „Гео Пројект СМ“ Сремска Митровица (на основу заједничке понуде са 

групом понуђача „Geosoft“ доо Београд и „Evrogeomatika“ доо Београд), као и Анекса 

Уговора од 19.09.2017. године. Вредност уговора је 77.000 хиљада динара без ПДВ, 

односно 92.400 хиљада динара. Уговор је закључен на основу одобреног Програма 

комасације из 2015. године који је израдио „GEOSOFT“ доо Београд и Одлуке 

Скупштине града о спровођењу комасације за К.О. Шашинци број 461-18/2016-I
33

 од 

20.12.2016. године. 

2) Геодетско технички радови на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и  

обнови предмера грађевинског земљишта у К.О. Раденковић Града Сремска 

Митровица. Расход у узоркованом износу од 2.122 хиљаде динара је извршен за 

плаћање геодетско техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта 

комасацијом и обнови премера грађевинског земљишта у К.О. Раденковић Града 

Сремска Митровица, на основу седме привремене ситуације од 15.01.2018. године и 

Уговора број 404-239/2015-XI од 22.12.2015. године закљученог са „Гео-Пројект СМ“ 

Сремска Митровица. Уговор је закључен на основу Програма комасације који је донела 

Скупштина града Сремска Митровица број 461-15/2015-I и Одлуке Скупштине града о 

спровођењу комасације за К.О. Раденковић у Сремској Митровици број 461-17/2015-I
34

 

од 30.07.2015. године.  

 На основу ревизије узорковане документације нису утврђене неправилности. 

 Остале специјализоване услуге (424911). На овом субаналитичком конту 

евидентирани су  расходи у укупном  износу од 23.618 хиљада динара.  

1)Уређење атарских путева на територији Града Сремска Митровица. Расходи у 

узоркованом износу од 3.820 хиљада динара су плаћени за изведене радове - Уређење 

атарских путева на територији Града Сремска Митровица по првој привременој 

ситуацији од 30.09.2018. године на основу Уговора број 404-305/2018-XI од 19.07.2018. 

године који је Градска  управа за пољопривреду и заштиту животне средине закључила 

са Хидрограђевинар - одржавање" доо Сремска Митровица, као носиоцем посла у 

заједничкој понуди са „Хидрограђевинар“ а.д. Сремска Митровица.  

2)Уништавање комараца на територији Града Сремска Митровица. Градска управа 

за пољопривреду и заштиту животне средине је за уништавање комараца на територији 

Града Сремска Митровица, са Заводом за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију 

"EKO-SAN" Београд - Земун у 2018. години закључила два уговора и то: (1)  Уговор 

број 404-193/2018-XI од 30.04.2018. године и (2) Уговор број 404-267/2018-XI од 

11.06.2018. године. Узорковани су рачуни број 18-360-000638 од 09.05.2018. године и 

број 18-360-001388 од 08.08.2018. године на укупан износ од 4.895 хиљада који су 

плаћени у 2018. години. 

 На основу ревизије узорковане документације, утврђено је да је Градска 

управа за пољопривреду и заштиту животне средине  расходе у износу од најмање 

3.820 хиљада динара за изведене радове на уређењу атарских путева на територији 

града Сремска Митровица, евидентирала на групи 424000 – Специјализоване услуге, 

уместо на групи 425000 – Текуће поправке и одржавање, што није у складу са чланом 
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14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем и чланом 29. Закона о буџетском систему. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да расходе за 

уређење атарских путева планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим 

економским класификацијама у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Ризик 

Уколико се настави са евидентирањем расхода на погрешним економским 

класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику 

о појединим категоријама расхода. 

Препорука број 8  

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремске Митровице да расходе 

планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама 

у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем и Уредбом о буџетском рачуноводству. 

 

3.1.3.10. Текуће поправке и одржавање, група 425000  

На субаналитичким контима ове групе расхода књиже се трошкови текућих поправки 

и одржавања зграда, других објеката и опреме.  
Табела број 18: Текуће поправке и одржавање, група 425000                                                                               ( у хиљадама динара) 

Р. 

бр

. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Градска управа за инфраструктуру и 

имовину 
2.336 2.336 1.361 4.970 213% 365% 

2 

Градска управа за пољопривреду и 

заштиту животне средине 
0 0 0 3.820 - - 

3 

Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину 
13.857 13.353 7.364 3.957 30% 54% 

4 
Градска управа за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове 
72.550 72.478 53.267 53.267 73% 100% 

5 Укупно организационе јединице (1-4)  88.743 88.167 61.992 66.014 75% 106% 

6 УКУПНО ГРАД – Група 425000 111.116 110.674 74.194 78.216 71% 105% 

1) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На буџетским 

позицијама овог корисника планирани су расходи у износу од 13.353 хиљаде динара, а 

извршени у износу од 7.364 хиљаде динара и то: (1) 416 хиљада динара  за молерске 

радове; (2) 4.329 хиљада динара  за текуће поправке и одржавање осталих објеката; (3) 

476 хиљада динара за зидарске радове; (4) 80 хиљада динара  за поправке електричне и 

електронске опреме; (5) 203 хиљаде динара за остале поправке и одржавање опреме за 

саобраћај; (6) 500 хиљада динара  за електронску и фотографску опрему; (7) 157 

хиљада динара за биротехничку опрему; (8) 362 хиљаде динара за уградну опрему; (9) 

400 хиљада динара за остале поправке и одржавање административне опреме; (10) 191 

хиљаду динара  за текуће поправке и одржавање опреме за спорт и (11) 250 хиљада 

динара за текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност. 

Текуће поправке и одржавање осталих објеката (425191). На овом 

субаналитичком конту исказано је извршење у износу од 4.329 хиљада динара, и то за: 

1) одржавање отворене атмосферске канализације 911 хиљада динара на основу 

Уговора oд 14.02.2018. године који је Градска управа за инфраструктуру и имовину 

закључила са ВПД „Хидросрем“ Сремска Митровица; 2) одржавање затворене 

атмосферске канализације на територији града Сремска Митровица у 2018. години 

1.610 хиљада динара на основу Уговора од 01.03.2018. године који је Градска управа за 

инфраструктуру и имовину закључила са ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и 3) 

одржавање црпних станица атмосферске канализације на територији града Сремска 

Митровица у 2018. години 1.808 хиљада динара на основу Уговора oд 14.02.2018. 
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године који је Градска управа за инфраструктуру и имовину закључила са ВПД 

„Хидросрем“ Сремска Митровица. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину расходе у износу од 4.329 

хиљада динарa  за одржавање црпних станица, отворене и затворене атмосферске 

канализације, евидентирала на групи 425000 - Текуће поправке и одржавање, уместо на 

групи 424000 - Специјализоване услуге, што није у складу са чланом 14. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 

29. Закона о буџетском систему. 

Препорука број 9 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да расходе 

евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Правилником 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

2) Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. На буџетским 

позицијама овог корисника планирани су расходи у износу од 72.478 хиљада динара, а 

извршени у износу од 53.267 хиљада динара, и то за текуће поправке и одржавање 

осталих објеката. 

Текуће поправке и одржавање осталих објеката (425191). На овом 

субаналитичком конту исказано је извршење у износу од 53.267 хиљада динара, и то: 

(1) 33.738 хиљада динара за услуге одржавања путева и улица на територији града 

Сремска Митровица у 2018. години; (2) 18.015 хиљада динара за услуге одржавања 

путева и улица на територији града Сремска Митровица у 2017. години; (3) 1.211 

хиљада динара за услуге одржавања семафора у 2018. години и (4) 303 хиљаде динара 

за остале расходе за текуће поправке и одржавање. 

1) Одржавање путева и улица на територији града Сремска Митровица за 2018. 

годину. На основу Одлуке о оснивању Предузећа за одржавање улица и путева 

„Сирмијум пут“ доо Сремска Митровица
35

, Одлуке о општинским путевима и улицама 

на територији града Сремска Митровица
36

 и Програма одржавања локалних путева, 

јавних површина, одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимска служба 

за 2018. годину
37

, Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове је са 

„Сирмијум пут“ доо Сремска Митровица, закључила Уговор о одржавању путева и 

улица на територији града Сремска Митровица за 2018. годину број 404-126/2018-VII 

од 22.02.2018. године. Уговорена вредност износи 49.263 хиљаде динара са ПДВ, 

односно по Анексу 1 Уговора  од 09.10.2018. године 59.263 хиљаде динара са ПДВ. 

Узорковани су расходи у износу од 12.597 хиљада динара који су извршени на основу 

испостављених привремених ситуација за услуге одржавања путева у летњем периоду 

у 2017. и 2018. години и прве привремене ситуације за радове на одржавању 

хоризонталне и вертикалне сигнализације у 2018. години. Добављачу „Сирмијум пут“ 

доо Сремска Митровица за наведене услуге одржавања је у 2018. години плаћено 

укупно 44.905 хиљада динара. 

Расход у износу од 208 хиљада динара је извршен за услуге одржавања семафора по 

трећој привременој ситуацији и Уговору  број 404-99/2018-VII од 22.03.2018. године 

који је Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове закључила са 

„Infolab-SM“ Драган Мудрић велепродаја рачунара и опреме из Сремске Митровице. 

На основу ревизије узорковане документације нису утврђене неправилности. 

 

                                                 
35„Службени  лист Града Сремска Митровица“, бр. 4/13, 14-II/16 и 16/16 
36 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 14/16 
37 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 1/18 
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3.1.3.11. Материјал, група 426000 

   Група 426000 – Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи 

административног материјала, материјала за пољопривреду, материјала за образовање 

и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за очување животне 

средине и науку, материјала за образовање, културу и спорт, медицинских и 

лабораторијских материјала, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 

материјала за посебне намене. 
 

Табела број 19:  Материјал, група 426000                                     ( у хиљадама динара) 

Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6\4 6\5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за опште и заједничке послове 4.734 4.734 4.613 4.613 97% 100% 

2 
Градска управа за опште и заједничке послове 
и имовину 

24.769 25.475 21.001 21.001 82% 100% 

3 Предшколска установа „Пчелица“ 25.006 23.588 20.563 20.563 87% 100% 

4 Укупно организационе јединице (1-3)  54.509 53.797 46.177 46.177 86% 100% 

5 УКУПНО ГРАД – Група 426000 87.588 87.206 69.404 69.404 80% 100% 

1) Градска управа за опште и заједничке послове. На позицијама овог буџетског 

корисника планирани су расходи за материјал у износу од 4.733 хиљада динара, а 

извршени у износу од 4.613 хиљада динара, и то: (1) 2.697 хиљада динара за 

административни материјал; (2) 749 хиљада динара за материјал за образовање и 

усавршавање запослених; (3) 267 хиљада динара за материјал за саобраћај; (4) 502 

хиљаде динара за материјал за одржавање хигијене и угоститељство и (5) 398 хиљада 

динара за материјал за посебне намене. 

 Канцеларијски материјал (426111). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 2.483 хиљада динара. Од тога расход у износу од 904 хиљада 

динара је извршен авансним плаћањем Заводу за израду новчаница и кованог новца 

Топчидер, по предрачуну – обавештењу од 22.02.2018. године, за набавку образаца и 

уверења за потребе Матичне службе града Сремска Митровица.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је 

Градска управа за опште и заједничке послове извршила авансно плаћање у износу од 

904 хиљаде динара за набавку образаца и уверења за потребе матичне Службе града 

Сремска Митровица, које није евидентирала на авансима, што није у складу са  чланом 

9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 11. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да авансне уплате 

евидентирају на одговарајућим контима прописаним Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

2) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На позицијама овог 

буџетског корисника планирани су расходи за материјал у износу од 25.475 хиљада 

динара, а извршени у износу од 21.001 хиљаду динара, и то: (1) 4.262 хиљаде динара за 

административни материјал; (2) 506 хиљада динара за материјал за образовање и 

усавршавање запослених; (3) 2.133 хиљаде динара  за материјал за саобраћај; (4) 4.422 

хиљаде динара за материјал за одржавање хигијене и угоститељство и (5) 9.678 хиљада 

динара  за материјал за посебне намене. 

Канцеларијски материјал (426111). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 3.369 хиљада динара. На основу испостављених предрачуна – 

обавештења број 5-101208-08898774 и 4-081902-08898774, Градска управа за опште и 

заједничке послове и имовину је извршила авансно плаћање у укупном износу од 890 

хиљада динара Заводу за израду новчаница и кованог новца Топчидер за разне образце 

и уверења за потребе Матичне службе града Сремска Митровица.  
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Остали материјали за посебне намене (426919). На овој економској 

класификацији исказано је извршење у износу од 7.111 хиљада динара.  

Остали материјали за посебне намене (426919). На овој економској класификацији 

исказано је извршење у износу од 7.111 хиљада динара и то:  (1) 374 хиљаде динара за 

набавку јарбола и застава за потребе града Сремска Митровица по рачуну 

испостављеном од „Media plus“ Сремска Митровица и издате Наруџбенице  од 

03.07.2018. године; (2) 6.289 хиљада динара за набавку материјала за јавну расвету по 

рачунима испостављеним од „Пламен“ доо Инђија, а на основу Уговора од 24.04.2018. 

године; (3) 364 хиљаде динара за набавку новогодишњих украса  по рачуну број 15 

испостављеном од “DBA LIGHT“ доо Крњешевци а на основу Уговора за набавку 

новогодишњих украса  од 03.12.2018. године  и (5) 84 хиљаде динара остали 

материјали за посебне намене. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину извршила авансно плаћање у 

износу од 890 хиљада динара за набавку образаца и уверења за потребе матичне 

Службе града Сремска Митровица, које није евидентирала на авансима, што није у 

складу са  чланом 11. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем и чланом 29. Закона о буџетском систему. 

 Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да се авансне 

уплате евидентирају на одговарајућим контима прописаним Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 3) Предшколска установа „Пчелица“ Сремска Митровица. 

На позицијама овог буџетског корисника планирани су расходи за материјал у 

износу од 23.588 хиљада динара, а извршени у износу од 20.563 хиљаде динара и то: 

(1) 260 хиљада динара за административни материјал; (2) 60 хиљада динара  за 

материјал за образовање и усавршавање запослених; (3) 354 хиљаде динара  за 

материјал за саобраћај; (4) 482 хиљаде динара за материјал за образовање, културу и 

спорт; (5) 18.659 хиљада динара  за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 

и (6) 748 хиљада динара   за материјал за посебне намене. 

Намирнице за припремање хране (426823). На овој економској класификацији 

исказано је извршење за набавку намирница за припремање хране у износу од 16.904 

хиљаде динара, и то: (1) 4.746 хиљада динара на основу закључених уговора из 2017. 

године и (2) 12.158 хиљада динара на основу уговора закључених у 2018. години са  

КПМТ Недељковић Шашинци за набавку меса и месних прерађевина и са „Луки 

комерц“ Пећинци за набавку рибе, млека и млечних производа; свежег воћа и поврћа; 

смрзнутог воћа и поврћа, јаја и других намирница. 

Ревизијом узорковане  документације  нису утврђене неправилности. 

Ризик 

Уколико се настави са евидентирањем авансних уплата супротно Правилнику о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем постоји 

ризик од погрешног исказивања у финансијским извештајима. 

Препорука број 10 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да авансне уплате 

евидентирају на одговарајућим контима прописаним Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

3.1.3.12. Отплата домаћих камата, група 441000 

Група 441000 – Отплата домаћих камата садржи синтетичка конта: Отплата камата на 

домаће хартије од вредности, Отплата камата осталим нивоима власти, Отплата камата 

домаћим јавним финансијским институцијама, Отплата камата домаћим  пословним 
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банкама, Отплата камата осталим домаћим кредиторима, Отплата камата 

домаћинствима у земљи, Отплата камата на домаће финансијске деривате, Отплата 

камата на домаће менице и Финансијске промене на финансијским лизинзима. 
Табела број 20: Отплата главнице домаћим кредиторима, група 441000      (у хиљадама динара) 

Р.бр Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за буџет и  локални 

економски развој 
11.750 11.750 10.576 11.801 100% 112% 

2 Укупно организационе јединице (1) 11.750 11.750 10.576 11.801 100% 112% 

3 УКУПНО ГРАД - Група 441000 11.750 11.750 10.576 11.801 100% 112% 

 Градска управа за буџет и  локални економски развој. Исказани су расходи за 

отплату домаћих камата у износу од 10.576 хиљадa динара, и чине их: расходи за 

отплату камата домаћим пословним банкама 10.510 хиљада динара и расходи за камате 

на куповине путем лизинга 66 хиљада динара. 

 Отплата камата домаћим пословним банкама (441411). На овој позицији исказано 

је 10.510 хиљада динара, а наведени износ се односи на отплату домаћих камата која је 

извршена у 2018. години по основу три уговора, и то:  

(1) По основу Уговора о наменском кредиту са Banca Intesa a.d.  Београд од 24.08.2015. 

године извршени су расходи у укупном износу од 1.754 хиљаде динара.  Уговорену 

камату чини збир  тромесечног EURIBOR, марже од 2,27% на годишњем нивоу и 

припадајућих јавних дажбина (уколико је применљиво) у складу са позитивним 

прописима Републике Србије; 

(2) По основу Уговора о дугорочном кредиту са Erste bank a.d. Нови Сад од 26.08.2015. 

године извршени су расходи у укупном износу од 7.720 хиљада динара. Уговорена је 

променљива каматна стопа која у тренутку уговарања износи тромесечни EURIBOR + 

2,23% годишње;  

(3) По основу Уговора о краткорочном кредиту од 23.01.2018. године закљученим са 

UniCredit bank Srbija a.d. Београд извршени су расходи у укупном износу од 1.036 

хиљада динара. Уговорена је номинална камата стопа на нивоу тромесечног EURIBOR-

a + 1,55% годишње. Расходи у износу од 150 хиљада динара извршени су на основу 

Обавештења UniCredit bank Srbija a.d. Београд од 16.10.2018. године по којем Град 

Сремска Митровица има обавезу према UniCredit bank Srbija a.d. Београд  за претходно 

доспелу главницу у износу од 203,79 евра и за камату у износу од 1.067,84 евра. Град 

Сремска Митровица је по наведеном обавештењу на име расхода за камату уплатио и 

главницу и камату у укупном износу од  150 хиљада динара од чега се на главницу 

односи 24 хиљаде динара.  

 У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Градска управа 

за буџет и  локални економски развој погрешно  евидентирала издатке  у износу од 24 

хиљаде динара по основу отплате главнице UniCredit bank Srbija a.d. Београд  по 

Уговору о кредиту од 23.01.2018. године на конту 441400 - Отплата камата домаћим 

пословним банкама, уместо на 611400 - Отплата главнице домаћим пословним 

банкама, што није у складу са чл. 14. и 16. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

Ризик 

Уколико се настави са евидентирањем издатака на погрешним економским 

класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику 

о појединим категоријама расхода. 

Препорука број 11 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремске Митровице да издатке  за 

отплату главнице по кредитима евидентирају на одговарајућим контима прописаним 
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Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

 

3.1.3.13. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 

група 451000 

Група 451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

садржи аналитичка конта на којима се књиже текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама и капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама. 
      Табела број 21:  Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, група 451000                          ( у хиљадама динара) 

Р. 

Б

р 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за здравствену и социјалну 
заштиту 

57.000 57.000 49.288 0 0% 0% 

2 
Градска управа за пољопривреду и заштиту 

животне средине 
35.500 35.500 20.880 20.880 59% 100% 

3 Укупно организационе јединице (1-2)  92.500 92.500 70.168 20.880 23% 30% 

4 УКУПНО ГРАД – Група 451000 92.500 92.500 70.168 20.880 23% 30% 

 1) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту. На буџетским позицијама 

овог корисника планирани су расходи у износу од 57.000 хиљада динара и исказано је 

извршење у износу од 49.288 хиљада динара и то на економској класификацији 451191-

Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 

Целокупан износ је пренет Апотекарској установи Сремска Митровица на основу 

Уговора о субвенционисању текућег пословања Апотеке Сремска Митровица у 2018. 

години од 05.01.2018. године. 

 На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је 

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту  пренос средстава  Апотекарској 

установи Сремска Митровица у укупном износу од 49.288 хиљада динара, 

евидентирала на групи конта 451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима 

уместо на групи конта 464000 – Дотације за обавезно социјално осигурање, што није у 

складу са чланом 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем и чланом 29. Закона о буџетском систему.  

 Препоручујемо одговорном лицима Града Сремска Митровица да расходе за 

дотације организацијама обавезног социјалног осигурања евидентирају на 

одговарајућим контима прописаним Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

2) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине. На буџетским 

позицијама овог корисника планирани су расходи у износу од 35.500 хиљада динара и 

исказано је извршење у износу од 20.880 хиљада динара, и то: (1) 6.848 хиљада динара 

за текуће субвенције за пољопривреду и (2) 14.032 хиљаде динара за текуће субвенције 

осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 

Текуће субвенције за пољопривреду (451141). На овој економској класификацији 

исказано је извршење у износу од 6.849 хиљада динара, и то: (1) 4.000 хиљаде динара 

за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног 

земљишта на територији града Сремска Митровица на основу Уговора из 2017. године; 

(2) 2.534 хиљаде динара за изведене радове на уређењу каналске мреже у функцији 

одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Сремска Митровица на 

основу уговора из 2018. године; (3) 164 хиљаде динара за субвенционисање дела 

камате дугорочног кредита физичког лица и (4) 151 хиљада динара за остале 

субвенције. 
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Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног 

земљишта на територији Града Сремска Митровица у 2018. години. За ове радове 

градоначелник Града Сремска Митровица је закључио тројни Уговор са Аутономном 

покрајином Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство Нови Сад (у даљем тексту Секретаријат) и  Јавно водопривредним 

предузећем "Воде Војводине" Нови Сад број 404-271/2018-II од 25.05.2018. године.  

Вредност уговора је 12.222 хиљаде динара без ПДВ. У складу са Законом  о јавним 

набавкама, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад је за наведене 

радове закључило два уговора са извођачима радова, и то: са ВПД „Хидросрем“ доо 

Сремска Митровица од 06.08.2018. године и са ВД „Сава“ доо Шабац од 03.08.2018. 

године. Град је вршио плаћања на рачун ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а на основу 

испостављених ситуација извођача радова. На основу уговора закљученог са ВД 

„Сава“ доо Шабац, уплаћен је део аванса у износу од 1.448 хиљада динара, који није 

књижен на одговарајућем аналитичком конту. 

На основу извршене ревизије узорковане документације, утврђено је да је 

Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине извршила авансно 

плаћање у износу од 1.448 хиљада динара за набавку радова на уређењу каналске 

мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града 

Сремска Митровица, које није евидентирала на авансима, што није у складу са  чланом 

9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 11. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремске Митровице да авансне уплате 

евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у складу са Правилником 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Ризик 

 Неправилним евидентирањем расхода и обавеза по основу дотација организацијама 

обавезног социјалног осигурања, постоји ризик да ће расходи и обавезе у 

финансијским извештајима бити исказане у нетачном износу. 

Неевидентирањем авансних уплата на одговарајућим економским класификацијама, 

постоји ризик од погрешног исказивања у финансијским извештајима. 

Препорука број 12  

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да авансне уплате и 

расходе евидентирају у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

3.1.3.14. Субвенције приватним предузећима, група 454000 

Група 454000 - Субвенције приватним предузећима садржи аналитичка конта на 

којима се књиже текуће субвенције приватним предузећима и капиталне субвенције 

приватним предузећима. 
Табела број 22: Субвенције приватним предузећима, група 454000                                                             ( у  хиљадама динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за образовање, културу и спорт 18.750 22.750 17.050 17.050 75% 100% 

2 Укупно организационе јединице (1-2)  18.750 22.750 17.050 17.050 75% 100% 

3 УКУПНО ГРАД – Група 454000 26.600 30.600 20.272 20.272 66% 100% 

1) Градска управа за образовање, културу и спорт. На буџетским позицијама овог 

корисника планирани су расходи у износу од 22.750 хиљада динара и исказано је 

извршење у износу 17.050 хиљада динара и то на економској класификацији 454111 - 

Текуће субвенције приватним предузећима, за реализацију пројекта: Производња 

медијских садржаја у 2018. години које реализују штампани и електронски медији. За 

наведени пројекат, начелник Градске управе за образовање, културу и спорт је дана 
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14.02.2018. године расписао Јавни позив за суфинансирање пројекта из буџета 

Града Сремска Митровица ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2018. години, а посебно кроз подршку производње медијских садржаја 

у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и 

социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја 

културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску 

писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе 

и заштите животне средине и здравља људи. Поднето је укупно 34 пријаве и свим 

подносиоцима су опредељена одређена средства Записником Комисије за оцену 

пројеката из области јавног информисања од 24.05.2018. године . Након тога,  вршилац 

дужности начелника Градске управе за културу, образовање и спорт је закључио 

појединачне Уговоре о суфинансирању пројеката у области јавног информисања. На 

основу ревизије узоркованих расхода, утврђено је да су у 2018. години расходи у 

износу од 10.200 хиљада динара извршени, и то: (1) 2.200 хиљада динара за пројекат 

„Митровица – корак по корак до града будућности на основу Уговора од 05.06.2018. 

године који је закључен са НИПД „Сремске новине“ доо Сремска Митровица; (2) 4.000 

хиљаде динара за пројекат „Нама је стало да ви знате“, на основу Уговора од 

11.06.2018. године закљученог са „Сремска телевизија“ доо Шид; (3) 1.000 хиљада 

динара за пројекат „Акценат на Сремску Митровицу“ на основу Уговора од 14.06.2018. 

године закљученог са „Панонија Медиа“ доо Нови Сад и (4) 3.000 хиљаде динара за 

пројекат „Сремска Митровица – јуче, данас, сутра“ на основу Уговора од 12.06.2018. 

године који је закључен са Дарко Бешевић ПР Аудио и видео продукција Сирмиум 

Инфо Нови Сад.  

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 

 

3.1.3.15. Трансфери осталим нивоима власти, група 463000 

Група 463000 – Трансфери осталим нивоима власти садржи синтетичка конта на 

којима се књиже расходи за трансфере осталим нивоима власти у одређеним 

областима, и то: текући трансфери нивоу Републике и капитални трансфери нивоу 

Републике.  
Табела брoj 23: Трансфери осталим нивоима власти, група 463000                                                                      ( у хиљадама  динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 

извршење 
Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за образовање 71.606 71.606 47.177 47.177 66% 100% 

2 Градска управа за образовање, културу и спорт 116.764 118.400 102.390 102.390 86% 100% 

3 
Градска управа за здравствену и социјалну 
заштиту 

48.418 48.956 42.937 42.937 88% 100% 

4 Укупно организационе јединице (1-3)  236.788 238.962 192.504 192.504 81% 100% 

5 УКУПНО ГРАД – Група 463000 237.774 240.012 193.554 193.554 81% 100% 

1) Градска управа за образовање. На буџетским позицијама овог корисника 

планирани су расходи на функционалним класификацијама: (1) 912 – Основно 

образовање у износу од 39.054 хиљаде динара и (2) 920 – Средње образовање у износу 

од 32.552 хиљаде динара, а исказано извршење у укупном износу од 47.177 хиљада 

динара, и то на функционалним класификацијама: (1) 912 – Основно образовање у 

износу од 30.829 хиљада динара и (2) 920 – Средње образовање у износу од 16.348 

хиљада динара. 

Текући трансфери нивоу Републике (463111). На овом субаналитичком конту 

Градска управа за образовање је евидентирала 47.169 хиљада динара. Преглед 

пренетих средстава по школама је дат у следећој табели: 
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Табела број 24: Текући трансфери нивоу Републике                                                                                                   ( у хиљадама 

динара) 

Ред. Бр. Корисник 
Износ пренетих средстава 

1 ОШ „Бранко Радичевић“ 1.935 

2 ОШ „Јован Јовановић Змај“ 2.200 

3 ОШ „Јован Поповић“ 3.067 

4 ОШ „Бошко Паковљевић Пинки“ 1.924 

5 ОШ „Јован Јовановић Змај“ 4.078 

6 ОШ „Слободан Бајић Паја“ 2.641 

7 ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ 3.703 

8 ОШ „Свети Сава“ 3.363 

9 ШОСО „Радивој Поповић“ 2.632 

10 Музичка школа „Петар Кранчевић“ 1.834 

11 ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ 3.457 

12 Митровачка гимназија 1.835 

13 Економска школа „9. Мај“ 3.663 

14 СТШ „Никола Тесла“ 3.306 

15 Прехрамбено шумарска школа 4.438 

16 Медицинска школа 3.093 

                                       Укупно 47.169 

 

Капитални трансфери нивоу Републике  (463211). На овом субаналитичком конту 

Градска управа за образовање  је евидентирала осам хиљада динара. Средства су 

пренета Економској школи „9. Мај“. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности. 

2) Градска управа за образовање, културу и спорт. На буџетским позицијама овог 

корисника планирани су расходи на функционалним класификацијама: (1) 820 – 

Услуге културе у износу од 1.050 хиљада динара, (2) 912 – Основно образовање у 

износу од 68.960 хиљада динара и  (3) 920 – Средње образовање у износу од 46.754 

хиљаде динара, а исказано је извршење у укупном износу од 102.390 хиљада динара, и 

то на функционалним класификацијама: (1) 912 – Основно образовање у износу од 

61.465 хиљада динара и (2) 920 – Средње образовање у износу од 40.925 хиљада 

динара. 

Текући трансфери нивоу Републике (463111). На овом субаналитичком конту 

Градска управа за образовање, културу и спорт је евидентирала 101.537 хиљада динара. 

У 2018. години Градска управа за образовање, културу и спорт је од укупно 

евидентираног износа пренела основним школама 60.860 хиљада динара и средњим 

школама 40.677 хиљада динара. Преглед пренетих средстава по школама је дат у 

следећој табели: 
 Табела број 25: Текући трансфери нивоу Републике                                                                                                  ( у хиљадама  динара) 

Ред. Бр. Корисник 
Износ пренетих средстава 

1 ОШ „Бранко Радичевић“ 4.235 

2 ОШ „Јован Јовановић Змај“ 2.579 

3 ОШ „Јован Поповић“ 6.515 

4 ОШ „Бошко Паковљевић Пинки“ 6.646 

5 ОШ „Јован Јовановић Змај“ 8.304 

6 ОШ „Слободан Бајић Паја“ 5.853 

7 ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ 4.759 

8 ОШ „Свети Сава“ 5.932 

9 ШОСО „Радивој Поповић“ 5.112 

10 Музичка школа „Петар Кранчевић“ 3.228 

11 ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ 7.697 

12 Митровачка гимназија 8.767 

13 Економска школа „9. Мај“ 5.828 

14 СТШ „Никола Тесла“ 7.435 

15 Прехрамбено шумарска школа 11.045 

16 Медицинска школа 7.602 

                               Укупно 101.537 
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Градска управа за образовање, културу и спорт је у 2018. години пренела 

средства школама на основу захтева који у прилогу садрже пратећу документацију 

(уговоре, фактуре, отпремнице, спискове радника за путне трошкове).  

Капитални трансфери нивоу Републике – (463211). На овом субаналитичком конту 

Градска управа за образовање, културу и спорт је евидентирала 853 хиљаде динара. 

Средства су пренета следећим школама: (1) ОШ „Јован Јовановић Змај“ 40 хиљада 

динара; (2) ОШ „Бошко Паковљевић Пинки“ 263 хиљаде динара; (3) ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ 142 хиљаде динара; (4) ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ 25 хиљада 

динара; (5) ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ 138 хиљада динара; (6) Митровачка 

Гимназија 229 хиљада динара; (7) Економска школа „9. Мај“ три хиљаде динара и (8) 

Прехрамбено шумарска школа 13 хиљада динара. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности. 

3) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту.  На буџетским позицијама 

овог корисника планирани су расходи на функционалним класификацијама: (1) 090 – 

Социјална заштита некласификована на другом месту (позиција 214) у износу од 

24.368 хиљада динара; (2)  090 – Социјална заштита некласификована на другом месту 

(позиција 216) у износу од 5.978 хиљада динара; (3) 090 – Социјална заштита 

некласификована на другом месту (позиција 219) у износу од 17.414 хиљада динара и 

(4) 760 – Здравство некласификовано на другом месту 595 хиљада динара  и исказано је 

извршење у укупном износу од 42.937 хиљада динара, и то на функционалним 

класификацијама: (1) 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту 

(позиција 214) у износу од 22.155 хиљада динара; (2) 090 – Социјална заштита 

некласификована на другом месту (позиција 216) у износу од 4.547 хиљада динара; (3) 

090 – Социјална заштита некласификована на другом месту (позиција 219) у износу од 

15.650 хиљада динара и (4) 760 – Здравство некласификовано на другом месту 585 

хиљада динара. 

Текући трансфери нивоу Републике (463111). На овом субаналитичком конту 

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту је евидентирала 41.841 хиљаду 

динара. У узорку је утврђено да је у 2018. години Градска управа за здравствену и 

социјалну заштиту пренела средства Школи за основно и средње образовање „Радивој 

Поповић“ за исплату плата, додатака и накнада запослених у Дневном боравку за децу, 

младе и одрасла лица са сметњама у развоју као посебној организационој јединици 

ШОСО „Радивој Поповић“ и Центру за социјални рад „Сава“ за исплату плата 

радницима „Сигурне куће“. Преглед пренетих средстава по школама је дат у следећој 

табели: 
 Табела број 26: Текући трансфери нивоу Републике                                                                                                (  у хиљадама динара) 

Ред. Бр. Корисник 
Износ пренетих средстава 

1 ОШ „Бранко Радичевић“ 98 

2 ОШ „Јован Јовановић Змај“ 16 

3 ОШ „Бошко Паковљевић Пинки“ 613 

4 ОШ „Јован Јовановић Змај“ 66 

5 ОШ „Слободан Бајић Паја“ 306 

6 ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ 1.510 

7 ОШ „Свети Сава“ 240 

8 ШОСО „Радивој Поповић“ 11.758 

9 Музичка школа „Петар Кранчевић“ 101 

10 ОШ „Добросав Радосављевић Народ“ 432 

                                    Укупно 15.140 

Капитални трансфери нивоу Републике (463211). На овом субаналитичком конту 

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту је евидентирала 1.096 хиљада 

динара. У узорку је утврђено да је Градска управа за здравствену и социјалну заштиту 

средства у износу од 420 хиљада динара пренела Школи за основно и средње 

образовање „Радивој Поповић“ за куповину и уградњу столарије у просторијама 
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Дневног боравка за децу, омладину и одрасла лица са сметњама у развоју и 

инвалидитетом. 

Ревизијом је утврђено да узоркована документација не садржи неправилности. 

 

3.1.3.16. Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, група 

464000 

Група 464000 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање садржи 

текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и капиталне дотације 

организацијама за обавезно социјално осигурање. 
Табела број 27: .Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, група 464000                                 (у хиљадама динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 

извршење 
Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за здравствену и социјалну 

заштиту 
15.242 15.242 15.181 64.469 423% 425% 

2 Укупно организационе јединица (1) 15.242 15.242 15.181 64.469 423% 425% 

3 УКУПНО ГРАД – Група 464000 15.242 15.242 15.181 64.469 423% 425% 

1) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту.  На буџетским позицијама 

овог корисника планирани су расходи у износу од 15.242 хиљаде динара и исказано је 

извршење у износу од 15.181 хиљада динара. 

Текуће дотације Републичком фонду за здравствено осигурање (464111). На овом 

субаналитичком конту Градска управа за здравствену и социјалну заштиту је 

евидентирала 15.181 хиљаду динара. У узорку је утврђено да су средства пренета Дому 

здравља Сремска Митровица за плате, додатке и накнаде запослених. На основу 

изјашњења одговорног лица основ за исплату плата, додатака и накнада запослених у 

Дому здравља представљао је Програм обезбеђења кадровских услова за бољу 

доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите на територији града 

Сремска Митровица за 2018. годину који је донела Скупштина града на својој седници 

одржаној 20.12.2017. године. 

 

3.1.3.17. Остале дотације и трансфери, група 465000 

Група 465000 - Остале дотације и трансфери садржи остале текуће дотације и 

трансфере и остале капиталне дотације и трансфере.  
Табела брoj 28: Остале дотације и трансфери, група 465000                                                                          ( у хиљадама динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 344 344 312 312 91% 100% 

2 Градоначелник 3.394 3.455 3.422 3.422 99% 100% 

3 
Градска управа за буџет и локални економски 

развој 
4.266 4.166 3.820 3.820 92% 100% 

4 Градска управа за опште и заједничке послове 1.536 1.536 1.535 1.535 100% 100% 

5 
Градска управа за урбанизам, просторно 

планирање и изградњу објеката 
1.855 1.705 1.602 1.602 94% 100% 

6 Градска управа за образовање 7.080 7.080 7.080 7.080 100% 100% 

7 Градска управа за културу, спорт и омладину 4.179 4.179 4.179 4.179 100% 100% 

8 
Градска управа за здравствену и социјалну 

заштиту 
1.576 1.576 1.338 1.338 85% 100% 

9 
Градска управа за пољопривреду и заштиту 

животне средине  
485 485 407 407 84% 100% 

10 Градска управа за инфраструктуру и имовину 676 676 676 676 100% 100% 

11 
Градска управа за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове 
2.533 2.533 2.256 2.256 89% 100% 

12 Укупно организационе јединице (1-11)  27.924 27.735 26.627 26.627 96% 100% 

13 УКУПНО ГРАД – Група 465000 52.497 52.160 48.864 48.864 94% 100% 

1) Скупштина Града Сремска Митровица. На овој економској класификацији 

планирана су средства у износу од 344 хиљаде динара, док су извршени расходи у 

износу од 312 хиљада динара. 
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2) Градоначелник. На овој економској класификацији планирана су средства у 

износу од 3.455 хиљада динара, док су извршени расходи у износу од 3.422 хиљаде 

динара. 

3) Градска управа за буџет и локални економски развој. На овој економској 

класификацији планирана су средства у износу од 4.166 хиљада динара, док су 

извршени расходи у износу од 3.820 хиљада динара. 

4) Градска управа за опште и заједничке послове. На овој економској 

класификацији планирана су средства у износу од 1.536 хиљада динара, док су 

извршени расходи у износу од 1.535 хиљада динара. 

5) Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката. На 

овој економској класификацији планирана су средства у износу од 1.705 хиљада 

динара, док су извршени расходи у износу од 1.602 хиљаде динара. 

6) Градска управа за образовање. На овој економској класификацији планирана су и 

извршена средства у износу од 7.080 хиљада динара. 

7) Градска управа за културу, спорт и омладину. На овој економској класификацији 

планирана су и извршена средства у износу од 4.179 хиљада динара. 

8) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту. На овој економској 

класификацији планирана су средства у износу од 1.576 хиљада динара, док су 

извршени расходи у износу од 1.338 хиљада динара. 

9) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине. На овој 

економској класификацији планирана су средства у износу од 485 хиљада динара, док 

су извршени расходи у износу од 407 хиљада динара. 

10) Градска управа за инфраструктуру и имовину. На овој економској 

класификацији планирана су и извршена средства у износу од 676 хиљада динара. 

11) Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. На овој 

економској класификацији планирана су средства у износу од 2.533 хиљаде динара, док 

су извршени расходи у износу од 2.256 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане рачуноводствене документације, утврђено је 

да су на разделу Градоначелника у току 2018. године погрешно евидентирани и 

извршени расходи у износу од  1.321 хиљаду динара за плате за 16  постављених лица 

(начелници и заменици начелника у Градским управама града Сремска Митровица, 

секретар и заменик секретара Скупштине града Сремска Митровица), уместо са 

раздела надлежних градских управа Града Сремска Митровица и Скупштине града 

Сремска Митровица, и то: (1) Скупштина Града 166 хиљада динара; (2) Градска управа 

за буџет и локални економски развој 105 хиљада динара; (3) Градска управа за 

образовање 141 хиљада динара; (4) Градска управа за урбанизам, просторно планирање 

и изградњу објеката 98 хиљада динара; (5) Градска управа за саобраћај, комуналне и 

инспекцијске послове 165 хиљада динара; (6) Градска управа за здравствену и 

социјалну заштиту 164 хиљаде динара; (7) Градска управа за опште и заједничке 

послове 166 хиљада динара; (8) Градска управа за културу, спорт и омладину 167 

хиљада динара; (9) Градска управа за инфраструктуру и имовину 59 хиљада динара и 

(10) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине 90 хиљада динара, 

што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и чланом 6. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Расходи који се односе на плате за начелника и заменика начелника у Градским 

управама града Сремска Митровица, секретара и заменика секретара Скупштине града 

Сремска Митровица, почев од исплате плате за јун 2018. године, извршени су са 

одговарајућих раздела Градских управа града Сремска Митровица и Скупштине града 

Сремска Митровица. 
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3.1.3.18. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група 472000 

Група 472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета садржи аналитичка конта 

на којем се књиже накнаде из буџета у случају болести и инвалидности, накнаде из 

буџета за породиљско одсуство,  накнаде из буџета за децу и породицу,  накнаде из 

буџета за случај незапослености, старосне и породичне пензије из буџета, накнаде из 

буџета у случају смрти, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, 

накнаде из буџета за становање и живот и остале накнаде из буџета. 
Табела број 29: Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група 472000                (у хиљадама  динара) 

Р.б

р 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за образовање  4.327 4.327 4.315 4.315 100% 
100

% 

2 
Градска управа за образовање, културу 
и спорт 

9.497 9.501 6.958 6.958 73% 
100

% 

3 
Градска управа за здравствену и 

социјалну заштиту 
26.664 27.364 14.556 14.556 53% 

100

% 

4 Укупно организационе јединице (1-3) 40.488 41.192 25.829 25.829 63% 
100

% 

5 УКУПНО ГРАД - Група 472000 42.437 43.140 27.172 27.172 63% 
100

% 

1) Градска управа за образовање. Исказани су расходи за накнаде за социјалну 

заштиту из буџета у износу од 4.315 хиљадa динара и чине их расходи за: ученичке 

награде 832 хиљаде динара; студентске стипендије 2.090 хиљада динара; исхрану и 

смештај ученика 416 хиљада динара; превоз ученика 807 хиљада динара и остале 

накнаде за образовање 170 хиљада динара.  

Студентске стипендије (472714). Евидентирани су расходи за студентске 

стипендије у износу од  2.090 хиљада динара. На основу Програма за коришћење 

буџетских средстава за доделу студентских стипендија који је донело Градско веће 

Града Сремска Митровица 10.10.2017. године, начелник Градске управе за образовање 

је дана 11.10.2017. године донео Одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу 

студентских стипендија. Након пристиглих пријава, Комисија за доделу студентских 

стипендија је сачинила Предлог од 31.10.2017. године на основу којег је начелник 

Градске управе за образовање донео решења за доделу средстава из буџета Града 

Сремска Митровица за школску 2017/2018 у виду студентских стипендија. Град 

Сремска Митровица, Градска управа за образовање је са корисницима стипендија (48 

студената) закључила уговоре. Уговорене су појединачне стипендије у укупном износу 

од 110 хиљада динара, односно у месечном износу од 11 хиљада динара за период 

октобар 2017. године до јула 2018. године.  

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 

2) Градска управа за образовање, културу и спорт. Исказани су расходи за накнаде 

за социјалну заштиту из буџета у износу од 6.958 хиљадa динара и чине их расходи за: 

ученичке награде 380 хиљада динара; студентске стипендије 1.716 хиљада динара; 

исхрану и смештај ученика 595 хиљада динара; превоз ученика 1.180 хиљада динара; 

остале накнаде за образовање 511 хиљада динара; накнаде из буџета за културу 665 

хиљада динара; спортске награде 804 хиљаде динара и  спортске стипендије 1.107 

хиљада динара.  

Студентске стипендије (472714). Евидентирани су расходи за студентске 

стипендије у износу од  1.716 хиљада динара, а на основу извршених исплата 

студентима којима су, након спроведеног конкурса, стипендије за школску 2017/2018 

годину додељене из буџета Града Сремска Митровица.   

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 

3)  Градска управа за здравствену и социјалну заштиту. Исказани су расходи за 

накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 13.577 хиљадa динара, и чине их 
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расходи за: накнаде из буџета за децу и породицу 7.110 хиљада динара; исхрану и 

смештај ученика 726 хиљада динара; накнаде из буџета за становање и живот 5.034 

хиљаде динара и једнократне помоћи 707 хиљада динара. 

 Накнаде из буџета за децу и породицу (472311). Евидентирани су расходи за 

накнаде из буџета за децу и породицу у укупном износу од 7.110 хиљада динара, и то: 

- У износу од 50 хиљада динара који су исплаћени мајци детета које је прво рођено у 

календарској 2018. години, а на основу Закључка Градског већа од 26.12.2017. године; 

- У укупном износу од 6.660 хиљада динара је исплаћена финансијска помоћ мајкама 

прворођене деце које имају пребивалиште на територији града Сремска Митровица у 

складу са Одлуком о пружању финансијске помоћи породици за прворођено дете;  

- У износу од 400 хиљада динара исплаћено је као суфинансирање покушаја вештачке 

оплодње за четири пара која имају пребивалиште на територији града Сремска 

Митровица у складу са Одлуком о остваривању права на суфинансирање трошкова за 

вантелесну оплодњу. 

Накнаде из буџета за становање и живот (472811). Накнаде из буџета за 

становање и живот су евидентиране у укупном износу од 5.034 хиљаде динара. Од тога 

расходи у износу од 3.600 хиљада динара су извршени за куповину сеоских кућа са 

окућницом за три корисника. 

Град Сремска Митровица закључио је са Комесаријатом за избеглице и миграције 

Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно 

расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских 

кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку 

или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, од 29.05.2017. године којим су 

утврђени оквири сарадње Комесаријата и Града у спровођењу активности помоћи 

породицама интерно расељених лица.   

Након пристиглих понуда по Јавном позиву за избор корисника помоћи за 

решавање стамбених потреба интерно расељених лица кроз куповину сеоских кућа са 

окућницом и доделу пакета помоћи намењених за грађевински материјал на територији 

Града Сремска Митровица, Комисија за избор корисника је донела Одлуке од 

26.12.2017. године којима су утврђена лица која су стекла услов за куповину сеоских 

кућа са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу. 

Након тога Град Сремска Митровица је закључио тројне Уговоре о додели бесповратне 

помоћи за куповину сеоске куће са окућницом са корисницима помоћи и продавцима 

кућа.  

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 

 

3.1.3.19. Дотације невладиним организацијама, група 481000 

Група 481000 - Дотације невладиним организацијама, садржи синтетичка конта и то: 

дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације 

осталим непрофитним организацијама. 
Табела број 30: Дотације невладиним организацијама, група 481000                                                         (у хиљадама  динара) 

Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за културу, спорт и 

омладину  
31.200 30.700 30.620 30.620 100% 100% 

2 
Градска управа за образовање, културу и 
спорт  

51.489 68.735 67.136 67.136 98% 100% 

3 
Градска управа за здравствену и 

социјалну заштиту  
11.400 11.317 8.836 8.836 78% 100% 

4 
Градска управа за пољопривреду и 

заштиту животне средине 
5.000 5.000 4.804 4.804 96% 100% 

5 Укупно организационе јединице (1-4) 99.089 115.752 111.396 111.396 96% 100% 

6 УКУПНО ГРАД  - Група 481000 107.356 124.177 118.522 118.522 95% 100% 
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1) Градска управа за културу, спорт и омладину. Исказани су расходи за 

дотације невладиним организацијама у износу од 30.620 хиљадa динара и чине их 

расходи за: дотације спортским и омладинским организацијама 27.595 хиљада динара; 

дотације верским заједницама 3.000 хиљаде динара и дотације осталим непрофитним 

институцијама 25 хиљада динара. 

Дотације спортским и омладинским организацијама (481911). Евидентирани су 

расходи за дотације спортским и омладинским организацијама у износу од 27.595 

хиљада динара. У поступку ревизије узорковали смо: 

- Извршене расходе у износу од 2.500 хиљада динара на име дотација Спортском 

савезу Града Сремска Митровица. Средства из буџета Града Сремска Митровица су 

додељена Спортском савезу Града на основу Програма рада Спортског Савеза Града 

Сремска Митровица за 2018. годину на који је сагласност дао начелник Градске управе 

за културу, спорт и омладину 08.01.2018. године; 

- Извршене расходе у износу од 4.200 хиљада динара на име дотација пет спортских 

организација, којима су средства буџета Града Сремска Митровица одобрена након 

поднетих годишњих програма, а на основу Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду 

Сремској Митровици, који је донела Скупштина Града 20.02.2017. године. Овим 

Правилником су, између осталог, прописани критеријуми, начини и поступак 

одобравања програма и доделе средстава, као и контроле реализације одобрених 

програма. Правилником се дефинишу годишњи и посебни програми, у складу са 

чланом 112. и чланом 113. Закона о спорту. 

Спортски клубови – чланови Спортског савеза Града су на позив Спортског савеза 

Града поднели своје годишње програме за 2018. годину. На основу пристиглих 

програма Комисија за доделу средстава удружењима грађана за програме из области 

спорта је на седници одржаној 12.03.2018. године предложила распоред средства у 

износу од 45.000 хиљада динара на 87 организација из области спорта. Након тога 

средства буџета Града Сремска Митровица су спортским организацијама одобрена 

решењима начелника Градске управе за културу, спорт и омладину након чега су са 

корисницима дотација закључени уговори. 

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 

2) Градска управа за образовање, културу и спорт. Исказани су расходи за дотације 

невладиним организацијама у износу од 67.136 хиљадa динара, и чине их расходи за: 

дотације спортским и омладинским организацијама 50.657 хиљада динара; дотације 

верским заједницама 7.380 хиљада динара; дотације осталим удружењима грађана 

9.049 хиљада динара и дотације осталим непрофитним институцијама 50 хиљада 

динара. 

Дотације спортским и омладинским организацијама (481911). Евидентирани су 

расходи за дотације спортским и омладинским организацијама у износу од 50.657 

хиљада динара. У поступку ревизије узорковали смо: 

- Извршене расходе у износу од 2.700 хиљада динара на име дотација Спортском 

савезу Града Сремска Митровица. Средства из буџета Града Сремска Митровица су 

додељена  Спортском савезу Града на основу Програма рада Спортског Савеза Града 

Сремска Митровица за 2018. годину на који је сагласност дао начелник Градске управе 

за културу, спорт и омладину 08.01.2018. године и Измена Програма рада Спортског 

Савеза Града Сремска Митровица за 2018. годину на који је сагласност дао начелник 

Градске управе за образовање, културу и спорт. 

- Извршене расходе у износу од 6.980 хиљада динара на име дотација 18 спортских 

организација, којима су средства буџета Града Сремска одобрена након поднетих 

годишњих програма, а на основу Правилника о одобравању и финансирању програма 
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којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду 

Сремској Митровици, решењима начелника Градске управе за образовање, културу 

и спорт након чега су са корисницима дотација закључени уговори. 

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 

3) Градска управа за здравствену и социјалну заштиту. Исказани су расходи за 

дотације невладиним организацијама у износу од 8.835 хиљадa динара и чине их 

расходи за: дотације Црвеном крсту Србије 5.136 хиљада динара и дотације осталим 

удружењима грађана 3.699 хиљада динара. 

Дотације Црвеном крсту Србије (481131). Евидентирани су расходи за дотације 

Црвеном крсту Србије у износу од 5.136 хиљада динара. Од тога средства у износу од 

3.900 хиљада динара су пренета Црвеном крсту Сремска Митровица по захтевима 

Црвеног крста, а на основу Уговора о финансирању и раду Народне кухиње на 

територији Града Сремска Митровица у 2018. години. 

Стратегијом развоја социјалне заштите Града Сремска Митровица 2014-2019 коју је 

донела Скупштина града 17.12.2014. године, Народна кухиња је дефинисана као 

постојећа услуга социјалне заштите у локалној заједници намењена старима и за 

категорије сиромаштва, образовања и незапослености. 

 Скупштина Града Сремска Митровица је донела Одлуку о правима грађана у 

области социјалне заштите на територији Града Сремска Митровица. Одлуком су 

утврђени услови и начин остваривања права грађана у области социјалне заштите за 

која се средства обезбеђују у буџету Града, између осталог предвиђено је право на 

бесплатан оброк у Народној кухињи. Одлуком је утврђено да Црвени крст Сремска 

Митровица организује припрему (у складу са Законом о јавним набавкама), врши 

расподелу и дистрибуцију бесплатних оброка за које се средства обезбеђују у буџету 

Града Сремска Митровица. Правилник о раду Народне кухиње и условима и поступку 

за остваривање права на бесплатан оброк у Народној кухињи на територији Града 

Сремска Митровица донело је Градско веће 14.03.2017. године. Овим Правилником 

утврђен је начин рада Народне кухиње, као и услови и поступак за остваривање права 

на бесплатан оброк у Народној кухињи, на територији града Сремска Митровица. 

Дотације осталим удружењима грађана (481941). Евидентирани су расходи за 

дотације осталим удружењима грађана  у износу од 3.699 хиљада динара. Удружењима 

су средства буџета Града Сремска Митровица одобрена након поднетих програма на 

Конкурсу за финансирање програма од јавног интереса које удружења грађана 

реализују у области социјалне заштите, a на основу Програма доделе и коришћења 

буџетских средстава као дотација невладиним организацијама из области социјалне 

заштите од 28.02.2018. године, којег је донело Градско веће. Овим Програмом су 

утврђени критеријуми за доделу буџетских средстава као дотација невладиним 

организацијама из области социјалне заштите, као и поступак и начин доделе и 

коришћења тих средстава, обезбеђених у буџету Града Сремска Митровица за 2018. 

годину.   

На основу пристиглих програма удружења, Комисија за спровођење бесповратних 

финансијских средстава из буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину, као 

дотација невладиним организацијама које реализују програме из области социјалне 

заштите предложила је распоред средства у износу од 4.830 хиљада динара  на 19 

удружења. На основу предлога Комисије начелник Градске управе за здравствену и 

социјалну заштиту је дана 21.05.2018. године донео Решење о додели средстава 

удружењима и појединачна решења по корисницима са којима је закључен и уговор. 

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

62 
 

4) Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Исказани су 

расходи за дотације невладиним организацијама у износу од 4.804 хиљаде динара, и 

чине их расходи за дотације осталим удружењима грађана. 

Расходи за дотације осталим удружењима грађана су евидентирани у пословним 

књигама Града Сремска Митровица на основу извршених исплатa удружењима грађана 

(12 удружења) којима су, након спроведеног конкурса, додељене дотације за 

финансирање програма - пројеката од јавног интереса које невладине организације 

реализују у области заштите животне средине из буџета Града Сремска Митровица 

решењима начелника Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине.  

Град Сремска Митровица, Градска управа за пољопривреду и заштиту животне 

средине је са корисницима дотација закључила уговоре. Корисник највећег износа 

дотације је Удружење Покрет Горана Сремске Митровице коме су за реализацију 

програма „Заштита специјалног резервата природе Засавица“ одобрена и пренета 

средства у износу од 4.000 хиљаде динара. 

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 

 

3.1.3.20. Порези, обавезне таксе, казне и пенали, група 482000  

Група 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали садржи синтетичка конта, и 

то: Остали порези, Обавезне таксе, Новчане казне и пенали.  
Табела број 31: Порези, обавезне таксе, казне и пенали, група 482000                                                                  ( у хиљадама  динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину 
2.583 2.583 418 489 19% 117% 

2 
Укупно организационе јединице (1) 

2.583 2.583 418 489 19% 
117

% 

3 
УКУПНО ГРАД – Група 482000 

4.482 4.813 2.005 2.076 43% 
104

% 

1) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. У поступку ревизије, 

утврђено је да је на овој групи требало евидентирати плаћену Републичку 

административну таксу на Решење за упис права својине кроз поступак обједињене 

процедуре на катастарској парцели број 5727/1 ко Сремска Митровица у износу од 71 

хиљаду динара (о чему је више писано код групе 424000 – Специјализоване услуге). 

 

3.1.3.21. Новчане казне и пенали по решењу судова, група 483000  

Група 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова садржи синтетички конто 

на којем се књиже новчане казне и пенали по решењу судова.  
Табела број 32: Новчане казне и пенали по решењу судова, група 483000                                                                ( у хиљадама динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за буџет и локални економски 

развој 
100 100 - 4.108 4.108% - 

2 Укупно организационе јединице (1) 100 100 - 4.108 4.108% - 

3 
 

УКУПНО ГРАД – Група 483000 
125 125 - 4.108 3.286% - 

1) Градска управа за буџет и локални економски развој. Утврђено је да је на овој 

групи требало евидентирати расходе на име трошкова парничног поступка а на основу 

судских пресуда у поступцима за надокнаду штете у укупном износу од 4.108 хиљада 

динара (о чему је више писано код групе 485000 – Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа). 
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3.1.3.22. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа, група 485000 

Група 485000 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа садржи аналитички конто на којем се књижи накнада штете за повреде или 

штету нанету од стране државних органа. 
Табела број 33: Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, група 485000     (у хиљадама  динара) 

Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за буџет и локални 
економски развој 

30.000 36.789 35.604 24.424 66% 69% 

2 
Укупно организационе 

јединице (1) 
30.000 36.789 35.604 24.424 66% 69% 

3 УКУПНО ГРАД - Група 485000 30.100 36.889 35.613 24.433 66% 69% 

1) Градска управа за буџет и локални економски развој. Исказани су расходи за  

накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа  у износу од 

35.604 хиљаде динара и чине их расходи за остале накнаде штете. Највећи део расхода 

евидентираних на овом конту се односи на накнаду нематеријалне штете за 

претрпљене болове и страх настале уједом паса луталица. Расходи су извршени на 

основу судских пресуда и вансудских поравнања. Осим тога евидентирани су и 

следећи расходи: 

а) За накнаду штете услед неискоришћеног годишњег одмора, и то: 

- привремено запосленој на одређено време због привремено повећаног обима посла у 

Градској управи за опште и заједничке послове и имовину, (којој је радни однос 

престао 23.04.2018. године) на основу решења вд начелника Градске управе за опште и 

заједничке послове и имовину од 30.04.2018. године, исплаћена је накнада штете због 

неискоришћеног годишњег одмора у бруто износу од 63 хиљаде динара и доприноси 

на терет послодавца у износу од 11 хиљада динара;   

- начелнику Градске управе за образовање (коме је радни однос престао 06.04.2018. 

године), на основу решења Градског већа Града Сремска Митровица од 24.04.2018. 

године, исплаћена је накнада штете због неискоришћеног годишњег одмора у бруто 

износу од 143 хиљаде динара и доприноси на терет послодавца у износу од 18 хиљада 

динара; 

- запосленој у Градској управи за буџет и локални економски развој (којој је радни 

однос престао споразумно 10.06.2018. године) на основу решења начелника Градске 

управи за буџет и локални економски развој од 18.06.2018. године, исплаћена је 

накнада штете због неискоришћеног годишњег одмора у бруто износу од 140 хиљада 

динара и доприноси на терет послодавца у износу од 25 хиљада динара. 

б) Расходи у износу од 6.672 хиљаде динара на име накнаде за одузето земљиште 

без спроведеног одговарајућег поступка експропријације од стране Града Сремска 

Митровица, а на основу судских пресуда. 

в) Расходи у износу од 4.108 хиљада динара на име трошкова парничног поступка а 

на основу судских пресуда у поступцима за надокнаду штете. 

г) На основу Вансудског поравнања од 05.11.2018. године, закљученим између 

Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица и Угоститељске радње 

„Palata – SM 2016“ ПР Сремска Митровица за надокнаду штете у виду изгубљене 

добити извршен је расход у износу од 4.800 хиљада динара. Вансудским поравнањем 

споразумно је раскинут уговор о пословно техничкој сарадњи, закључен 15.09.2016. 

године између Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица и 

Угоститељске радње „Palata – SM 2016“ ПР Сремска Митровица. Уговор је закључен 

на пет година, а раскинут је пре истека овог рока због немогућности испуњења сврхе 

уговора, а због немогућности Завода за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица да изврши мере заштите од пожара по решењу Министарства унутрашњих 
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послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у  Сремској 

Митровици од 27.06.2018. године. Основ за утврђивање штете је Налаз и мишљење 

судског вештака од 01.11.2018. године.  

 У поступку ревизије узорковане документације утврђено је:  

- За 11.180 хиљада динара више  су исказани расходи за Накнаду штете за повреде или 

штету нанете од стране државних органа (485100), док су мање  исказани расходи за: 

Плате, додатке и накнаде запослених (411000) у износу од 346 хиљада динара, 

Социјалне доприносе на терет послодавца (412000) у износу од 54 хиљаде динара, 

Новчане казне и пенале по решењу судова (483100) у износу од 4.108 хиљада динара и 

издаци за Земљиште (541100) у износу од 6.672 хиљаде динара и мање исказана 

вредност земљишта у активи и њени извори у пасиви за 6.672 хиљаде динара, што није 

у складу са чл. 10., 13., 14. и 15. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем; 

- Расходи у износу од 4.800 хиљада динара за накнаду штете  у виду изгубљене добити, 

на основу Вансудског поравнања закљученим између Завода за заштиту споменика 

културе Сремска Митровица и Угоститељске радње „Palata – SM 2016“ ПР Сремска 

Митровица су извршени, евидентирани и исказани са позиције Градске управе за буџет 

и локални економски развој уместо са позиције Завода за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и 

чланом 6. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем; 

- Расходи у износу од 235 хиљада динара за накнаду штете услед неискоришћеног 

годишњег одмора су извршени са позиције Градске управе за буџет и локални 

економски развој уместо са позиција Градске управе за опште и заједничке послове у 

износу од 74 хиљаде динара и Градске управе за образовање у износу од 161 хиљаду 

динара, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему и чланом 6. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Ризик 

Уколико се настави са евидентирањем расхода и издатака на погрешним 

организационим и економским класификацијама, постоји ризик да ће финансијски 

извештаји пружити погрешну слику о појединим категоријама расхода и издатака. 

Препорука број  13 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да расходе и издатке 

евидентирају на одговарајућим организационим и економским класификацијама у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

  

3.1.4. Издаци за нефинансијску имовину 

3.1.4.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000  

Група 511000 - Зграде и грађевински објекти обухвата синтетичка конта која се 

односе на: куповину зграда и објеката; изградњу зграда и објеката; капитално 

одржавање зграда и објеката и пројектно планирање.  
Табела број  34:  Зграде и грађевински објекти, група 511000                                                                           ( у хиљадама  динара) 

Р. 

бр

. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за инфраструктуру и имовину 174.259 174.259 149.850 149.850 86% 100% 

2 
Градска управа за опште и заједничке 
послове и имовину 

210.314 271.215 164.439 164.439 61% 100% 

3 Укупно организационе јединице (1-2) 384.573 445.474 314.289 314.289 71% 100% 

4 УКУПНО ГРАД – Група 511000 398.833 460.921 325.525 325.525 71% 100% 
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1) Градска управа за инфраструктуру и имовину. На буџетским позицијама овог 

корисника планирани су издаци у износу од 174.259 хиљада динара и исказано је 

извршење у износу 149.850 хиљада динара, и то: (1) 9.513 хиљада динара за објекте за 

потребе образовања; (2) 3.000 хиљаде динара за фабричке хале; (3) 85.843 хиљаде 

динара за аутопутеве, путеве, мостове, надвожњаке и тунеле; (4) 536 хиљада динара за 

канализацију; (5) 2.530 хиљада динара за комуникационе и електричне водове; (6) 

47.297 хиљада динара за отворене спортске и рекреационе објекте; (7) 680 хиљада 

динара за стручну оцену и коментаре и (8) 451 хиљада динара за пројектну 

документацију.  

Фабричке хале (511228). На овој економској класификацији исказано је извршење у 

износу од 3.000 хиљаде динара и то за изведене радове на Изградњи хале за сепарацију 

на локацији регионалне депоније „Срем-Мачва" у Сремској Митровици на основу 

четврте привремене ситуације од 01.09.2017. године и Уговора број 404-298/2016-XIII 

од 30.12.2016. године који је начелник Градске управе за инфраструктуру и имовину 

закључио са „Radun inženjering“ доо Бачка Паланка, као и Анекса Уговора од 03.07. и 

29.12.2017. године и 14.05.2018. године.  

Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели (511231). На овој економској 

класификацији исказано је извршење у износу од 85.843 хиљаде динара. 

1) Изградња денивелисаног укрштаја магистралне пруге Београд - Шид - државна 

граница и локалног пута у улици Фрушкогорска са раскрсницом улица Фрушкогорска, 

Планинска и ДР Милана Костића у Сремској Митровици - Фаза 1. Узорковани издаци 

у укупном износу од 8.352 хиљаде динара су плаћени на основу 21. и 22. привремене 

ситуације и Уговора број 1-5730/2017-2015-1 од 10.12.2015. године, који је вршилац 

дужности директора Јавног предузећа „Дирекције за изградњу града Сремска 

Митровица“ закључио са „Новкол“ а.д. Београд, као и два Анекса Уговора које је 

Градска управа за инфраструктуру и имовину, као правни следбеник Дирекције 

закључила са „Новкол“ а.д. Београд. Уговорена вредност према Анексу 2 износи 

610.850 хиљада динара са ПДВ. 

2) Изградња подвожњака на укрштају магистралне пруге Београд - Шид - државна 

граница и локалног пута у улици Фрушкогорска са раскрсницом улица Фрушкогорска, 

Планинска и ДР Милана Костића у Сремској Митровици - Фаза 2. За ове радове, 

Градска управа за инфраструктуру и имовину је са „Новкол“ а.д. Београд закључила 

Уговор број 404-258/2017-XIII од 23.06.2017. године, као и два Анекса Уговора. 

Испостављена је окончана ситуација од 28.02.2018. године на укупну вредност 

изведених радова у износу од 106.323 хиљаде динара без ПДВ. Узорковани су издаци у 

износу од 5.099 хиљада динара који су плаћени на основу Пете привремене ситуације 

од 28.11.2017. године и на основу интерног обрачуна ПДВ-а за изведене радове по 

окончаној ситуацији од 28.02.2018. године. 

3) Изградња приступних путева и кружне раскрснице у оквиру петље магистралне 

пруге Београд - Шид - државна граница и локалног пута, град Сремска Митровица. За 

ове радове закључен је тројни уговор између Града Сремска Митровица (Наручилац), 

Републике Србије - Министарства привреде (Инвеститор) и Војводинапут а.д. Нови 

Сад (Извођач), као носиоцем посла у заједничкој понуди са Сремпут а.д. Рума и 

Војводинапут-Бачкапут а.д. Нови Сад, број 404-02-164/12/2016-11 од 15.11.2016. 

године. За изведене радове Извођач је испоставио окончану ситуацију од 02.11.2017. 

године на укупну вредност изведених радова у износу од 51.880 хиљада динара без 

ПДВ. Плаћање у износу од 1.531 хиљаду динара је извршено на основу окончане 

ситуације од 02.11.2017. године.  

4) Радови на спољном уређењу око спортске дворане – базена у Сремској Митровици. 

Извршено је плаћање у износу од 875 хиљада динара добављачу „Борад“ доо Сремска 
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Митровица, на основу испостављене окончане ситуације и Уговора број 404-

458/2017-XIII од 18.09.2017. године, као и Анекса 1 Уговора од 13.03.2018. године. 

Плаћен је и обрачунати ПДВ по интерном обрачуну од 16.03.2018. године за изведене 

радове по окончаној ситуацији. 

Отворени спортски и рекреациони објекти (511293). На овој економској 

класификацији исказано је извршење у износу од 47.297 хиљада динара.  

1) Радови на изградњи спортске дворане – базена у Сремској Митровици - фаза 2. 

Плаћања за ове радове у укупном износу од 27.874 хиљаде динара су извршена на 

основу седме, осме и девете привремене ситуације и Уговора број 404-267/2016-XIII од 

21.10.2016. године који је Градска управа за инфраструктуру и имовину закључила са 

„Alex Engineering & Contruction“ доо Београд, као и Анекса 1 Уговора од 27.02.2018. 

године. Плаћен је и обрачунати ПДВ на изведене радове по окончаној ситуацији од 

06.03.2018. године у износу 1.607 хиљада динара. Наставак плаћања за ове радове 

вршен је са позиција Градске управе за опште и заједничке послове и имовину - 

правног следбеника Градске управе за инфраструктуру и имовину. 

2) Завршетак изградње Спортске дворане - базена у Сремској Митровици са 

куповином и уградњом опреме - фаза 3. Вршилац дужности начелника Градске управе 

за инфраструктуру и имовину је за ове радове са „Alex Engineering & Contruction“ доо 

Београд, закључио Уговор број 404-324/2017-XIII од 22.08.2017. године. Плаћања у 

укупном износу од 6.816 хиљада динара су извршена на основу окончане ситуације од 

13.12.2017. године.  

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене неправилности. 

2) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На буџетским 

позицијама овог корисника планирани су издаци у износу од 271.215 хиљада динара и 

исказано је извршење у износу 164.439 хиљада динара, и то: (1) 72.986 хиљада динара 

за објекте за потребе образовања; (2) 3.790 хиљада динара за фабричке хале; (3) 58.776 

хиљада динара за аутопутеве, путеве, мостове, надвожњаке и тунеле; (4) 1.049 хиљада 

динара за водовод; (5) 395 хиљада динара за комуникационе и електричне водове; (6) 

23.301 хиљада динара за отворене спортске и рекреационе објекте; (7) 1.850 хиљада 

динара за капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката; (8) 264 

хиљада динара за стручну оцену и коментаре и (9) 2.028 хиљада динара за пројектну 

документацију.  

Објекти за потребе образовања (511223). На овој економској класификацији 

исказано је извршење у износу од 72.986 хиљада динара.  

1) Извођење радова на изградњи објекта основне школе „Јован Поповић“ - фаза 1.   

Узоркован је издатак у износу од 32.405 хиљада динара који је плаћен на основу 

Авансног предрачуна од 18.10.2018. године и Уговора број 404-428/2018-В од 

09.10.2018. године који је Начелник Градске управе за опште и заједничке послове 

закључио са „TRON TEX“ доо Нови Сад, као носиоцем посла у заједничкој понуди са 

„W.D. CONCORD WEST“ доо Београд. Испостављена је прва привремена ситуација 

26.12.2018. године, правдано 50% аванса, а 4.742 хиљаде динара плаћено добављачу 

Плаћен је и обрачунати ПДВ на основу авансног рачуна у износу од 6.481 хиљаду 

динара. 

2) Радови на изградњи фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици 

Партија 1 - Израда фасаде. Извршено је плаћање у износу од 815 хиљада динара за 

изведене радове по окончаној ситуацији од 29.08.2018. године, на основу Уговора број 

404-48/2018-V од 11.04.2018. године који је Градска управа за опште и заједничке 

послове закључила са „Бошковић“ АДС“ доо Пожега, као и Анекса 1 Уговора од 

13.08.2018. године. Плаћен је и обрачунати ПДВ у укупном износу од 807 хиљада 

динара за изведене радове по другој привременој и окончаној ситуацији. 
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3) Радови на изградњи фасаде и партерно уређење школе у Мачванској Митровици 

Партија 2 - Партерно уређење. Издаци у укупном износу од 5.060 хиљада динара 

су извршени за плаћање добављачу „Refleks“ доо Мајур, на основу окончане ситуације 

од 27.09.2018. године, Уговора  број 404-48/2018-XIII од 11.04.2018. године, као и 

Анекса 1 Уговора од 27.09.2018. године. Са ове економске класификације плаћен је и 

обрачунати ПДВ у износу од 1.012 хиљада динара за изведене радове по окончаној 

ситуацији на основу интерног обрачуна од 01.10.2018. године. 

4) Извођење радова на изградњи објекта основне школе „Добросав Радосављевић 

Народ“ у Мачванској Митровици - завршна фаза. Закључен је тројни уговор између 

Републике Србије – Министарства привреде (Наручилац), Града Сремске Митровице 

(Инвеститор) и „Finish deal“ доо Београд (Извођач), као носиоцем посла у заједничкој 

понуди са „Elektrotim“ доо Нови Сад и „Almaks Security systems“ д.оо Београд.  Издаци 

у укупном износу од 7.635 хиљада динара су плаћени добављачу на основу треће 

привремене и окончане ситуације. Плаћен је и обрачунати ПДВ по интерном обрачуну 

у износу од 2.533 хиљаде динара за изведене радове по трећој и окончаној ситуацији. 

5) Санација објекта "Цврчак" ПУ "Пчелица" у Сремској Митровици. Издаци у износу 

од 2.695 хиљада динара су извршени за плаћање добављачу СЗР „Остојић Водотерм“ 

Беркасово на основу Уговора за набавку радова – санација објекта „Цврчак“ у 

Сремској Митровици, број 04-238/2018-V од 04.07.2018. године, Анекса 1 од 

24.07.2018. године и Анекса 2 од 19.10.2018. године. 

Аутопутеви, путеви, мостови, надвожњаци и тунели (511231). На овој економској 

класификацији исказано је извршење у износу од 58.776 хиљада динара. 

1) Радови на реконструкцији улице Вука Караџића у Сремској Митровици. За ове 

радове, Градска управа за инфраструктуру и имовину је са „Baumeister“ доо Београд 

закључила  Уговор о јавној набавци број 404-538/2017-XIII од 14.02.2018. године на 

уговорену вредност у износу од 22.920 хиљада динара без ПДВ, односно 25.549 хиљада 

динара са ПДВ. Како је на основу Одлуке о градским управама града Сремска 

Митровица
38

 која је ступила на снагу 06.04.2018. године, послове, преузете обавезе, 

запослене, архиву као и новчана средства опредељена Одлуком о буџету града Сремска 

Митровица за 2018. годину Градске управе за инфраструктуру и имовину, преузела 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, Анекс 1 Уговора од 

25.06.2018. године, као и Анекс 2 Уговора од 10.08.2018. године закључила је Градска 

управа за опште и заједничке послове и имовину као правни следбеник  Градске управе 

за инфраструктуру и имовину. Извршено је авансно плаћање добављачу у износу 

11.460 хиљада динара. Узорковани су и издаци у износу од 5.879 хиљада динара који 

су плаћени на основу окончане ситуације од 10.08.2018. године, као и ПДВ у износу од 

6.018 хиљада динара који је обрачунат и плаћен за плаћени аванс, као и за изведене 

радове по првој и другој привременој и окончаној ситуацији. 

2) Изградња подвожњака на укрштају магистралне пруге Београд - Шид - државна 

граница и локалног пута у улици Фрушкогорска са раскрсницом улица Фрушкогорска, 

Планинска и ДР Милана Костића у Сремској Митровици - Фаза 2. Узорковани су 

издаци у укупном износу од 3.447 хиљада динара који су извршени на основу 

испостављене окончане ситуације од 28.02.2018. године и Уговора број 258/2017 од 

23.06.2017. године, закљученог са „Novkol“ a.д. Београд, као и два Анекса Уговора. 

Више о овом пројекту писано је код Градске управе за инфраструктуру и имовину, код 

субаналитичког конта 511231, под тачком 2).  

3) За изведене Радове на постављању семафора у улици Вука Караџића у Сремској 

Митровици, у 2018. години је извршено плаћање Предузећу за одржавање, производњу 
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Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

68 
 

и пројектовање сигнализационе опреме „Селма“ доо Суботица у укупном износу од 

1.720 хиљада динара на основу окончане ситуације од 20.09.2018. године и Уговора 

404-68/2018-V од 04.06.2018. године. Плаћен је обрачунати ПДВ у износу од 334 

хиљаде динара за изведене радове по окончаној ситуацији на основу интерног 

обрачуна. 

2) За изведене Радове на Партерном уређењу парка Трга инвеститора у Сремској 

Митровици по Уговору број 404-236/2018-V од 23.07.2018. године, као и Анексу 

Уговора од 05.12.2018. године, извршено је плаћање Привредном друштву „Биодекор“ 

доо Нови Београд на основу прве привремене ситуације у целости у износу од 8.158 

хиљада динара са ПДВ. 

Отворени спортски и рекреациони објекти (511293). На овој економској 

класификацији исказано је извршење у износу од 23.301 хиљаду динара.  

1) Радови на изградњи спортске дворане - базена у Сремској Митровици. 

 Узоркован је издатак у износу од 737 хиљада динара који је плаћен 10.05.2018. године 

на име обрачунатог ПДВ-а по интерном обрачуну од 26.04.2018. године, а на основу 

окончане ситуације од 01.07.2017. године и Уговора из 2015. године, који је Јавно 

предузеће „Дирекција за изградњу града Сремска Митровица“ закључила са ГП „Бест 

изградња“ доо Нови Сад, а након тога Градска управа за инфраструктуру и имовину, 

као правни следбеник Дирекције је закључила и два Анекса.  

2) Израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са 

вештачком травом. Извршено је плаћање у укупном износу од 1.252 хиљаде динара 

добављачу „Bonus CO“ доо Београд за Израду пројектне документације и извођење 

радова на постављању терена са вештачком травом на основу испостављене четврте 

привремене ситуације од 13.11.2018. године и Уговора број 404-241/2018-V од 

31.07.2018. године, као и Анекса 1 од 06.12.2018. године  који је Градска управа за 

опште и заједничке послове и имовину закључила са Извођачем „Bonus Co“ доо 

Београд. Узорковано је и плаћање у укупном износу од 2.784 хиљада динара које се 

односи на обрачунати ПДВ по другој, трећој и четвртој привременој ситуацији 

Извођача „Bonus Co“ доо Београд. 

3) Изградња спортске дворане - базена у Сремској Митровици - фаза 2. Након гашења 

Градске управе за инфраструктуру и имовину, наставак радова на изградњи спортске 

дворане – базена у Сремској Митровици пренет је у надлежност Градске управе за 

опште и заједничке послове и имовину. Издаци са економске класификације 511223 - 

Објекти за потребе образовања код овог корисника извршени су на основу Уговора 

број 404-267/2016-XIII од 21.10.2016. године који је вршилац дужности начелника 

Градске управе за инфраструктуру и имовину закључио са „Alex Engineering & 

Contruction“ доо Београд и Анекса 1 Уговора од 27.02.2018. године. Испостављена је 

окончана ситуација од 06.03.2018. године на укупну вредност изведених радова у 

износу од 124.335 хиљада динара без ПДВ. Достављено је Решење о употребној 

дозволи од 24.11.2017. године којим се одобрава граду Сремска Митровица употреба 

спортске дворане (базен са пратећим садржајима). 

На основу извршене ревизије узорковане документације, утврђено је да је 

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину извршила авансно плаћање у 

износу од 11.461 хиљаду динара добављачу „Baumeister“ доо Београд за набавку 

радова на реконструкцији улице Вука Караџића у Сремској Митровици, које није 

евидентирала на датим авансима, што није у складу са чланом 11. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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Ризик  

Уколико се настави са евидентирањем авансних уплата на погрешним 

економским класификацијама, постоји ризик од погрешног исказивања у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 14 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да авансне уплате 

евидентирају на одговарaјућим контима прописаним Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

3.1.4.2. Машине и опрема, група 512000  

Група 512000 - Машине и опрема садржи синтетичка конта машина и опреме 

различитих делатности. 
Табела број 35:Машине и опрема, група 512000                                                                                           (  у хиљадама  динара)                                                                                                     

Р. 

бр

. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа за инфраструктуру и имовину 
22.692 22.692 22.692 22.692 

100
% 

100% 

2 

Градска управа за опште и заједничке 

послове  
474 474 474 76 16% 16% 

3 
Градска управа за опште и заједничке 
послове и имовину 

68.406 74.006 32.912 
32.887 

 
44% 99% 

4 Укупно организационе јединице (1-3) 91.572 97.172 56.078 55.655 
57

% 
99% 

5 УКУПНО ГРАД – Група 512000 99.941 107.862 61.526 61.103 
57

% 
99% 

1) Градска управа за инфраструктуру и имовину. На буџетским позицијама овог 

корисника планирани су издаци у износу од 22.692 хиљада динара и исказано је 

извршење у износу 22.692 хиљаде динара, и то: (1) 2.000 хиљаде динара за опрему за 

спорт и (2) 20.692 хиљаде динара за уграђену опрему.  

Опрема за спорт (512641). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 2.000 хиљаде динара за набавку и постављање справа за скејп 

парк и фитнес на отвореном на основу рачуна од 07.08.2017. године и Уговора од 

10.03.2017. године који је начелник Градске управе за инфраструктуру и имовину 

закључио са „Freaks Division“ доо Београд.  

Уграђена опрема (512931). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 20.692 хиљаде динара, и то: (1) 5.916 хиљада динара за изведене 

радове на завршетку спортске дворане – базена са пратећим садржајем у Сремској 

Митровици, односно за испоруку и извођење радова на монтажи опреме; (2) 12.776 

хиљада динара за набавку и монтажу Линије за сепарацију Регионалне депоније 

комуналног отпада за сепарацију у Сремској Митровици и (3) 2.000 хиљаде динара за 

набавку и уградњу опреме за дезинфекцију воде на изворишту Босут и Дивош. 

1) За радове на завршетку спортске дворане – базена са пратећим садржајем у  

Сремској Митровици, односно за испоруку и извођење радова на монтажи опреме, на 

катастарској парцели 4605/2 К.О. Сремска Митровица, Градоначелник града Сремска 

Митровица је са Републиком Србијом – Министарством омладине и спорта Нови 

Београд и „Alex Engineering & Contruction“ доо Београд закључио Уговор 404-02-

14/3/2017-08 од 02.06.2017. године, на уговорену вредност у износу од 9.840 хиљада 

динара са ПДВ. Средства у износу од 3.924 хиљаде динара су обезбеђена Законом о 

буџету Републике Србије за 2017. годину, а износ од 4.276 хиљада динара са укупним 

износом припадајућег пореза на додату вредност у висини од 1.640 хиљада динара 

обезбедио је Град Сремска Митровица. Издатак у износу од 4.276 хиљада динара је 

извршен за плаћање изведених радова по окончаној ситуацији од 17.11.2017. године. 

Узорковани су и издаци у укупном износу од 1.640 хиљада динара који су извршени за 
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плаћање обрачунатог ПДВ-а на основу интерних обрачуна, авансног рачуна од 

19.01.2018. године као и окончане ситуације од 17.11.2017. године.  

2) За набавку и монтажу Линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада 

за сепарацију у Сремској Митровици, Градска управа за урбанизам, комуналне и 

инспекцијске послове је са „Румекон“ доо Рума закључила Уговор број 404-10/2015-VI 

од 11.01.2016. године, на уговорену вредност у износу од 75.804 хиљаде динара без 

ПДВ, односно 90.965 хиљада динара са ПДВ. Закључен је Анекс 1 Уговора од 

28.07.2016. године, којим је промењена уговорна страна – ново пословно име уговорне 

стране је Градска управа за инфраструктуру и имовину града Сремска Митровица
39

, 

Анекс 2 Уговора од 20.01.2017. године, као и Анекс 3 Уговора од 29.12.2017. године. 

Дана 28.12.2018. године, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 

(правни следбеник Градске управе за инфраструктуру и имовину) је са „Румекон“ доо 

Рума  закључула и Анекс 4 Уговора, којим је продужен уговорени рок испоруке опреме 

до 31.03.2019. године. Издатак у износу од 7.768 хиљада динара је извршен за плаћање 

добављачу на основу пете привремене ситуације од 22.03.2018. године. Плаћен је и 

обрачунати ПДВ у износу од 1.554 хиљаде динара на основу интерног обрачуна од 

03.04.2018. године за изведене радове по петој привременој ситуацији. 

3) За набавку и уградњу опреме за дезинфекцију воде на изворишту Босут и Дивош. 

 извршено је плаћање добављачу „Сигма“ доо Кула на основу окончане ситуације број 

ОК-020/17 од 20.04.2017. године и Уговора број 404-271/2016-XIII од 05.12.2016. 

године који је Градска управа за инфраструктуру и имовину закључила са „Сигма“ доо 

Кула. 

У поступку ревизије  узорковане документације нису утврђене неправилности. 

2) Градска управа за опште и заједничке послове. На буџетским позицијама овог 

корисника планирани су издаци у износу од 474 хиљаде динара и исказано је извршење 

у износу 474 хиљада динара и то: (1) 398 хиљада динара за лизинг опреме за саобраћај 

и (2) 76 хиљада динара за електронску опрему. 

Лизинг опреме за саобраћај (512141). На овој економској класификацији исказано 

је извршење у износу од 398 хиљада динара и односи се отплату главнице за 

набављена три путничка аутомобила марке ŠKODA тип RAPID SPACEBACK ACTIV 

1.6 TDI (два аутомобила) и једног тип RAPID SPACEBACK ACTIV 1.6 TDI – Limuzina, 

на основу три Уговора о финансијском лизингу од 10.03.2017. године, које је  

Градоначелник града Сремске Митровице (прималац лизинга) закључио са  „UniCredit 

Leasing Србија“ доо Београд (давалац лизинга) и на основу Плана отплате лизинга - 

8203/17, 8204/17 и 8205/17.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да су са 

позиција Градске управе за опште и заједничке послове, средства у износу од 398 

хиљада динарa по основу отплате главнице за набављена три путничка аутомобила 

марке ŠKODA на основу Уговора о финансијском лизингу, евидентирана на групи  

512000 – Машине и опрема, уместо на  групи 614000 – Отплата главнице за 

финансијски лизинг, што није у складу са чл. 15. и 16. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и и чланом 29. Закона о 

буџетском систему. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да издатке за 

отплату главнице по основу финансијских лизинга планирају, извршавају и 

евидентирају на одговарајућим контима прописаним Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

                                                 
39 Одлука о градским управама града Сремска Митровица „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 12/16 
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3) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. На буџетским 

позицијама овог корисника планирани су издаци у износу од 74.006 хиљада динара 

и исказано је извршење у износу од 32.912 хиљада динара, и то: (1) 806 хиљада динара 

за лизинг опреме за саобраћај; (2) 298 хиљада динара за намештај; (3) 300 хиљада 

динара за уградну опрему; (4) 2.545 хиљада динара за опрему за спорт и (5) 28.963 

хиљаде динара за уграђену опрему. 

Лизинг опреме за саобраћај (512141). На овој економској класификацији исказано 

је извршење у износу од 806 хиљада динара и односи се на отплату главнице (рате од 

14 до 21) за набављена три путничка аутомобила марке ŠKODA тип RAPID 

SPACEBACK ACTIV 1.6 TDI (два аутомобила) и једног тип RAPID SPACEBACK 

ACTIV 1.6 TDI – Limuzina, на основу три Уговора о финансијском лизингу од 

10.03.2017. године, које је Градоначелник града Сремске Митровице (прималац 

лизинга) закључио са  „UniCredit Leasing Србија“ доо (давалац лизинга) и Плану 

отплате лизинга - 8203/17, 8204/17 и 8205/17.  

Уграђена опрема (512931). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 28.963 хиљаде динара, и то за: (1) набавку и уградњу система за 

дезинфекцију воде на системима водозахвата Чалма и Шуљам 2.880 хиљада динара; (2) 

набавку и монтажу Линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада за 

сепарацију у Сремској Митровици 12.568 хиљада динара; (3) изведене радове на 

електро-енергетским инсталацијама објекта хале линије за сепарацију Регионалне 

депоније комуналног отпада са центром за рециклажу у Сремској Митровици 3.422 

хиљаде динара; (4) набавку светиљки за јавну расвету у улици Вука Караџића у 

Сремској Митровици 4.996 хиљада динара; (5) набавку новогодишње расвете - 

звездано небо 588 хиљада динара и (6) остале издатке за машине и опрему 4.509 

хиљада динара.  

1) Набавка и уградња система за дезинфекцију воде на системима водозахвата Чалма 

и Шуљам. Градска управа за опште и заједничке послове и имовину је са „Alex 

Engineering & Contruction“ доо Београд закључила Уговор број 404-325/2017-XIII од 

14.05.2018. године на уговорену вредност у износу од 14.400 хиљада динара без ПДВ, 

односно 17.280 хиљада динара са ПДВ. Уговорен је аванс у износу 2.880 хиљада 

динара који је плаћен 14.08.2018. године на основу предрачуна број 65/18. Извршено је 

евидентирање плаћеног аванса на групи 252000 – Обавезе према добављачима, али није 

на датим авансима. Целокупан аванс оправдан је првом привременом ситуацијом која 

је евидентирана 09.11.2018. године. Узорковани су и издаци у укупном износу од 2.880 

хиљада динара који су извршени за плаћање обрачунатог ПДВ-а по интерним 

обрачунима и изведених радова по првој и окончаној ситуацији. 

2) Набавка и монтажа Линије за сепарацију Регионалне депоније комуналног отпада 

за сепарацију у Сремској Митровици. Узоркован је издатак у износу од 8.908 хиљада 

динара који је извршен за плаћање обавеза по шестој привременој ситуацији од 

24.09.2018. године, испостављеној од „Румекон“ доо Рума, као и издаци у укупном 

износу од 959 хиљада динара који су извршени за плаћање обавеза за ПДВ по 

интерним обрачунима за изведене радове по шестој и седмој привременој ситуацији,  

на основу Уговора од 11.01.2016. године и Анекса 1, 2, 3 и 4 Уговора (више писано код 

Градске управе за инфраструктуру и имовину – конто  512931 - Уграђена опрема, тачка 

2).  

3) За радове на електро-енергетским инсталацијама објекта хале линије за сепарацију 

Регионалне депоније комуналног отпада са центром за рециклажу у Сремској 

Митровици,  Градска управа за инфраструктуру и имовину је са „Елит“ доо Рума 

закључила Уговор број 404-432/2017-XIII од 26.09.2017. године на уговорену вредност 

у износу од 3.660 хиљада динара без ПДВ, односно 4.392 хиљада динара са ПДВ. У 
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2018. години извршено је плаћање добављачу укупно изведених радова по 

окончаној ситуацији у износу од 3.422 хиљада динара. Плаћен је и обрачунати ПДВ 

по интерним обрачунима на основу прве и окончане ситуације у износу од 669 хиљада 

динара. 

4) Издаци у износу од 4.995 хиљада динара су извршени за плаћање набављених 

светиљки за јавну расвету у улици Вука Караџића у Сремској Митровици, на основу 

рачуна број TF-0189 од 20.06.2018. године и Уговора број 404-235/2018-V од 

04.06.2018. године који је Градска управа за опште и заједничке послове и имовину 

закључила са „Пламен“ доо Инђија.  

5) Набавка новогодишње расвете - Звездано небо (лед сијалице). Издаци у узоркованом 

износу од 588 хиљада динара су извршени за плаћање новогодишње расвете – звездано 

небо на основу рачуна од 10.11.2018. године и Уговора број 404-9/2018-V-40 од 

30.11.2018. године закљученог са „DBA LIGHT“ доо Крњешевци. У 2018. години није 

извршено евидентирање на одговарајућим контима капитала и имовине, већ су у 2019. 

години спроведена одговарајућа књижења (налог 081 од 3.4.2019. године). 

У поступку ревизије узорковане документације утврђене су следеће 

неправилности:  

- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, средства у износу од 806 

хиљада динарa по основу отплате главнице за набављена три путничка аутомобила 

марке ŠKODA на основу Уговора о финансијском лизингу, евидентирала је на терет 

групе 512000 – Машине и опрема, уместо на терет групе 614000 – Отплата главнице за 

финансијски лизинг, што није у складу са чл. 15. и 16. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и 

- Градска управа за опште и заједничке послове и имовину је извршила авансно 

плаћање у износу од 2.880 хиљада динара, за набавку добара и уградњу система за 

дезинфекцију воде на системима водозахвата Чалма и Шуљам, које није евидентирала 

на датим авансима, што није у складу са чланом 11. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и члану;  

- Са раздела Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, извршено је 

плаћање набављене новогодишње расвете – звездано небо у износу од 588 хиљада 

динара, а да није извршено евидентирање у оквиру нефинансијске имовине и капитала, 

што није у складу чл. 10. и 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем и чланом 11. Закона о буџетском систему. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремске Митровице: да издатке 

планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим економским класификацијама у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем и Уредбом о буџетском рачуноводству и да авансне уплате 

евидентирају на датим авансима. 

Мере предузете у поступку ревизије:  
У 2019. години Градска управа за опште и заједничке послове и имовину је за 

вредност набављене новогодишње расвете – звездано небо у износу од 588 хиљада 

динара спровела књижења кроз исправку почетних стања на субаналитичким контима 

015131 – Остале некретнине и опрема у припреми, 311151 – Нефинансијска имовина у 

припреми, 011311 - Остале некретнине и опрема  и 311112 – Опрема (налог број 081 од 

03.04.2019. године). 
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Ризик  

Уколико се настави са евидентирањем издатака на погрешним економским 

класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити погрешну слику 

о појединим категоријама издатака и авансних уплата. 

Препорука број 15  

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремске Митровице да издатке и авансне 

уплате евидентирају на одговарајућим економским класификацијама прописаним 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

 

3.1.4.3. Земљиште, група 541000 

Група 541000 – Земљиште садржи синтетички конто на коме се књиже издаци за 

земљиште. 
Табела број 36:  Земљиште, група 541000                                                                                                                    (у хиљадама  динара) 

Р. 

Бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 

извршење 
Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за буџет и локални 

економски развој 
- - - 6.672 - - 

2 Укупно организационе јединице (1) - - - 6.672 - - 

3 УКУПНО ГРАД – Група 541000 3.000 3.000 2.246 8.918 
297

% 

397

% 

1) Градска управа за буџет и локални економски развој. Утврђено је да је на овој 

групи требало евидентирати издатке на име накнаде за одузето земљиште у износу од 

6.672 хиљаде динара (о чему је више писано код групе 485000 – Накнада штете за 

повреде или штету нанету од стране државних органа). 

 

3.1.5. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 

 

3.1.5.1. Отплата главнице домаћим кредиторима, група 611000 

Група 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима садржи синтетичка конта на 

којима се евидентирају издаци за отплату: главнице на домаће хартије од вредности, 

изузев акција, главнице осталим нивоима власти, главнице домаћим јавним 

финансијским институцијама, главнице домаћим пословним банкама, главнице 

осталим домаћим кредиторима, домаћинства у земљи, главнице на домаће финансијске 

деривате, домаћих меница и исправка унутрашњег дуга. 
Табела број 37: Отплата главнице домаћим кредиторима, група 611000             (у хиљадама динара) 

Р.б

р 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Градска управа за буџет и  локални 

економски развој 
219.000 684.338 663.372 662.147 97% 100% 

2 Укупно организационе јединице 219.000 684.338 663.372 662.147 97% 100% 

3 УКУПНО ГРАД - Група 611000 219.000 684.338 663.372 662.147 97% 100% 

1) Градска управа за буџет и  локални економски развој. Исказани су издаци за 

отплату главнице домаћим пословним банкама у износу од 663.372 хиљаде динара, и 

то:  

- Издаци у износу од 107.348 хиљада динара, извршени су за отплату главнице по  

Уговору о наменском кредиту закљученим са Banca Intesa ад Београд од 24.08.2015. 

године за потребе финансирања пројекта „изградња градског базена“. Уговор је 

закључен на износ од 121.500 хиљада динара, индексирано у EUR (971 хиљада EUR) 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања кредита у течај. Каматна 

стопа на дан закључења основног Уговора износила је тромесечни EURIBOR + 2,27% 

годишње, увећано за јавне дажбине (уколико је применљиво) у складу са позитивним 

прописима Републике Србије. Рок отплате је 60 месеци након истека периода 
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мировања у трајању од 12 месеци од повлачења последње транше кредита. 

Наведени кредит је у целости отплаћен 24.12.2018. године на основу Стања дуга за 

превремену отплату кредита на дан 24.12.2018. године Banca Intesе ад Београд, где је 

укупна обавеза Града Сремска Митровица према Banca Intesa ад Београд по Уговору о 

наменском кредиту од 24.08.2015. године, износила 86.279 хиљада динара, од чега 

86.140 хиљада динара за главницу и 139 хиљада динара за камату. Град Сремска 

Митровица је на име издатака за отплату главнице уплатио и главницу и камату у 

укупном износу од 86.279 хиљада динара; 

- Издаци у износу од 470.685 хиљада динара, извршени су за отплату главнице по  

Уговору о дугорочном кредиту закљученим са Erste bank ад Нови Сад од 26.08.2015. 

године за потребе финансирања пројекта капиталног инвестиционог расхода Града 

Сремска Митровица. Уговор је закључен на износ од 490.000 хиљада динара, што 

представља противвредност у Eur по средњем курсу НБС (3.971.560,67 евра) на дан 

пуштања кредита у течај. Каматна стопа је променљива и у тренутку уговарања износи 

тромесечни EURIBOR + 2.23% годишње. Рок враћања кредита је 72 месеца укључујући 

грејс период од 12 месеци који почиње да тече од дана повлачења последње транше 

кредита. Наведени кредит је у целости отплаћен 24.12.2018. године на основу Извода 

из пословних књига Erste Bank ад Нови Сад где је укупна обавеза Града Сремска 

Митровица према Erste bank ад Нови Сад по Уговору о дугорочном кредиту на дан 

21.12.2018. године износила 3.252.834,21 евра, од чега 3.243.441,32 евра за главницу и 

9.392,89 евра за камату. Град Сремска Митровица је на име издатака за отплату 

главнице уплатио и главницу и камату у укупном износу од 384.563 хиљаде динара од 

чега се на камату односи 1.110 хиљада динара;  

- Издаци у износу од 85.338 хиљада динара, извршени су за отплату главнице по 

Уговору о краткорочном кредиту закљученим дана 23.01.2018. године са Unicredit bank 

Srbija a.d. Београд за финансирање одржавања текуће ликвидности. Уговор је закључен 

на износ од 100.000 хиљада динара. Уговорена је номинална камата стопа на нивоу 

тромесечног EURIBOR-a + 1,55% годишње. Уговорена је отплата главнице у седам 

једнаких рата, почев од 03.07.2018. године, закључно са 31.12.2018. године.   

 У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да су за 1.249 

хиљада динара више исказани издаци за Отплату главнице домаћим пословним 

банкама (611400), док су за исти износ мање исказани расходи за Отплату камата 

домаћим пословним банкама (441400), што није у складу са чл. 14. и 16. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Ризик 

Уколико се настави са евидентирањем расхода и издатака на погрешним 

економским класификацијама, постоји ризик да ће финансијски извештаји пружити 

погрешну слику о појединим категоријама расхода и издатака. 

Препорука број 16 

 Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да расходе за 

отплату камата домаћим пословним банкама извршавају и евидентирају на 

одговарајућем конту прописаним Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем.  

 

3.1.5.2.  Отплата главнице за финансијски лизинг, група 614000  

Група 614000 - Отплата главнице за финансијски лизинг садржи синтетички конто на 

коме се књижи Отплата главнице за финансијски лизинг. 
Табела број 38:  Отплата главнице за финансијски лизинг, група 614000                                                             ( у хиљадама  динара)                                                                                              

Р. 

бр

. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Градска управа за опште и заједничке 

послове 
- - - 398 - - 

2 

Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину 
- - - 806 - - 

3 Укупно организационе јединице (1-2) - - - 1.204 - - 

4 УКУПНО ГРАД – Група 614000 - - - 1.204 - - 

1) Градска управа за опште и заједничке послове. У поступку ревизије, утврђено је 

да је на овој групи требало евидентирати издатке по основу отплате главнице за 

набављена три путничка аутомобила марке ŠKODA на основу Уговора о финансијском 

лизингу, у укупном износу од 398 хиљада динара (о чему је више писано код групе 

512000 - Машине и опрема). 

2) Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. У поступку ревизије, 

утврђено је да је на овој групи требало евидентирати издатке по основу отплате 

главнице за набављена три путничка аутомобила марке ŠKODA на основу Уговора о 

финансијском лизингу, у укупном износу од 806 хиљада динара (о чему је више писано 

код групе 512000 - Машине и опрема). 
Табела број 39:  Планирани и извршени расходи и издаци исказани у финансијским извештајима града Сремска Митровица  по 

налазу ревизије, као и њихова утврђена разлика                                                                                    ( хиљадама динара)                                                                             
Екон. 

Клас. 
Опис Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 
Извршење 

Налаз 

ревизије 

Разлика 

(6-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

411000 Плате и додаци запослених 454.006 454.932 435.740 436.086 346 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 81.576 82.799 77.893 77.947 54 

413000 Накнаде у натури 3.159 3.777 1.197 1.197 0 

414000 Социјална давања запосленима 5.874 5.965 2.535 2.535 0 

415000 Накнада трошкова за запослене 17.048 17.273 13.543 13.543 0 

416000 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
17.051 17.286 13.374 13.754 380 

421000 Стални трошкови 313.232 303.855 191.176 191.176 0 

422000 Трошкови путовања 35.318 36.729 32.814 32.814 0 

423000 Услуге по уговору 337.150 345.157 295.132 294.752 -380 

424000 Специјализоване услуге 333.047 349.080 218.609 213.735 -4.874 

425000 Текуће поправке и одржавање 111.116 110.674 74.194 78.216 4.022 

426000 Материјал 87.588 87.206 69.404 69.404 0 

441000 Отплате домаћих камата 11.750 11.750 10.576 11.801 1.225 

444000 Пратећи трошкови задуживања 100 500 471 471 0 

451000 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

92.500 92.500 70.168 20.880 -49.288 

454000 Субвенције приватним предузећима 26.600 30.600 20.272 20.272 0 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 237.774 240.012 193.554 193.554 0 

464000 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
15.242 15.242 15.181 64.469 49.288 

465000 Остале дотације и трансфери 52.497 52.160 48.864 48.864 0 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 42.437 43.140 27.172 27.172 0 

481000 Дотације невладиним организацијама 107.356 124.177 118.522 118.522 0 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4.482 4.813 2.005 2.076 71 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 125 125 0 4.108 4.108 

485000 
Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
30.100 36.889 35.613 24.433 -11.180 

511000 Зграде и грађевински објекти 398.833 460.921 325.525 325.525 0 

512000 Машине и опрема 99.941 107.862 61.526 61.103 -423 

513000 Остале некретнине и опрема 0 590 590 590 0 

514000 Култивисана имовина 0 4.500 825 825 0 

515000 Нематеријална имовина 1.685 1.716 992 992 0 

523000 Залихе робе за даљу продају 2.900 3.000 2.231 2.231 0 

541000 Земљиште 3.000 3.000 2.246 8.918 6.672 

611000 Oтплата главнице домаћим кредиторима 219.000 684.338 663.372 662.147 -1.225 

614000 Отплата главнице за финансијски лизинг 0 0 0 1.204 1.204 

  Укупно 3.142.487 3.732.568 3.025.316 3.025.316 0 

Према датој табели, у консолидованим финансијским извештајима Града Сремска 

Митровица за 2018. годину на основу извршеног испитивања правилности 

класификовања и адекватног третирања извршених узоркованих трансакција утврђена 
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су укупна одступања од 67.370 хиљада динара, чији се ефекти, због међусобног 

потирања, нису одразили на укупан износ расхода и издатака, као и на коначан 

финансијски резултат  Града Сремска Митровица за 2018. годину. 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе и издатке планирају, извршавају, 

евидентирају и исказују на одговарајућој економској класификацији.  

 

3.2. Биланс прихода и расхода – Образац 2  

У Билансу прихода и расхода у периоду 01.01-31.12.2018. године исказани су 

остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 

2.453.682 хиљадe динара и извршени текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину у износу од 2.361.944 хиљаде динара. Исказани резултат пословања је вишак 

прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 91.738 хиљада динара, након 

извршених корекција исказан је вишак прихода и примања – суфицит од 10.278 хиљада 

динара. 
Табела број 40: Биланс прихода и расхода                  (у хиљадама динара)                                                                                                                                      

Конто Опис Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 

700000 + 

800000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
2,365,748 2.453.682 

700000 Текући приходи 2,352,027 2.405.260 

710000 Порези 1,439,779 1.583.006 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1,058,417 1.156.690 

712000 Порез на фонд зарада   

713000 Порез на имовину 297,621 341.603 

714000 Порез на добра и услуге 41,760 44.501 

716000 Други порези 41,981 40.212 

730000 Донације, помоћи и трансфери 525,437 449.771 

731000 Донације од иностраних држава   

732000 Донације и помоћи од међународних организација  4.340 

733000 Трансфери од других нивоа власти 525,437 445.431 

740000 Други приходи 386,495 372.483 

741000 Приходи од имовине 124,272 155.526 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 216,604 134.868 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 15,113 18.659 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 406 249 

745000 Мешовити и неодређени приходи 30,100 63.18 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 316  

772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претход.г. 316  

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 13,721 48.422 

810000 Примања од продаје основних средстава 9,034 1.153 

811000 Примања од продаје непокретности 8,627 1.153 

812000 Примања од продаје покретне имовине 397  

813000 Примања од продаје осталих основних средстава 10  

820000 Примања од продаје залиха 4,687 7.391 

823000 Примања од продаје робе за даљу продају 4,687 7.391 

400000 + 

500000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
2,431,644 2.361.944 

400000 Текући расходи 1,966,467 1.968.009 

410000 Расходи за запослене 526,593 544.282 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 419,826 435.740 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 75,534 77.893 

413000 Накнаде у натури 2,316 1.197 

414000 Социјална давања запосленима 3,570 2.535 

415000 Накнаде трошкова за запослене 14,314 13.543 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 11,033 13.374 

417000 Посланички додатак   

420000 Коришћење услуга и роба 903,195 881.329 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета Града Сремскe Митровицe за 2018. годину 

77 
 

421000 Стални трошкови 175,421 191.176 

422000 Трошкови путовања 24,033 32.814 

423000 Услуге по уговору 311,677 295.132 

424000 Специјализоване услуге 269,973 218.609 

425000 Текуће поправке и одржавање 63,892 74.194 

426000 Материјал 58,199 69.404 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 12,837 11.047 

441000 Отплате домаћих камата    12,837 10.576 

444000 Пратећи трошкови задуживања  471 

450000 Субвенције 93,897 90.440 

451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  73,611 70.168 

454000 Субвенције приватним предузећима 20,286  20.272 

460000 Донације, дотације и трансфери 237,617 257.599 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 173,658 193.554 

464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 20.153  15.181 

465000 Остале дотације и трансфери 43,806 48.864 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 47,578 27.172 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 47,578 27.172 

480000 Остали расходи 144,750 156.140 

481000 Дотације невладиним организацијама 112,422 118.522 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 1,717 2.005 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 22  

484000 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока 
   

485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ.орг.   30,589 35.613 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 465,177 393.935 

510000 Основна средства 463,582 389.458 

511000 Зграде и грађевински објекти 382,370 325.525 

512000 Машине и опрема 80,774 61.526 

513000 Остале некретнине и опрема  590 

514000 Култивисана имовина  825 

515000 Нематеријална имовина 438 992 

520000 Залихе 1,595 2.231 

523000 Залихе робе за даљу продају 1,595 2.231 

540000 Природна имовина  2.246 

541000 Земљиште   2.246 

  Утврђивање резултата пословања     

  Вишак прихода и примања - буџетски суфицит  91.738 

  Мањак прихода и примања - буџетски дефицит 65,896   

  Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања 203,546 581.912 

  
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 

који је коришћен за покриће расхода и издатака тек. г. 
67,342 8.069 

  
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 
нефинансијске имовине 

  

  
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 

покриће расхода и издатака текуће године 
16,204 2.889 

  
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних 
из кредита 120,000 570.954 

 
  

Износ приватизационих примања и примања од отплате датих 

кредита коришћен за покриће расхода и издатака тек. год. 
  

  Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања 123,386 663.372 

  
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 
123,386 663.372 

  
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 
  

321121 Вишак прихода и примања – суфицит 14,264 10.278 

321122 Мањак прихода и примања - дефицит   

  
Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну 

годину) 
14,264 10.278 
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Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну 

годину 
4,073 8.476 

  
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наред. 

годину 
10,191 1.802 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Позориште 

„Добрица Милутиновић“ Биланс прихода и расхода – Образац 2, није саставило на 

основу евиденција које воде, јер нису у пословним књигама евидентирали промене на 

подрачуну сопствених прихода а унели су их у Образац – 2, што није у складу са 

чланом 6. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препорука број 17 

Препоручујемо одговорним лицима Позоришта „Добрица Милутиновић“ да се пре 

састављања финансијских извештаја евидентирају све пословне промене, да се изврши 

усаглашавање помоћних књига и евиденција, дневника и главне књиге и да се након 

тога у финансијске извештаје преузму подаци из књига. 

 

3.2.1. Приходи и примања 

Према презентованим подацима у Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода за период од 

01.01.2018. године до 31.12.2018. године, остварени су текући приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине у износу од 2.453.682 хиљаде динара, што је у односу 

на претходну годину у којој су текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине остварени у износу од 2.365.748 хиљадa динара, повећање у износу од 87.934 

хиљаде динара. 

 

3.2.2. Расходи и издаци 
Према презентованим подацима у Обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода за период од 

01.01.2018. године до 31.12.2018. године, остварени су текући расходи и издаци за 

нефинансијску имовину у износу од 2.361.944 хиљаде динара, што је у односу на 

претходну годину у којој су текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 

остварени у износу од 2.431.644 хиљада динара, смањење за износ од 69.700 хиљада 

динара. 

 

3.2.3. Резултат 

У Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 

године исказан је буџетски суфицит у износу од 91.738 хиљадa динара, као разлика 

између текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 

2.453.682 хиљадa динара и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у 

износу од 2.361.944 хиљаде динара. 

Кориговање вишка прихода и примања, односно буџетског суфицита, извршено је 

на следећи начин:  

1) део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен 

за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 8.069 хиљада динара; 2) део 

пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и 

издатака текуће године у износу од 2.889 хиљада динара; 3) износ расхода и издатака 

за нефинансијску имовину, финансираних из кредита у износу од 570.954 хиљаде 

динара и 4) утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 663.372 хиљаде динара. 

Вишак прихода и примања – суфицит за пренос у наредну годину састоји се од: 1) дела 

вишка прихода и примања наменски опредељеног за наредну годину у износу од 8.476 

хиљада динара и 2) нераспоређеног дела вишка прихода и примања за пренос у 

наредну годину у износу од 1.802 хиљаде динара. 
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3.3. Биланс стања – Образац 1  

Биланс стања - Образац 1 представља један од прописаних образаца из садржаја 

Завршног рачуна који су дефинисани чланом 79. Закона о буџетском систему, чланом 

7. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 3. Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова. У Билансу стања су исказане билансне позиције које одражавају стање 

имовине, обавеза и капитала на дан 31.12. године за коју се састaвља.  

У поступку ревизије података исказаних у обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2018. 

године извршена је провера примене начела билансног идентитета која захтева да 

почетни биланс текуће пословне године мора бити потпуно једнак крајњем билансу 

претходне пословне године. У том смислу, извршена је провера поређењем података 

исказаних у Билансу стања на дан 31.12.2018. године из колоне 4 (претходна година) са 

подацима исказаним у обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2017. године из колоне 5 

(текућа година) и утврдили смо да није било одступања. 

Због утврђених пропуста у идентификовању, евидентирању и исказивању имовине, 

потраживања и обавеза насталих у претходном периоду, приказана почетна стања на 

дан 01.01.2018. године нису ослобођена од погрешних исказивања, те у погледу истих 

изражавамо резерву. 

 

3.3.1. Попис имовине и обавеза 

Чланом 18. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству утврђена је обавеза корисника 

буџетских средстава да изврше усклађивање стања имовине и обавеза у 

књиговодственој евиденцији са стварним стањем, односно да изврше попис имовине и 

обавеза на крају буџетске године, са стањем на дан 31.12. године за коју се врши попис.  

Прописи који се примењују приликом пописа су: Уредба о буџетском 

рачуноводству, Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини
40

, Правилник о 

начину и роковима вршења пописа  и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем
41

, као и интерни општи акти које доносе буџетски корисници.  

Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и обавеза, код директних и 

индиректних корисника буџета Града Сремска Митровица, ревизија је извршена 

накнадним прегледом пописних листи, извештаја пописних комисија и одлука у вези са 

пописом.  

   Попис имовине и обавеза код Града Сремска Митровица 

 У складу са Уредбом о буџетском рачуноводству
 
и Правилником о начину и 

роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем (Града Сремска Митровица, број 110-24/2017-II од 29.11.2017. 

године) градоначелник Града Сремска Митровица је дана 27.11.2018. године донео 

решења о образовању комисија за попис са стањем на дан 31.12.2018. године, и то: 

Централне пописне комисије Града Сремска Митровица; Комисије за попис станова, 

пословних зграда, пословног простора и других објеката; Комисије за попис 

саобраћајних објеката, водоводне инфраструктуре и осталих објеката; Комисије за 

попис опреме и инвентара; Комисије за попис земљишта и култивисане имовине; 

Комисије за попис залиха материјала у ресторану Града Сремска Митровица и 

Комисије за попис обавеза и потраживања, готовог новца и других вредности у 

благајни и новчаних средстава буџета Града Сремске Митровице.  

                                                 
40 „Службени гласник РС“, број 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17 
41 „Службени гласник РС“, бр. 118/13 и 137/14 
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Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, број 110-24/2017-II од 

29.11.2017. године, који је донео градоначелник Града Сремска Митровица, уређен је 

начин вршења пописа, као и рокови вршења пописа имовине и обавеза и усаглашавање 

књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује пописом.  

 Градоначелник Града Сремска Митровица, донео је Упутство за рад комисије за 

попис, број 031-85/2017- II од 27.11.2018. године, којим су утврђени послови комисија 

за попис, рокови до када ће се извршити попис као и обавезе одговорних лица  да до 

почетка пописа обаве припремне радње за попис. Комисије за попис су  сачиниле план 

рада.   

Извештаје о извршеном попису сачиниле су: Централна пописна комисија Града 

Сремска Митровица од 27.02.2019. године; Комисија за попис станова, пословних 

зграда, пословног простора и других објеката, Комисија за попис саобраћајних 

објеката, водоводне инфраструктуре и осталих објеката, Комисија за попис опреме и 

инвентара, Комисије за попис земљишта и култивисане имовине и Комисије за попис 

залиха материјала у ресторану Града Сремска Митровица од 25.01.2019. године; 

Комисија за попис обавеза и потраживања, готовог новца и других вредности у 

благајни и новчаних средстава буџета Града Сремске Митровице од 15.02.2019. године. 

Решење о усвајању извештаја Централне пописне комисије Града Сремска 

Митровица са стањем на дан 31.12.2018. године, донео је градоначелник Града 

Сремска Митровица 28.02.2019. године.  

Решење о усвајању извештаја о попису залиха материјала у ресторану Града 

Сремска Митровица са стањем на дан 31.12.2018. године,  донео је градоначелник 

Града Сремска Митровица 30.01.2019. године.          

У поступку ревизије пописа имовине и обавеза Града Сремска Митровица 

утврђено је: 

- Пре пописа није извршено усаглашавање  обавеза са повериоцима, што није у 

складу са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- Пописне листе станова, пословних зграда, пословног простора и других објеката; 

саобраћајних објеката, водоводне инфраструктуре и осталих објеката; опреме и 

инвентара; земљишта и култивисане имовине  не садрже јединицу мере, што није у 

складу са чл. 8. и  9.  Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним;  

- За 996.346 хиљада динара колико износи вредност исказане нефинансијске имовине 

у припреми попис је извршен на основу исказаног стања у пословним књигама, а да 

није утврђен степен довршености инвестиција; 

- У пописне листе станова, пословних зграда, пословног простора и других објеката; 

саобраћајних објеката, водоводне инфраструктуре и осталих објеката; опреме и 

инвентара земљишта и култивисане имовине; залиха материјала у ресторану Града 

Сремска Митровица није унето књиговодствено натурално стање самим тим ни 

натуралне разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене 

пописане имовине и није извршено вредносно обрачунавање имовине, што није у 

складу са чланом 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем; 

- Извештаји о извршеном попису Комисије за попис станова, пословних зграда, 

пословног простора и других објеката; саобраћајних објеката, водоводне 

инфраструктуре и осталих објеката; обавеза и потраживања, готовог новца и других 

вредности у благајни и новчаних средстава буџета Града Сремска Митровица; опреме 

и инвентара; земљишта и култивисане имовине; материјала у ресторану Града Сремска 

Митровица не садрже стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза самим тим 
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ни разлике између стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, 

што није у складу са чланом 13. став 1. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 

 

Попис имовине и обавеза код Предшколске установе „Пчелица“ 

У поступку ревизије пописа имовине и обавеза Предшколске установе 

„Пчелица“ утврђено је: 

- Није пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја 

ускладила помоћне књиге и евиденције са главном књигом и није усагласила 

потраживања са свим дужницима и обавезе са повериоцима на дан састављања 

финансијских извештаја, што није у складу са чланом 18. став 1. Уредбе о буџетском 

рачуноводству;  

- Није пописала некретнине (објекте, гараже и паркове) укупне површине 9.556 м2 у 

вредности од 216.516 хиљада динара и грађевинско земљиште у вредности од 11.921 

хиљаду динара и није вршила попис залиха материјала за домаћинство и 

угоститељство, што није у складу са чланом 2. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и са чланом 

18. Уредбе о буџетском рачуноводству;  

- Није имовину  која је дата на коришћење Школи за основно и средње образовање 

„Радивој Поповић“ унела у посебне пописне листе, нити је  примљена  пописна листа 

од правног лица код кога се налази, што није у складу са чланом 10. став 4. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем; 

- У пописне листе није унето књиговодствено натурално стање самим тим ни 

натуралне разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене 

пописане имовине и није извршено вредносно обрачунавање имовине, што није у 

складу са чланом 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем; 

- Извештаји о извршеном попису  Предшколске установе „Пчелица“ не садрже  

стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза самим тим ни разлике између 

стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, што није у складу са 

чланом 13. став 1. Правилника  о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

 

 Попис имовине и обавеза код установа културе, спорта и туризма 

  У поступку ревизије пописа имовине и обавеза установа културе, спорта и 

туризма, утврђено је: 

-  Пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја нису 

ускладили помоћне књиге и евиденције са главном књигом: Библиотека „Глигорије 

Возаревић“,  Музеј Срема, Позориште „Добрица Милутиновић“,  Центар за културу 

„Сирмиумарт“, што није у складу са чланом 18. став 1. Уредбе о буџетском 

рачуноводству;  

- На дан састављања финансијског извештаја нису усагласили потраживања са 

дужницима и обавезе са повериоцима: Библиотека „Глигорије Возаревић“, Галерија 

„Лазар Возаревић“, Музеј Срема, Центар за културу  „Сирмиумарт“, Установа за 

неговање културе „Срем“, Установа Атлетски стадион,   Туристичка организација 

града Сремска Митровица, Позориште „Добрица Милутиновић“, Установа ПСЦ 

„Пинки“, Завод за заштиту споменика културе, што није у складу са чланом 18. став 

4. Уредбе о буџетском рачуноводству;  
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- Историјски архив „Срем“ није на дан састављања финансијског извештаја 

усагласио обавезе са повериоцима; 

- Пре почетка пописа комисијама за попис Библиотеке „Глигорије Возаревић“, 

Галерије „Лазар Возаревић“ и Музеја Срема су дате пописне листе са подацима о 

количинама, што није у складу са чланом 8. став 4. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- Установе културе, спорта и туризма  нису пописале, и то: Библиотека „Глигорије 

Возаревић“  зграду површине 509 м² у вредности од најмање 688 хиљада динара; Музеј 

Срема зграду површине 763 м² у вредности од најмање 5.836 хиљада динара, осталу 

нематеријалну имовину у износу од 915 хиљада динара, обавезе у износу од најмање 

5.379 хиљада динара и није идентификовао земљиште у износу од 1.416 хиљада 

динара;  Центар за културу „Сирмиумарт“ није пописао новчана средства у износу од 

37 хиљада динара и краткорочна потраживања у износу од 70 хиљада динара;  

Установа за неговање културе „Срем“ потраживања у износу од 117 хиљада динара; 

Установа Атлетски стадион објекте (атлетску стазу и санитарни чвор) у вредности од 

3.338 хиљада динара, опрему у износу од најмање 1.385 хиљада динара, обавезе према 

добављачима у износу од најмање 642 хиљаде динара; Туристичка организација града 

Сремска Митровица опрему у вредности од најмање 329 хиљада динара; Позориште 

„Добрица Милутиновић“ новчана средства на текућем рачуну у износу од 35 хиљада 

динара, потраживања у износу од најмање 35 хиљада динара и обавезе у износу од 

најмање 1.985 хиљада динара; Завод за заштиту споменика културе пословне зграде 

садашње вредности од најмање 97.687 хиљада динара и опрему садашње вредности од 

најмање 266 хиљада динара, робу за даљу продају у вредности од најмање 667 хиљада 

динара и обавезе према добављачима у износу од 2.898 хиљада динара, што је није у 

складу са чланом 2. став 3. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и са чланом 18. Уредбе о 

буџетском рачуноводству;  

-   Опрема (два рачунара и два видео рекордера)  која на дан пописа није затечена код 

Позоришта „Добрица Милутиновић“, јер је дата на реверс Градска М телевизија 

Сремска Митровица  на коришћење, није унета у посебне пописне листе на основу 

веродостојне документације, нити су примљене пописне листе од правног лица код 

кога се налазе, што није у складу са чланом 10. став 4. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- Установа ПСЦ „Пинки“ за 2.857 хиљада динара, колико износи вредност исказане 

нефинансијске имовине у припреми, пописом није утврђено који део нефинансијске 

имовине у припреми испуњава услове за пренос у употребу; 

- У пописне листе није унето књиговодствено натурално стање самим тим ни 

натуралне разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене 

пописане имовине и није извршено вредносно обрачунавање имовине, код следећих 

корисника: Библиотека „Глигорије Возаревић“, Музеј Срема, Центар за културу  

„Сирмиумарт“, Установа за неговање културе „Срем“, Позориште „Добрица 

Милутиновић“, Установа ПСЦ „Пинки“,  што није у складу са чланом 9. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем; 

- Извештаји о попису Библиотеке „Глигорије Возаревић“, Галерије „Лазар 

Возаревић“, Историјског архива „Срем“, Музеја Срема, Центра за културу  

„Сирмиумарт“, Установе за неговање културе „Срем“, Позоришта „Добрица 

Милутиновић“, Установе ПСЦ „Пинки“ не садрже стварно и књиговодствено стање 

имовине и обавеза самим тим ни разлике између стварног стања утврђеног пописом и 
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књиговодственог стања, што није у складу са чланом 13. став 1. Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем;  

-  Орган управљања (Управни одбор) Библиотеке „Глигорије Возаревић“ није донео 

одлуку о усвајању извештаја о извршеном попису, већ је одлуку о усвајању донео вд 

директор, што није у складу са чланом 14. став 2. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;  

 

 Попис имовине и обавеза код Месних заједница 

 У поступку ревизије пописа имовине и обавеза месних заједница утврђено је: 

- Пре пописа имовине и обавеза и пре припреме финансијских извештаја месне 

заједнице нису ускладиле евиденције и стања главне књиге са дневником, помоћне 

књиге и евиденције са главном књигом, и нису са повериоцима извршиле 

усаглашавање обавеза на дан састављања финансијског извештаја, што није у складу са  

чланом 18. ст. 1. и 4. Уредбе о буџетском рачуноводству;  

- Да није пописана имовина, и то: природна имовина (земљиште) месне  заједнице 

Босут у вредности од једне хиљаде динара, месне заједнице Јарак  у вредности од 128 

хиљада динара и месне заједнице Кузмин у вредности од једне хиљаде динара; 

нефинансијска имовина у припреми  месне  заједнице Јарак у вредности од 65 хиљада 

динара, што није у складу са чланом 2. став 5. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- Месне заједнице: Мачванска Митровица, Салаш Ноћајски, 22. Август, Матија 

Хуђи, Сава и Центар нису донеле акт о образовању комисије за попис имовине и 

обавеза, што није у складу са чланом 4. став 1. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- Код већег броја месних заједница надлежни орган није одредио период у коме ће 

комисија вршити попис, време за попис и рокове достављања извештаја о извршеном 

попису надлежном органу, што није у складу са чланом  4. став 1. Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем;  

- Комисије за попис месних заједница Лаћарак и  Слободан Бајић Паја, пре почетка 

пописа, нису сачиниле план рада по коме ће вршити попис, што није у складу са 

чланом 8. став 1. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем;  

- Пре почетка пописа комисијама за попис месних заједница: Бешеново, Босут, 

Гргуревци, Јарак, Лаћарак,  Сремска Рача, Чалма, Шашинци, 22. Август, Блок Б, 

Слободан Бајић Паја и Засавица 1 су дате пописне листе са подацима о количинама, 

што није у складу са чланом 8. став 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа 

и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- У пописне листе месних заједница није унето књиговодствено натурално стање 

самим тим ни натуралне разлике између стања утврђеног пописом и књиговодственог 

стања, цене пописане имовине и није извршено вредносно обрачунавање имовине, што 

није у складу са чланом 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- Месна заједница Равње није изразила количину у комадима већ „комплет“ за 

скулптуре, музејске експонате и остала књижевна и уметничка дела и није ближе 

описала пописану имовину, која чини 46% набавне вредности основних средстава,  

што није у складу са чланом 9. став 1. Правилника о начину и роковима вршења пописа 

и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;  
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- Комисија за попис имовине, потраживања и обавеза Месне заједнице Центар 

није утврдила да ли је било натуралних промена после датума сачињавања 

извештаја о попису од 27.12.2018. године  до 31.12.2018. године, односно није свела 

стање на дан 31.12.2018. године, што није у складу са чланом 9. став 1. тачка 2) 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем;  

- Извештаји  о попису  месних заједница не садрже стварно и књиговодствено стање 

имовине и обавеза самим тим ни разлике између стварног стања утврђеног пописом и 

књиговодственог стања, што није у складу са чланом 13. став 1. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;  

- Комисије за попис месних заједница  Лаћарак и Шашинци нису доставиле извештај 

Савету  најкасније 30 дана пре истека рока за достављање података за статистичке и 

друге потребе а месна заједница Гргуревци је доставила извештај надлежном органу 

без датума сачињавања извештаја,  што није у складу са чланом  13. став 2. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем; 

- Савети месних заједница: Гргуревци,  Лаћарак, Шашинци и Засавица 2 нису  донели 

одлуку о усвајању извештаја о извршеном попису, што није у складу са чланом 14. став 

2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 

Ризик 
Непотпуним и неправилним спровођењем пописа настаје ризик од губитка и 

неовлашћеног коришћења имовине, неусклађености потраживања и обавеза са 

дужницима и повериоцима. 

Препорука број 18 

Препоручујемо одговорним лицима да: 1) донесу акте којим ће уредити вршење 

пописа имовине и обавеза; 2) пре пописа изврше усаглашавање евиденција и стања 

главне књиге са дневником, помоћних књига са главном књигом,  потраживања са 

дужницима, обавеза са повериоцима; 3) комисије пре пописа сачине план рада; 4)  

комисији за попис пре пописа не дају подаци из књиговодства, односно из 

одговарајућих евиденција о количинама; 5) пописом обухвати целокупна имовина; 6) 

пописом утврде степен довршености нефинансијске имовине у припреми; 7) пописне 

листе исправно попуњавају; 8) имовину која се налази код других правних лица унесе 

у посебне пописне листе; 9) у извештај о попису унесу стварно стање и стање по 

књигама и разлике између стварног стања утврђеног пописном и књиговодственог 

стања; 10) извештаји комисије о извршеном попису надлежном органу доставе у 

прописаном року и 11) надлежни орган донесе одлуку о извештају о попису.  

 

3.3.2. Актива 

Укупна актива у консолидованом билансу стања Града Сремска Митровица на дан 

31.12.2018. године исказана је у нето вредности од 8.823.697 хиљада динара. У 

наредној табели дат је преглед стања на групи конта, исказаним у активи 

консолидованог Биланса стања Града и стања утврђених по налазу ревизије: 
Табела број 41: Актива                                                                                                                           (у хиљадама динара) 

Конто 

 

Опис 
 

Износ 

претходне 
године 

(почетно 

стање) 

Износ текуће године 

 

Бруто Исправка 
вредности 

Нето Налаз 
ревизије 

нето 

Разлика  

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 

011000 Некретнине и опрема 3.674.906 7.514.191 3.482.953 4.031.238 4.188027 156.789 

012000 Култивисана имовина 14.766 69.484 52.494 16.990 16.990 0 

014000 Природна имовина 434.170 443.572  443.572 450.244 6.672 
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015000 Нефинансијска имовина у 
припреми и аванси 

1.211.251 1.063.673  1.063.673 1.056.400 -7.273 

016000 Нематеријална имовина 73.022 89.162 14.319 74.843 74.893 50 

021000 Залихе 4.088 6.867  6.867 6.867 0 

022000 Залихе ситног инвентара и 
потрошног материјала 

 2.385 2.385 0 0 0 

111000 Дугорочна финансијска 

имовина 

1.478.392 1.478.552  1.478.552 1.478.552 0 

121000 Новчана средства, 
племенити метали, хартије 

од вредности 

23.535 17.160  17.160 17.196 36 

122000 Краткорочна потраживања 1.070.500 1.051.238  1.051.238 1.051.238 0 

123000 Краткорочни пласмани 4.460 6.805  6.805 6.805 0 

131000 Активна временска 

разграничења 

344.534 632.759  632.759 637.576 4.817 

 Укупна актива 8.333.624 12.375.848 3.552.151 8.823.697 8.984788 161.091 

351000 Ванбилансна актива 86.952 73.854  73.854 36.512 -36.484 

 

Нефинансијскa имовина у сталним средствима, категорија 010000 

У Билансу стања Града Сремска Митровица нефинансијска имовина у сталним 

средствима исказана је у бруто вредности од 9.180.082 хиљаде динара и нето вредности 

од 5.630.316 хиљада динара. У Биланс стања укљученa је  нефинансијска имовина у 

сталним средствима директних корисника у износу од 5.013.035 хиљадa динара и 

нефинансијска имовина у сталним средствима индиректних корисника у износу од 

617.281 хиљаду динара, и то: Предшколска установа „Пчелица“ 240.943 хиљаде 

динара; Библиотека „Глигорије Возаревић“ 21.372 хиљаде динара; Галерија „Лазар 

Возаревић“ 121.537 хиљада динара; Завод за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица 97.954 хиљаде динара; Историјски архив „Срем“  6.027 хиљада динара; 

Музеј Срема 10.587 хиљада динара; Позориште „Добрица Милутиновић“ 1.768 хиљада 

динара; Центар за културу „Сирмиумарт“  1.429 хиљада динара; Установа за неговање 

културе „Срем“ 109 хиљада динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 97.785 хиљада динара; 

Установа Атлетски стадион града Сремска Митровица 4.723 хиљаде динара; 

Туристичка организација града Сремска Митровица 329 хиљада динара и Месне 

заједнице 12.718 хиљада динара. 

Садашња вредност нефинансијске имовине у сталним средствима исказана у 

Консолидованом Билансу стања Града Сремска Митровица на дан 31.12.2018. године је 

увећана за 222.201 хиљаду динара у односу на вредност која је исказана у 

Консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2017. године. Повећала се садашња 

вредност: зграда и грађевинских објеката за 384.106 хиљада динара, осталих 

некретнина и опреме за 222 хиљаде динара, култивисане имовине за 2.224 хиљаде 

динара, земљишта за 9.402 хиљаде динара, аванса за нефинансијску имовину за 14.914 

хиљада динара и нематеријалне имовине за 1.821 хиљаду динара, док се смањила 

садашња вредност: опреме за 27.996 хиљада динара и нефинансијске имовине у 

припреми за 162.492 хиљаде динара. Промене садашње вредности нефинансијске 

имовине у сталним средствима су настале услед  нових набавки, обрачунате 

амортизације и расходовања. 

Упоређивањем података о имовини из евиденција директних и индиректних 

корисника буџетских средстава Града Сремска Митровица и података из јавног 

регистра о непокретностима и стварним правима над њима, утврђено је да је Град 

Сремска Митровица уписан код Републичког геодетског завода као власник, корисник 

или држалац земљишта, службених зграда, пословних зграда, стамбених зграда, 

болница, домова здравља, објеката за потребе образовања, објеката установа културе, 

путева, улица и других објеката у укупној површини од 38.674.924 м² док су наведени 

објекти евидентирани код надлежних градских управа, индиректних корисника 
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буџетских средстава Града Сремска Митровица и јавних предузећа у површини од 

684.556 м². Из наведеног произилази да објекти у површини од најмање 37.990.368 

м² нису евидентирани у пословним књигама Града. Највеће неслагање у евиденцији је 

код грађевинског земљишта у површини од најмање 16.669.258 м²; путева и мостова у 

површини од најмање 16.504.072 м² и улица у површини од најмање 4.258.452 м², мање 

је евидентирано код Града док су делови зграда (пословни простор) у површини од 

најмање 27.781 м² и објекти за потребе образовања у површини најмање од 10.180 м² 

више евидентирани код школа. 

У поступку ревизије начелник Градске управе за опште и заједничке послове и 

имовину доставио нам је образложење везано за неслагање евиденција непокретности 

Града са евиденцијом Републичког геодетског завода. Образложено је да је основни 

разлог неусаглашености података везан  за чињеницу да поступак евидентирања јавне 

својине није окончан, односно још је у току.  

Разлике код грађевинског земљишта се јављају због чињенице да је до промена 

носиоца права својине у катастру дошло на основу уписа по службеној дужности на 

основу Закона о планирању и изградњи, који још нису спроведени у књиговодству 

Града. Ажурирање података је у току, поступак ће се убрзати јер је планирана набавка 

новог апликативног софтвера који омогућава једноставније попуњавање НЕП ЈС 

образаца, евидентирање података и унос процене вредности, коју ради Пореска управа 

појединачно за сваку парцелу. 

Законом о јавној својини прописано је да су некатегорисани, општински путеви, 

улице и тргови у јавној својини јединице локалне самоуправе и упис права јавне 

својине на тим непокретностима спроводи катастар по службеној дужности. И у овом 

случају разлог због којег се јављају разлике у површинама у катастру и 

књиговодственој евиденцији су исти као у случају грађевинског земљишта и 

инсталирањем новог софтвера поступак евидентирања ће се знатно убрзати. 

Код објеката за посебне намене (образовање, здравство…) исказани су подаци из 

катастра који се односе на јавну својину града укупно са корисницима (школе, 

предшколска установа) као и објекти који су уписани као државина града иако се воде 

у књиговодственој евиденцији ИБК. У катастарским подацима и даље се воде и стара и 

нова зграда школе у Мачванској Митровици само уз забележбу рушења старе зграде и 

упис одобрења за изградњу за нову зграду што увећава стварне површине објекта. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да интензивирају 

активности на идентификовању, вредновању и евидентирању имовине у јавној својини 

Града. 

 

Зграде и грађевински објекти, конто 011100 

   Зграде и грађевински објекти исказани су у  нето износу од 3.861.125 хиљада динара, 

од чега је вредност зграда и грађевинских објеката директних корисника 3.375.029 

хиљада динара и вредност зграда и грађевински објеката индиректних корисника 

486.096 хиљада динара, и то: Предшколска установа „Пчелица“ 216.516 хиљада 

динара; Библиотека „Глигорије Возаревић“ 688 хиљада динара; Галерија „Лазар 

Возаревић“ 68.993 хиљаде динара; Завод за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица 97.687 хиљада динара; Историјски архив „Срем“  4.233 хиљаде динара; 

Музеј Срема 5.836 хиљада динара; Позориште „Добрица Милутиновић“ 26 хиљада 

динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 88.779 хиљада динара и Установа Атлетски стадион 

града Сремска Митровица 3.338 хиљада динара.  

Директни корисници. Исказана је садашња вредност зграда и грађевинских објеката 

од 3.375.029 хиљада динара, и то:  Стамбени простор за социјалне групе 2.665 хиљада 

динара; остале стамбене зграде 9.902 хиљаде динара; болнице, домови здравља и 
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старачки домови 33.666 хиљада динара; остале пословне зграде 490.596 хиљада 

динара; објекти за потребе образовања 165.476 хиљада динара; складишта, силоси, 

гараже и слично 13.566 хиљада динара; аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели 

1.471.269 хиљада динара; остали саобраћајни објекти 18.258 хиљада динара; водовод 

59.527 хиљада динара; канализација 656.116 хиљада динара; остали облици водоводне 

инфраструктуре 2.118 хиљада динара; друге промене у обиму водоводне 

инфраструктуре 14.670 хиљада динара; комуникациони и електрични водови 34.449 

хиљада динара; спортски и рекреациони објекти 389.925 хиљада динара; установе 

културе 11.130 хиљада динара и друге промене у обиму осталих објеката 1.696 хиљада 

динара.  

Предшколска установа „Пчелица“. Зграде и грађевински објекти Предшколске 

установе „Пчелица“ исказани су у нето књиговодственој вредности од 216.516 хиљада 

динара. Предшколска установа је евидентирала у пословним књигама десет објекта 

укупне садашње вредности 214.778 хиљада динара у  површини од 9.246 м². Поред 

ових објеката у књигама Предшколске установе евидентирани су дечији паркови 

Бешеново, Јарак, Лаћарак и Шуљам укупне садашње вредности 1.378 хиљада динара и  

четири гараже садашње вредности 360 хиљада динара.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Предшколска 

установа „Пчелица“: 

-  У пословним књигама евидентирала  објекат „Петар Пан“, а објекат је својина Града 

Сремска Митровица, са правом коришћења Школе за основно и средње образовање 

„Радивој Поповић“, Сремска Митровица;  

- За 1.378 хиљада динара колико износи вредност радова на изградњи и монтажи 

дечијих паркића (мобилијара) у насељима Лаћарку, Бешенову, Шуљму и Јарку, више 

исказала вредност зграда и грађевинских објеката (011100), док је за исту вредност 

мање исказана Опрема (011200), што није у складу са чланом 10. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да преиспитају основ 

евидентирања објекта „Петар Пан“ у књигама Предшколске установе„Пчелица“. 

Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе „Пчелица“ да опрему 

евидентирају на одговарајућим контима прописаним „Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.   

Завод за заштиту споменика културе. У Билансу стања Завода за заштиту 

споменика  културе зграде и грађевински објекти  исказани су у нето књиговодственој 

вредности од 97.687 хиљада динара. Евидентирана је зграда културе у улици Светог 

Димитрија број 10, која се налази на парцели 4694/6 ко Сремска Митровица и која је 

уписана код Републичког геодетског завода, Катастар непокретности у лист 

непокретности  број 1029 као својина Републике Србије а право коришћења Завода за 

заштиту споменика културе. 

У поступку ревизије презентована нам је документација из периода од 2006. – 2009. 

године, везана за наткривање археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмијума у 

Сремској Митровици и за уређење визиторског дела археолошког локалитета за 

прихват туриста. Завод за заштиту споменика културе је на основу захтева за 

финансирање наведених пројеката обезбедио средства од Републике Србије - 

Министарства културе и Министарства економског и регионалног развоја. Пријава 

почетка извођења радова на наткривању археолошког локалитета Царска палата је 

извршена 29.06.2006. године од стране ЈП „Дирекција за изградњу општине Сремска 

Митровица“ а на основу решења о одобрењу за изградњу од 29.06.2006. године.  
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Радове је изводила Грађевинска радња „Лаћарак“ Лаћарак и у периоду од 2006. 

– 2009. године су за наведене пројекте изведени радови у вредности од најмање 

137.554 хиљаде динара.  

У поступку ревизије презентоване документације утврђено је да Завод за заштиту 

споменика културе вредност изведених радова у износу од најмање 137.554 хиљаде 

динара на наткривању археолошког локалитета 1а Царска палата Сирмијума у 

Сремској Митровици и на уређењу визиторског дела археолошког локалитета за 

прихват туриста, није евидентирао у својим књигама у оквиру нефинансијске имовине, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Завода за заштиту споменика културе да 

вредност извршених улагања за наткривање археолошког локалитета 1А Царска 

палата Сирмијума у Сремској Митровици и вредност улагања за  уређење 

визиторског дела за прихват туриста археолошког локалитета, евидентирају у 

својим пословним књигама на одговарајућим контима нефинансијске имовине у активи 

и њеним изворима у пасиви. 

Позориште „Добрица Милутиновић“. У билансу стања позоришта, зграде и 

грађевински објекти  исказани су у нето књиговодственој вредности од 26 хиљада 

динара, евидентирана је зграда позоришта. Зграда у улици Трг Ћире Милекића број 3,  

катастарска парцела 4712/1, површине 1.657 м², уписана је код Републичког геодетског 

завода у лист непокретности број 1029 као јавна  својина Републике Србије, и чији је 

корисник Град Сремска Митровица. У лист непокретности број 1029 унета је 

забележба у 2015. години о делимичном решењу Агенције за реституцију од 2013. 

године.  Земљиште под зградом и осталим објектима на катастарској парцели 4712/1, 

површине 2.057 м² су јавна својина Града Сремска Митровица.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је у књигама 

Позоришта „Добрица Милутиновић“, евидентирана зграда позоришта површине 1657 

м² која је код Републичког геодетског завода уписана као својина Републике Србије и 

корисник Град Сремска Митровица. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да преиспитају основ 

евидентирања зграде позоришта у књигама Позоришта „Добрица Милутиновић“ и да 

након тога предузму одговарајуће радње. 

Установа „Атлетски стадион“. У билансу стања, зграде и грађевински објекти  

Установе исказани су у нето књиговодственој вредности од 3.338 хиљада динара. 

Евидентирана је вредност улагања у реконструкцију и репарацију атлетске стазе на 

атлетском стадиону у износу од 2.935 хиљада динара и вредност улагања у изградњу 

санитарног чвора на атлетском стадиону у износу од 839 хиљада динара.  Атлетски 

стадион је јавна својина Града Сремска Митровица и исти се води у књигама Града, а 

дат је Установи „Атлетски стадион“ на коришћење на пет година Уговором од 

10.02.2015. године. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Установа 

„Атлетски стадион“ у својим књигама у оквиру нефинансијске имовине евидентирала 

вредност извршених улагања у износу од 3.338 хиљада динара у објекат „Атлетски 

стадион“ који је јавна својина Града Сремска Митровица и који се води у књигама 

Града. 

Препоручујемо одговорним лицима Установе „Атлетски стадион“ да на основу 

одлуке надлежног органа из својих пословних књига искњиже вредност улагања у 

реконструкцију и репарацију атлетске стазе и у изградњу санитарног чвора на 

атлетском стадиону и да се исто пренесе и укњижи у књиге Града. 

 

Опрема, конто 011200 
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У консолидованом билансу стања Града Сремска Митровица исказана је опрема 

у нето износу од 168.787 хиљада динара, од чега је 129.138 хиљада динара нето 

вредност опреме директних корисника и 39.649 хиљада динара нето вредност опреме 

индиректних корисника: Предшколска установа „Пчелица“ 12.202 хиљаде динара; 

Библиотека „Глигорије Возаревић“ 441 хиљада динара; Галерија „Лазар Возаревић“ 

535 хиљада динара; Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 267 

хиљада динара; Историјски архив „Срем“ 1.538 хиљада динара; Музеј Срема 1.737 

хиљада динара; Позориште „Добрица Милутиновић“ 1.659 хиљада динара; Центар за 

културу „Сирмиумарт“  775 хиљада динара; Установа за неговање културе „Срем“ 109 

хиљада динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 6.149 хиљада динара; Установа Атлетски 

стадион града Сремска Митровица 1.385 хиљада динара; Туристичка организација 

града Сремска Митровица 329 хиљада динара и Месне заједнице 12.523 хиљаде 

динара. 

Увидом у помоћну књигу основних средстава код директних корисника 

утврђено је да поједина опрема није евидентирана на одговарајућим контима  

прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем, тако да су: на конту 011211 – Опрема за копнени саобраћај 

евидентирани телефони, аутобуска стајалишта, јавна расвета; на конту 011221 – 

Канцеларијска опрема евидентирани ТА пећи, климе, грејалице, судопера, мердевине; 

на конту 011222 – Рачунарска опрема евидентиране писаће машине, апарат за 

копирање, дигитални фотоапарати; на конту 011224 – Електронска и фотографска 

опрема евидентирани  рачунари и усисивачи; на конту 011241 – Опрема за заштиту 

животне средине евидентиране клупе, тобогани, тушеви за плажу, столови, 

мобилијари, бицикларници, трактор, камион, утоваривач. 

Мере предузете у поступку ревизије: 

У поступку ревизије налогом за књижење број 081 од 03.04.2019. године извршена 

је исправка књижења опреме на одговрајућа субаналитичка конта прописана 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

Библиотека „Глигорије Возаревић“. У Билансу стања библиотеке, исказана је 

опрема у нето вредности од 441 хиљаду динара, а чине је: административна опрема и  

опрема за образовање, науку, културу и спорт. Библиотека је извршила обрачун 

амортизације у износу од 210 хиљада динара.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Библиотека 

„Глигорије Возаревић“ није за поједину опрему (клима уређаје, фрижидере...) утврдила 

амортизационе групе и амортизационе стопе у складу са прописаним Правилником о 

номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације.  

Препоручујемо одговорним лицима Библиотеке „Глигорије Возаревић“ да 

амортизационе стопе опреме ускладе са прописаним стопама Правилником о 

номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације. 

Галерија „Лазар Возаревић“. У Билансу стања галерије, исказана је опрема у нето 

вредности од 535 хиљада динара а чине је: административна опрема, опрема за 

образовање, науку, културу и спорт, опрема за јавну безбедност и опрема за 

производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Галерија „Лазар 

Возаревић“: 

- Евидентирала вредност књига у износу од 50 хиљада динара на конту 011263 –

Опрема за културу, уместо на 016121- Књижевна и уметничка дела, што није у складу 
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са чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем;  

- За поједину опрему (електричне пећи стопа 15% уместо 12,5%...) утврдила 

амортизационе групе и амортизационе стопе које нису у складу са прописаним  

Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са 

стопама амортизације. 

Препоручујемо одговорним лицима Галерије „Лазар Возаревић“ да вредност књига 

искњиже са опреме (011200) и исто евидентирају на нематеријалној имовини (016100) 

и да амортизационе стопе опреме ускладе са стопама прописаним Правилником о 

номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације. 

Музеј Срема. У билансу стања Музеја Срема, опрема је исказана у нето 

књиговодственој вредности од 1.737 хиљада динара а чине је: административна 

опрема, медицинска и лабораторијска опрема, опрема за јавну безбедност.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је шифарник 

амортизационих група Музеја Срема нејасан, са три амортизационе групе, и то за: 

пословне зграде, канцеларијску опрему и рачунарску опрему. 

Препоручујемо одговорним лицима Музеја Срема да исправно утврде 

амортизационе групе и амортизационе стопе за имовину којом располажу. 

Позориште „Добрица Милутиновић“. У билансу стања позоришта опрема је 

исказана у нето књиговодственој вредности од 1.659 хиљада динара, а чине је: 

административна опрема, опрема за образовање, науку, културу и спорт и опрема за 

јавну безбедност.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Позориште 

„Добрица Милутиновић“ није у Главној књизи евидентирало обрачунату амортизацију 

административне опреме, опреме за културу и опреме за јавну безбедност у износу од 

166 хиљада динара, тако да је вредност опреме више евидентирана и више исказана за 

166 хиљада динара, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Позориште „Добрица Милутиновић“ да 

обрачунату амортизацију опреме прокњиже  у главној књизи.  

Центар за културу „Сирмиумарт“. У Билансу стања установе, исказана је опрема у 

нето вредности од 775 хиљада динара, а чине је: опрема за саобраћај, административна 

опрема и опрема за образовање, науку, културу и спорт.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Центар за културу 

„Сирмиумарт“ није за поједину опрему  утврдио амортизационе групе и амортизационе 

стопе у складу са Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних 

средстава са стопама амортизације.  

Препоручујемо одговорним лицима Центара за културу „Сирмиумарт“ да се 

амортизационе стопе опреме ускладе са прописаним стопама Правилником о 

номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације. 

Установа „Атлетски стадион“. У билансу стања Установе „Атлетски стадион“, 

опрема је исказана у нето књиговодственој вредности од 1.385 хиљада динара. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Установа 

„Атлетски стадион“ целокупну опрему којом располаже (опрема за саобраћај, 

канцеларијска опрема, рачунарска опрема, комуникациона опрема, електронска и 

фотографска опрема, опрема за образовање, науку, културу и спорт) евидентирала на 

субаналитичком конту 011221 – Канцеларијска опрема, што није у складу са чланом 

10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 
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Препоручујемо  одговорним лицима Установе „Атлетски стадион“ да опрему 

која по својој природи није канцеларијска опрема, са конта 011221 – Канцеларијска 

опрема прекњиже на одговарајућа субаналитичка конта прописана Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

Остале некретнине и опрема, конто 011300 

Остале некретнине и опрема исказане су вредности од 1.326 хиљада динара, и чине је 

остале некретнине и опрема директних корисника 589 хиљада динара и остале 

некретнине и опрема индиректних корисника 737 хиљада динара, и то: Позориште 

„Добрица Милутиновић“ 83 хиљаде динара и Центар за културу „Сирмиумарт“ 654 

хиљаде динара. 

 Позориште „Добрица Милутиновић“. У Билансу стања на дан 31.12.2018. године, 

исказане су остале некретнине и опрема у нето књиговодственој вредности од 83 

хиљаде динара. У Биланс стања – Образац 1 на дан 31.12.2018. године, преузет је 

податак из помоћне књиге основних средстава а не из Главне књиге у којој су остале 

некретнине и опрема евидентиране у вредности од једне хиљаде динара.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Позориште 

„Добрица Милутиновић“ није пре састављања финансијских извештаја усагласио 

Помоћну књигу основних средстава са главном књигом, што није у складу са чланом 

18. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Позоришта „Добрица Милутиновић“ да пре 

пописа имовине и обавеза и пре састављања финансијских извештаја изврше 

прописана усаглашавања. 

 

Култивисана имовина, конто 012100 

   Култивисана имовина исказана је у вредности од 16.990 хиљада динара и чини је 

култивисана имовина директних корисника.  

 

Земљиште, конто 014100 

   Земљиште је исказано у вредности од 443.572 хиљаде динара, и чине га земљиште 

директних корисника 430.105 хиљада динара и земљиште индиректних корисника 

13.467  хиљада динара, и то: Предшколска установа „Пчелица“ 11.921 хиљада динара; 

Музеј Срема 1.416 хиљада динара и Месне заједнице  130 хиљада динара.  

Предшколска установа „Пчелица“. У билансу стања Предшколске установе, 

исказано је грађевинско земљиште у вредности од 11.921 хиљаду динара. У поступку 

ревизије смо утврдили да у помоћној књизи основних средстава нема податка о 

катастарској парцели/парцелама и површини земљишта.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Предшколска 

установа „Пчелица“ није идентификовала грађевинско земљиште које је евидентирала 

у пословним књигама у вредности од 11.921 хиљаду динара.  

 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе „Пчелица“ да 

идентификују  земљиште  чију су вредност евидентирали у пословним књигама и да 

након тога у помоћну књигу основних средстава унесу податке о земљишту (број 

парцеле, катастарска општина,  површина…). 

Музеј Срема. У билансу стања музеја, исказано је земљиште у нето вредности од 

1.416 хиљада динара. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Музеј Срема није 

идентификовао земљиште које је евидентирао у пословним књигама у вредности од 

1.416 хиљада динара.  
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Препоручујемо одговорним лицима Музеја Срема да идентификују земљиште  

евидентирано у пословним књигама у вредности од 1.416 хиљаде динара.  

 

   Нефинансијска имовина у припреми, конто 015100 

Нефинансијска имовина у припреми исказана је у нето износу од 999.951 хиљаду 

динара, и чини је нефинансијска имовина у припреми директних корисника 996.346 

хиљада динара и  нефинансијска имовина у припреми индиректних  корисника 3.605 

хиљада динара, и то: Музеј Срема 683 хиљаде динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 2.857 

хиљада динара и МЗ Јарак 65 хиљада динара. 

Директни корисници. Евидентирана је нефинансијска имовина у припреми у 

вредности од 996.346 хиљада динара, и то: пословне зграде и други грађевински 

објекти у припреми; саобраћајни објекти у припреми 744.070 хиљада динара; 

водоводна инфраструктура у припреми 12.908 хиљада динара; други објекти у 

припреми 140.958 хиљада динара; опрема за заштиту животне средине у припреми 

49.219 хиљада динара; опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна 

опрема у припреми 2.000 хиљаде динара и остале некретнине и опрема у припреми 

28.881 хиљада динара. 

Пословне зграде и други грађевински објекти у припреми (015112). Евидентирана је 

укупна вредност од 18.310 хиљада динара. У оквиру пословних зграда и других 

грађевинских објеката евидентиран је обрачунати ПДВ у износу од 1.440 хиљада 

динара на вредност радова изведених по окончаној ситуацији број 238/18 од 

29.11.2018. године, испостављеној од „Alex inginjering & construkcion“ доо Београд за 

радове на уградњи система за дезинфекцију воде на системима водозахватача Чалма и 

Шуљам. 

Саобраћајни објекти у припреми (015113). Евидентирана је укупна вредност од 

744.070 хиљада динара, од тога: 

- Вредност радова у износу од 685.905 хиљада динара на изградњи подвожњака на 

укрштају магистралне пруге Београд-Шид-државна граница и локалног пута у улици 

Фрушкогорска у Сремској Митровици. Радове је изводио „Новкол“ ад Београд по 

уговорима из 2015.  и 2017. године и анексима уговора. Извођач радова је испоставио 

окончане ситуације број 243/17 од 23.11.2017. године по којој су обрачунати радови у 

вредности од 509.004 хиљаде динара без ПДВ-а и број 24/18 од 28.02.2018. године по 

којој су обрачунати радови у вредности од 106.323 хиљаде динара без ПДВ-а; 

- Вредност радова у износу од 2.767 хиљада динара на изградњи окретнице у насељу 

„Мала Босна“, и то: 162 хиљаде динара за израду пројекта по рачуну од 12.10.2016. 

године, испостављеном од „Град пут“ ПР Лозница; 2.171 хиљада динара по Окончаној 

ситуацији од 23.05.2017. године испостављеној од „Borad“ доо Сремска Митровица за 

радове на изградњи окретнице и 434 хиљаде динара за ПДВ обрачунат по Окончаној 

ситуацији од 23.05.2017. године; 

- Вредност радова у износу од 42.873 хиљаде динара за изградњу приступних путева 

и кружне раскрснице у оквиру петље магистралне пруге Београд-Шид-Државна 

граница и локаног пута, Град Сремска Митровица. Радове је изводила „Војводинапут“ 

ад Нови Сад по уговору од 15.11.2016. године. Извођач радова је испоставио окончану 

ситуацију број 03-65/27 од 02.11.2017. године по којој су обрачунати радови у 

вредности од 62.256 хиљада динара са ПДВ-ом; 

- Вредност од 8.157 хиљада динара за извођење радова на партерном уређењу парка 

Трга инвеститора Сремска Митровица по I привременој ситуацији од 15.10.2018. 

године, испостављеној од „Biodekor“ доо Нови Београд. Испостављена је окончана 

ситуација од 06.11.2018. године, укупно изведени радови износе 8.662 хиљаде динара 

од чега по окончаној ситуацији 504 хиљаде динара. Вредност од 504 хиљаде динара 
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није у пословним књигама Града у 2018. години евидентирана у оквиру 

нефинансијске имовине на групи конта 011000- Некретнине и опрема у активи и на 

њеним изворима у пасиви. 

Водоводна инфраструктура у припреми (015114). Евидентирана је укупна вредност 

од 12.908 хиљада динара, од тога вредност од 2.880 хиљада динара је уплаћени аванс 

по Уговору од 14.05.2018. године, закљученим са „Alex Engineering&Construkcion“ доо 

Београд за уградњу система за дезинфекцију воде на системима водозахвата Чалма и 

Шуљам.  

Други објекти у припреми (015115). Евидентирана је укупна вредност од 140.958 

хиљада динара, У оквиру других објеката у припреми евидентирана је вредност од 

2.000 хиљаде динара за изградњу приступних путева и кружне раскрснице у оквиру 

петље магистралне пруге Београд-Шид-Државна граница и локаног пута, град Сремска 

Митровица, део вредности по другој ситуацији број 03-65/17 од 30.09.2017. године, 

испостављеној од „Војводинапут“ ад Нови Сад.   

 У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Град Сремска 

Митровица: 

-  На више субаналитичких конта синтетичког конта 015100 - Нефинанијска имовина у 

припреми књижио улагања у једну инвестицију, што није у складу са чланом 10. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем; 

- У пословним књигама  на дан 31.12.2018. године  исказао вредност нефинансијске 

имовине у припреми у износу од 746.022 хиљаде динара, иако представљају окончане 

инвестиције, које треба да буду прокњижене на одговарајући конто имовине у 

употреби; 

- За 504 хиљаде динара колико је обрачуната вредност по Окончаној ситуацији од 

06.11.2018. године, испостављеној од „Biodekor“ доо Нови Београд за радове на 

партерном уређењу парка Трга инвеститора у Сремској Митровици, мање у активи 

исказао вредност некретнина и опреме (011000) и мање у пасиви исказао  изворе 

(311000), што није у складу са чл. 10. и 13. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да се издаци за 

нефинансијску имовину у припреми евидентирају на једном одговарајућем 

субаналитичком конту; да утврде степен довршености инвестиција које су у 

пословним књигама евидентиране као нефинансијска имовина у припреми и да 

инвестиције које су окончане и стављене у функцију прекњиже са нефинансијске 

имовине у припреми на одговарајући конто некретнина и опреме. 

Мере предузете у поступку ревизије: 

Налогом за књижење број 39 од 14.02.2019. године вредност радова од 504 хиљаде 

динара за извођење радова на партерном уређењу парка Трга инвеститора Сремска 

Митровица  по окончаној ситуацији „Biodekor“ доо Нови Београд, евидентирана је у 

пословним књигама Града у оквиру нефинансијске имовине у припреми у активи и на 

њеним изворима у пасиви. 

 

Аванси за нефинансијску имовину - конто 015200 

Аванси за нефинансијску имовину исказани су у износу од 63.722 хиљаде динара, и 

то код директних корисника. Евидентирани су: аванси за пословне зграде и друге 

објекте 34.144 хиљаде динара; аванси за саобраћајне објекте 24.305 хиљада динара и 

аванси за водоводну инфраструктуру  5.273 хиљаде динара. 

Аванси за пословне зграде и друге објекте (015212). Евидентиран је аванс у износу 

од 34.144 хиљаде динара. На основу Уговора од 19.10.2018. године за извођење радова 
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на изградњи објекта основне школе „Јован Поповић“ I фаза, Град Сремска 

Митровица је уплатио „Tron tex“ доо Нови Сад аванс у износу од 32.405 хиљада 

динара. Уплаћени аванс износи 50% од уговорене вредности. Град Сремска Митровица 

је на уплаћени аванс обрачунао и уплатио ПДВ у износу од 6.481 хиљаду динара. 

Након испостављања I привремене ситуације од стране „Tron tex“ доо Нови Сад на 

износ од 9.484 хиљаде динара (без ПДВ-а) од 07.12.2018. године у књигама Града је 

затворена обавеза (50%) према добављачу делом уплаћеног аванса у износу од 4.742 

хиљаде динара.  I привремена ситуација испостављена од „Tron tex“ доо Нови Сад  у 

износу од 9.484 хиљаде динара је у књигама Града евидентирана на конту 015112 – 

Пословне зграде и други грађевински објекти у припреми. Уплаћени део ПДВ-а од 948 

хиљада динара на део аванса којим је затворен део обавезе  према „Tron tex“ доо Нови 

Сад није у књигама Града пренет са Аванса за пословне зграде и друге објекте на 

Пословне зграде и други грађевински објекти у припреми. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да су за 948 хиљада 

динара више евидентирани и исказани Аванси за нефинансијску имовину (015200) док 

је за исти износ мање исказана Нефинансијска имовина у припреми (015100), што није 

у складу са чланом 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

Мере предузете у поступку ревизије: 

Налогом за књижење број 50 од 25.02.2019. године аванси за нефинансијску имовину у 

износу од 948 хиљада динара су пренети на нефинансијску имовину у припреми. 

 

Аванси за  водоводну инфраструктуру (015214). Евидентиран је аванс у износу од 

5.273 хиљаде динара који је уплаћен „Sigma“ доо Кула по Уговору од 05.12.2016. 

године за уградњу система за дезинфекцију воде на системима водозахвата Босут и 

Дивош. У 2017. години „Sigma“ доо Кула је Градској управи за инфраструктуру и 

имовину испоставила Окончану ситуацију бр. ОК-020/17 од 20.04.2017. године. 

Окончаном ситуацијом су обрачунати укупно изведени радови у износу од 17.578 

хиљада динара. У 2018. години, по овој ситуацији „Sigma“ доо Кула је уплаћено 2.000 

хиљада динара и исто је евидентирано на конту 015129-Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и немоторна опрема у припреми. У поступку ревизије нисмо се 

уверили да је разлика у износу од 10.305 хиљада динара евидентирана у оквиру 

нефинансијске имовине на групи конта 011000- Некретнине и опрема у активи и на 

њеним изворима у пасиви. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је за 17.578 хиљада 

динара, колико је обрачуната вредност по Окончаној ситуацији бр. ОК-020/17 од 

20.04.2017. године, испостављеној од „Sigma“ доо Кула за уградњу система за 

дезинфекцију воде на системима водозахвата Босут и Дивош, мање исказана вредност 

некретнина и опреме (011000), више је исказана Нефинансијска имовина у припреми 

(015100) за 2.000 хиљаде динара, више су исказани Аванси за нефинансијску имовину 

(015200) за 5.273 хиљаде динара и мање је у пасиви исказана Нефинансијска имовина у 

сталним средствима (311100) за 10.305 хиљада динара, што није у складу са чл. 10. и 

13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем и није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да се спроведу 

одговарајућа књижења како би се вредност система за дезинфекцију воде на 

системима водозахвата Босут  и Дивош евидентирала у оквиру нефинансијске 

имовине у активи и њених извора у пасиви на одговарајућим контима прописаном 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 
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 Нематеријална имовина, конто  016100 

Нематеријална имовина исказана је у садашњој вредности од 74.843 хиљаде динара, 

и то код директних корисника 1.116 хиљада динара и код индиректних корисника 

73.727 хиљада динара, и то: Предшколска установа „Пчелица“ 304 хиљаде динара; 

Библиотека „Глигорије Возаревић“ 20.243 хиљаде динара; Галерија „Лазар Возаревић“ 

52.009 хиљада динара; Историјски архив „Срем“  256 хиљада динара и Музеј Срема 

915 хиљада динара.  

 

Залихе, категорија 020000 

У Билансу стања Града Сремска Митровица исказана је  нето вредност залиха од 

6.867 хиљада динара и чине из залихе производње  6.006 хиљада динара и роба за даљу 

продају 861 хиљада динара. 

 

Залихе ситног инвентара, конто 022100 

У консолидованом Билансу стања Града Сремска Митровица на дан 31.12.2018. 

године није исказна вредност на овој позицији. 

У поступку ревизије утврђено је да Месна заједница Мачванска Митровица, Месна 

заједница Центар, Месна заједница Сутјеска, Месна заједница Сава и Месна заједница 

Никола Тесла у Обрасцу 1 - Биланс стања нису исказале у колони 5 - Бруто укупно 157 

хиљада динара и у колони 6 - Исправку вредности укупно 157 хиљада динара, односно 

вредности залиха ситног инвентара евидентиране у њиховим пословним књигама, што 

није у складу са чл. 6. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Месне заједнице Мачванска Митровица, Месне 

заједнице Центар, Месне заједнице Сутјеска, Месне заједнице Сава и Месне заједнице 

Никола Тесла да у финансијским извештајима правилно искажу набавну вредност и 

исправку вредности. 

 

Залихе потрошног материјала, конто 022200 

У консолидованом Билансу стања  Града Сремска Митровица на дан 31.12.2018. 

године није исказна вредност на овој позицији. 

Предшколска установа „Пчелица“,  није на овој позицији исказала стање на дан 

31.12.2018. године. У оквиру залиха потрошног материјала Предшколска установа 

евидентира намирнице за припремање оброка за децу и средства за одржавање 

хигијене. Укупан промет у току 2018. године на контима залиха је износио 16.788 

хиљада динара.  

У поступку ревизије смо утврдили да Предшколска установа „Пчелица“  Сремска 

Митровица води помоћну књигу залиха намирница за припремање оброка за децу и 

средстава за одржавање хигијене која не обезбеђује податке о потрошњи посебно за 

сваки објекат у оквиру Предшколске установе. 

Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе „Пчелица“ Сремска 

Митровица да устроје евиденцију у помоћној књизи залиха тако да иста обезбеди  

податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и средстава за 

одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе. 

 

Финансијска имовина 

У билансу стања Града Сремска Митровица финансијска имовина исказана је у нето 

износу од 3.186.514  хиљада динара, и чини је: дугорочна финансијска имовина 

1.478.552 хиљаде динара; новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, 
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потраживања и краткорочни пласмани 1.075.203 хиљаде динара и активна 

временска разграничења 632.759 хиљада динара. 

 

Дугорочна финансијска имовина, конто  110000 

Дугорочна финансијска имовина је исказана у износу од 1.478.552 хиљаде динара. 

  

Домаће акције и остали капитал, конто 111900 

Домаће акције и остали капитал исказани су у износу од 1.478.552 хиљаде динара, и 

то код директних корисника: Градска управа за буџет и локални економски развој 

1.477.213 хиљада динара и Градска управа за опште заједничке послове и имовину 

1.339 хиљада динара. 

Градска управа за буџет и локални економски развој. Евидентирано је учешће у 

капиталу у домаћим јавним нефинансијским предузећима у укупном износу од 

1.477.213 хиљада динара, и то: ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица у износу од 

205.550 хиљада динара; ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица у износу од 547.785 

хиљада динара; ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица у износу од 458.843 хиљаде динара; 

ЈКП „Топлификација“ Сремска Митровица у износу од 263.573 хиљаде динара; 

Регионална развојна агенција Срем доо Рума у износу од 99 хиљада динара; ЈКП Срем 

Мачва Шабац у износу од 25 хиљада динара; ЈП „Урбанизам“ Сремска Митровица у 

износу од 300 хиљада динара; „Градско становање“ доо Сремска Митровица у износу 

од 200 хиљада динара; „Сирмиум семе“ доо Сремска Митровица у износу од 327 

хиљада динара; „Нова плажа“ доо Сремска Митровица у износу од 349 хиљада динара; 

„Сирмиумпут“ доо Сремска Митровица у износу од 100 хиљада динара и Агенција за 

рурални развој града Сремска Митровица доо Сремска Митровица 100 динара. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да подаци о учешћу у 

основном капиталу у ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, евидентирани код Града 

и уписани код Агенције за привредне регистре нису усаглашени за 14.550 хиљада 

динара. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да, предузму радње 

око усаглашавања учешћа Града Сремска Митровица у основном капиталу   ЈКП 

„Комуналије“ Сремска Митровица, између евиденција код Града, код ЈКП 

„Комуналије и код Агенције за привредне регистре и да се након тога спроведу 

одговарајућа књижења.  

Градска управа за опште и заједничке послове и имовину. Евидентирано је 

учешће у капиталу у домаћим нефинансијским приватним предузећима у износу од 

1.339 хиљада динара. Евидентирана је вредност 13.393 комада обичних акција, А класе 

„Футура плус“ АД Београд које је ЈП „Дирекција за изградњу града Сремска 

Митровица“ као стечајни поверилац остварило намиривањем потраживања за 

закупнину за грађевинско земљиште од „Футура плус“ доо Београд.  Скупштина 

акционара „Футура плус“ ад Београд је на седници одржаној дана 29.06.2018. године 

донела Одлуку о смањењу основног капитала без промене нето имовине, смањена је 

рачуноводствена вредност акције за 90,31 динара, чиме се рачуноводствена вредност 

смањује са 100,00 на 9,69 динара. На основу наведене Одлуке, промене основног 

капитала „Футура плус“ ад Београд су код Агенције за привредне регистре уписане 

13.07.2018. године. Из наведеног произилази да вредност 13.393 комада акција Града 

Сремска Митровица у „Футура плус“ АД Београд,  износи 130 хиљада динара. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да подаци о учешћу у 

основном капиталу у „Футура плус“ АД Београд чији је Град Сремска Митровица 

акционар, евидентирани код Града и уписани код Агенције за привредне регистре нису 

усаглашени за 1.209 хиљада динара. 
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Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да се са „Футура 

плус“ АД Београд  чији је Град акционар усагласе подаци о висини учешћа Града у 

капиталу предузећа и након тога да се спроведу одговарајућа књижења у пословним 

књигама. 

 

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и 

краткорочни пласмани, конто  121000 

 

Жиро и текући рачуни, конто 121100. Стање на Жиро и текућим рачунима на дан 

31.12.2018. године је исказано у износу од 7.325 хиљада динара. Према прегледу 

података о промету и стању рачуна трезора 234 на дан 31.12.2018. године, стање на 

подрачунима буџетских корисника износи 22.648 хиљада динара, од чега на 

подрачунима јавних прихода 21.183 хиљадe динара (рачун извршења буџета, наменски 

подрачуни и подрачуни индиректних корисника 15.715 хиљада динара и подрачуни 

корисника јавних средстава 5.468 хиљада динара) а на подрачунима сопствених 

прихода 1.465 хиљадa динара.   

У поступку ревизије узорковане документације утврдили смо  да је за 36 хиљада 

динара мање исказано стање на жито и текућем рачуну колико износе новчана средства 

на подрачуну број 840-233664-58 Центар за културу „Сирмиумарт“ на дан 31.12.2018. 

године, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Центра за културу „Сирмиумарт“ да у 

пословним књигама евидентирају свеобухватно финансијске трансакције, укључујући 

промене на имовини, потраживањима, обавезама, изворима финансирања, расходима, 

издацима, приходима и примањима. 

  

Благајна, конто 121300. У билансу стања исказан је износ од 16 хиљада динара који 

је преузет и укључен из финансијских извештаја директног корисника Градска управа 

за буџет и локални економски развој. 

 

Остала новчана средства, конто 121700. У билансу стања исказан је износ од 9.819 

хиљада динара, и чине га остала новчана средства директних корисника: Градска 

управа за опште и заједничке послове и имовину 1.554 хиљаде динара и Градска 

управа за пољопривреду и заштиту животне средине 8.265 хиљада динара. 

 

Потраживања по основу продаје и друга потраживања, конто 122100. У 

консолидованом билансу стања Града Сремска Митровица исказана су потраживања 

по основу продаје и друга потраживања у износу од 1.051.238 хиљада динара, и чине 

их потраживања по основу продаје и друга потраживања директних корисника 

1.040.219 хиљада динара и  потраживања по основу продаје и друга потраживања 

индиректних корисника 11.019 хиљада динара, и то: Предшколска установа „Пчелица“ 

6.349 хиљада динара; Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 357 

хиљада динара; Историјски архив „Срем“ 314 хиљада динара; Центар за културу 

„Сирмиумарт“ 70 хиљада динара; Установа за неговање културе „Срем“ 117 хиљада 

динара и Установа ПСЦ „Пинки“ 3.812 хиљада динара. 

Директни корисници. На овој групи конта исказана су: Потраживања од купаца 

144.865 хиљада динара; Потраживања за затезне камате 344.773 хиљаде динара; 

Потраживања за откупљене станове 47 хиљада динара; Остала потраживања од 

запослених 1.757 хиљада динара; Потраживања на основу субвенција и дотација 600 

хиљада динара; Остала потраживања од државних органа и организација 1.310 хиљада 
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динара; Потраживања од фондова по основу исплаћених накнада три хиљаде 

динара и Остала краткорочна потраживања 546.864 хиљаде динара. 

Потраживања од купаца (122111). Евидентирана су потраживања у износу од 

144.865 хиљада динара, од тога највећа потраживања су: по основу закупа пословног 

простора у износу 23.737 хиљада динара; закупа станова Града у износу од 13.611 

хиљада динара; накнаде за уређивање грађевинског земљишта у износу од 35.842 

хиљаде динара; уређења грађевинског земљишта у поступку легализације 23.418 

хиљада динара и по основу кредита за станове солидарности у износу од 21.003 хиљаде 

динара.  

На основу уговора о повереним пословима од стране Градске управе за опште и 

заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица од 24.08.2016. године, 

„Градско становање“доо Сремска Митровица је преузело целокупну евиденцију по 

корисницима за закуп гаража, пословног простора и закуп и откуп станова града са 

01.09.2016. године. У циљу наплате потраживања у току 2018. године, закупцима 

пословног простора од стране „Градско становање“ доо Сремска Митровица, упућено 

је 48 позива за плаћање дуга или опомена пред раскид уговора и утужење, покренут је 

један поступак принудне наплате и један предмет је предат на утужење Градском 

правобранилаштву Града Сремска Митровица. За закуп станова у јавној својини 

послато је 24 позива за плаћање дуга или опомена пред раскид уговора и утужење, у 

три случаја закупци су закључили споразум о признавању дуга и плаћања на рате, у 

случајевима где опомене нису дале резултате раскинути су уговори о закупу и 

поступци су ради утужења предати Градском правобранилаштву. За откуп станова 

солидарности послате су три опомене на основу којих је са два закупца закључен 

споразум о признавању дуга и плаћању на рате. 

  Градска управа за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица, 

као правни следбеник ЈП „Дирекција за изградњу Града Сремска Митровица“ и њених 

правних претходника врши наплату јавних прихода по основу: доприноса за уређење 

грађевинског земљишта, закупа земљишта у сврху легализације објеката, накнаде у 

изградњи фекалне канализације, закупа јавног грађевинског земљишта. У циљу 

наплате потраживања  периодично се шаљу опомене дужницима и предмети 

прослеђују Градском правобраниоцу ради утужења. Скупштина града Сремска 

Митровица је на седници одржаној 21.12.2018. године усвојила Одлуку о репрограму 

дуга и условном отпису камате
42

 којом је дата могућност да дужници своја дуговања 

измире вансудским путем. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да наставе са 

активностима  у вези наплате потраживања по основу јавних прихода. 

Потраживања на основу субвенција и дотација (122152). Евидентирана су 

потраживања у износу од  600 хиљада динара. Од тога потраживања: 

- у износу од 200 хиљада динара од Трговинске радње и комисиона „Дизниленд“ ПР 

Лаћарак по основу Уговора о додели средстава за запошљавање и обуку радника од 

07.08.2014. године и  

- у износу од 400 хиљада динара од Трговинске радње „Нена“ ПР Лаћарак на основу 

Уговора  о додели средстава за запошљавање и обуку радника од 05.08.2014. године.  

Наведеним предузећима су из буџета Града Сремска Митровица, додељена 

средства по Конкурсу за доделу средстава за запошљавање и обуку радника који не 

поседују одговарајућу стручну спрему а по Програму мера подршке предузетништву, 

                                                 
42 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 148/18 
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малим и средњим предузећима са територије Града Сремска Митровица у 2014. 

години који је донело Градско веће 17.01.2014. године.  

Обзиром да наведени нису испунили уговорене обавезе Градско правобранилаштво је 

код Основног суда у Сремској Митровици 08.09.2015. године поднело предлог за 

извршење против предузетника Трговинске радње „Нена“ Лаћарак по коме је донето 

Решење и извршењу од 11.08.2015. године и Закључак којим се одређује извршење 

пленидбом 2/3 зараде коју остварује код Опште болнице у Сремској Митровици. 

Општа болница Сремска Митровица је дописом од 20.09.2018. године обавестила 

Основни суд у Сремској Митровици да не поступа по решењу о извршењу из разлога 

што је плата предузетника већ оптерећена са 2/3 зараде по решењу о извршењу по 

другом предмету и да нису у могућности да тачно прецизирају време када ће отпочети 

са поступањем по решењу о извршењу. 

На предлог Градског правобранилаштва Градска управа за привреду и 

предузетништво је поднела Захтев „Sberbank Srbija“ ад Београд од 16.07.2015. године, 

за исплату менице која је примљена као средство обезбеђења извршења уговорних 

обавеза од Трговинске радње и комисиона „Дизниленд“ ПР Лаћарак по Уговору о 

додели средстава за запошљавање и обуку радника од 07.08.2014. године.  

 Остала краткорочна потраживања (122198). Евидентирана су потраживања у 

износу од 546.864 хиљаде динара, од чега 544.105 хиљада динара по основу 

потраживања од обвезника локалних јавних прихода. 

Предшколска установа „Пчелица“. У Консолидованим финансијским извештајима 

Града Сремска Митровица исказана су потраживања Предшколске установе „Пчелица“ 

у износу од 6.081 хиљаду динара и то потраживања од купца (корисника услуга) по 

основу пружања услуга боравка деце за целодневни и полудневни боравак. Корисници 

услуга за боравак деце за месец децембар 2018. године су задужени за укупно 4.093 

хиљаде динара. У 2018. години евидентиран је  отпис због застарелости потраживања 

од купаца у износу од 153 хиљаде динара. Економску цену и цену услуге у 

Предшколској установи „Пчелица“ утврдило је Градско веће Града Сремска 

Митровица Решењем, број 022-40/2015-III од 12.02.2015. године. 

 

Дати аванси, депозити и кауције, конто 123200, исказани су у износу од 160 

хиљада динара и чине га дати аванси, депозити и кауције индиректног корисника 

Предшколска установа „Пчелица“. 

 

Остали краткорочни пласмани, конто 123900, исказани су у износу од 6.645 

хиљада динара код индиректних корисника: Предшколска установа „Пчелица“ 1.941 

хиљаду динара и Установа ПСЦ „Пинки“ 4.704 хиљаде динара. 

 

Разграничени расходи до једне године, конто 131100, исказани су у износу од 

63.722 хиљаде динара и чине их разграничени расходи до једне године директног 

корисника Градска управа за опште, заједничке послове и имовину за авансе за 

нефинансијску имовину. 

  

Обрачунати неплаћени расходи и издаци, конто 131200, исказани су у износу од 

550.677 хиљада динара и чине га обрачунати неплаћени расходи и издаци директних 

корисника 451.344 хиљаде динара и обрачунати неплаћени расходи и издаци 

индиректних корисника 99.333 хиљаде динара, и то: Предшколска установа „Пчелица“ 

38.026 хиљаде динара; Библиотека „Глигорије Возаревић“ 5.394 хиљаде динара; 

Галерија „Лазар Возаревић“ 1.281 хиљада динара; Завод за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица 6.774 хиљаде динара; Историјски архив „Срем“  6.507 хиљада 
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динара; Музеј Срема 5.379 хиљада динара; Позориште „Добрица Милутиновић“ 

1.985 хиљада динара; Центар за културу „Сирмиумарт“ 4.734 хиљада динара; 

Установа за неговање културе „Срем“ 3.116 хиљада динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 

17.598 хиљада динара; Установа Атлетски стадион града Сремска Митровица 1.885 

хиљаде динара; Туристичка организација града Сремска Митровица 1.509 хиљада 

динара и Месне заједнице 5.145 хиљада динара. Обрачунате неплаћене расходе и 

издатке највећим делом чине обавезе по основу расхода за запослене у износу од 

48.959 хиљада динара и обавезе према добављачима 414.604 хиљаде динара. 

 У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да су Библиотека 

„Глигорије Возаревић“, Завод за заштиту споменика културе, Позориште „Добрица 

Милутиновић“, Центар за културу „Сирмиумарт“ и Установа ПСЦ „Пинки“ 

неправилно евидентирали поједине рачуне добављача за издатке за нефинансијску 

имовину на конту 131211- Обрачунати неплаћени расходи уместо на конту 131212 – 

Обрачунати неплаћени издаци, што није у складу са чланом 11. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Библиотеке „Глигорије Возаревић“, Завода за 

заштиту споменика културе, Позоришта „Добрица Милутиновић“, Центара за 

културу „Сирмиумарт“ и  Установе ПСЦ „Пинки“ да фактуре добављача за расходе 

и издатке евидентирају на одговарајућим контима активних временских разграничења 

прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

 

Остала активна временска разграничења, конто 131300 исказана су у износу од 

18.360 хиљада динара и чине их остала активна временска разграничења директног 

корисника Градска управа за опште, заједничке послове и имовину 18.227 хиљада 

динара и остала активна временска разграничења индиректног корисника Установа 

ПСЦ „Пинки“ 133 хиљаде динара. 

 

Ванбилансна актива, конто 351000 

Ванбилансна актива исказана је у износу од 73.854 хиљаде динара и чине је 

ванбилансна актива индиректног корисника Предшколска установа „Пчелица“.  

Предшколска установа „Пчелица“. У билансу стања Предшколске установе 

„Пчелица“ исказана је ванбилансна актива у износу од 73.854 хиљаде динара. 

Предшколска установа „Пчелица“ је на ванбилансној активи евидентирала уплате 

родитеља за целодневни и полудневни боравак деце, по рачунима а на основу уговора 

о пружању услуга закључених између Предшколске установе „Пчелица“ и родитеља 

деце-корисника услуга. Родитељи уплате врше на уплати рачун Града 742146 – 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама а Предшколска установа на основу извода наведеног уплатног рачуна 

раздужује родитеље и исте уплате евидентира и на ванбилансној активи и 

ванбилансној пасиви. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Предшколска 

установа „Пчелица“:   

- Више исказала ванбилансну активу у износу од 73.854 хиљаде динара, по основу 

евидентирања уплата корисника услуга целодневног и полудневног боравака деце а 

које су евидентиране и на конту 122100 - Потраживања од купаца, што није у складу са 

чланом  9. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- Мање евидентирала и исказала ванбилансну активу за 2.272 хиљаде динара јер није 

евидентирала три менице и девет банкарских гаранција, који су у поступцима набавки 
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узети од понуђача као средство обезбеђења, што није у складу са чланом 9. Уредбе 

о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе „Пчелица“ да се у 

ванбилансној активи евидентирају менице и банкарске гаранције. 

Мере предузете у поступку ревизије: 

Предшколска установа „Пчелица“ је налогом за књижење број 88-РЕВ 3 од 

15.04.2019. године из својих пословних књига искњижила вредност ванбилансне 

активе у износу од 73.627 хиљада динара. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је мање исказана 

ванбилансна актива за 35.100 хиљада динара јер у ванбилансној активни нису 

евидентиране меници и банкарске гаранције који су у поступцима јавних набавки узети 

од понуђача као средство обезбеђења, и то: Град Сремска Митровица 24.314 хиљада 

динара, Завод за заштиту споменика културе 5.600 хиљада динара; Музеј Срема 2.996 

хиљада динара, Установа ПСЦ „Пинки“ 2.190 хиљада динара, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица, Завода за заштиту 

споменика културе, Музеја Срема и Установе ПСЦ „Пинки“ да у ванбилансној активи 

евидентирају хартије од вредности узете од понуђача у поступцима јавних набавки 

као средство обезбеђења. 

Ризик 

Уколико се не устроји евиденција основних средстава са прописаним подацима о 

појединачном основном средству јавља се ризик од нетачног исказивања имовине у 

билансима као и ризик од неовлашћеног коришћења и отуђења исте. 

Уколико се настави са неправилним књиговодственим евидентирањем издатака, 

исказано стање у Билансу стања неће одговарати стварном стању имовине и капитала. 

Не вршењем анализе имовине која је евидентирана као средство у припреми да ли 

иста испуњава услове за пренос у употребу, јавља се ризик са аспекта обрачуна 

амортизације, процене садашње вредности имовине и њеног корисног века трајања 

Уколико се настави са погрешним евидентирањем имовине код директних и 

индиректних корисника исказано стање неће одговарати реалном стању имовине и 

капитала.  

Уколико се у поступку консолидације из пословних књига не преузимају исправни 

подаци у билансу стања неће се исказати правилно стање имовине. 

     Уколико се не увећа вредност нефинансијске имовине за извршене издатке за 

набавку нефинансијске имовине, постоји ризик од израде непоузданих финансијских 

извештаја. 

Препорука број 19 

Препоручујемо одговорним лицима да: (1) идентификују, утврде право стање и 

начин коришћења непокретности, да правилно и свеобухватно евидентирају и искажу: 

зграде и грађевинске објекте, опрему, земљиште, нефинансијску имовину у припреми, 

учешће у капиталу предузећа чији је оснивач, новчана средства, потраживања, активна 

временска разграничења, ванбилансну активу; (2) преиспитају основ евидентирања 

објеката у књигама Предшколске установе „Пчелица“ и Позоришта „Добрица 

Милутиновић“; (3) утврде статус објеката који се у пословним књигама воде као објекти у 

припреми и предузму неопходне мере и активности како би се започете инвестиције 

окончале и објекти пренели у употребу као и да утврде степен довршености улагања и 

да инвестиције које су окончане и стављене у функцију књиговодствено пренесу у 

употребу; (4) у пословним књигама књиже годишњи отпис имовине по прописаним 

амотизационим стопама; (5) устроје евиденцију у помоћној књизи залиха тако да иста 

обезбеди  податке о потрошњи намирница за припремање оброка за децу и средстава за 
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одржавање хигијене посебно за сваки објекат у оквиру Предшколске установе и (6) 

да у финансијским извештајима правилно искажу  набавну вредност и исправку 

вредности. 

 

3.3.3. Пасива 

Укупна пасива у Билансу стања Града Сремска Митровица на дан 31.12.2018. године 

исказана је у нето вредности од 8.823.697 хиљада динара. У наредној табели дат је 

преглед стања на групи конта, исказаним у пасиви консолидованог Биланса стања 

Града и стања утврђених по налазу ревизије: 
Табела број  42: Пасива                                                                                                                                              (у хиљадама динара)                                                                                                                          

конто Опис 
 

Износ 
претходне 

године 

Износ текуће године 

Исказано 

стање 

Налаз 

ревизије 

Разлика  

1 2 3 4 5 6= (5-4) 

211000 Домаће дугорочне обавезе 609.467 480.509 480.509 0 

221000 Краткорочне домаће обавезе 62 14.706 14662 -44 

231000 Обавезе за плате и додатке 15.020 36.775 37947 1.172 

232000 Обавезе по основу накнада запосленима 698 1.335 1.335 0 

233000 Обавезе за награде и остале посебне расходе 2.151 251 251 0 

234000 Обавезе по основу социјалних доприноса на 
терет послодавца 

2.304 6.297 6.550 253 

235000 Обавезе по основу накнада у натури 86 190 230 40 

236000 Обавезе по основу социјалне помоћи 

запосленима 

1.207 1.509 1.509 0 

237000 Службена путовања и услуге по уговору 1.919 2.602 2.602 0 
241000 Oбавезе по основуотплате камата и пратећих 

трошкова задуживања 

0 0 369 369 

242000 Обавезе по основу субвенција 2.791 5.700 5.700 0 

243000 Обавезе по основу донација, дотација и 

трансфера 

13.881 54.609 54.953 344 

244000 Обавезе за социјално осигурање 1.972 5.585 5.585 0 

245000 Обавезе за остале расходе 803 3.740 3.740 0 

251000 Примљени аванси, депозити и кауције 11.771 9.932 9.932 0 

252000 Обавезе према добављачима 287.243 422.801 425.654 2.853 

254000 Остале обавезе 1.405 3.011 2.877 -134 

291000 Пасивна временска разграничења 1.120.984 1.115.582 1.115.582 0 

311000 Капитал 6.243.692 6.644.821 6.801.059 156.238 

321121 Вишак прихода и примања-суфицит 14.264 10.278 10.278 0 

321311 Нераспоређени вишак приход и примања из 

ранијих година 

1.904 3.464 3.464 0 

 Укупна пасова 8.333.624 8.823.697 8.984.788 161.091 

352000 Ванбилансна пасива 86.952 73.854 37.372 -.36.482 

 Обавезе 

У билансу стања Града Сремска Митровица обавезе су исказане у износу од 

2.165.134 хиљаде динара, од чега дугорочне обавезе 480.509 хиљада динара, 

краткорочне домаће обавезе 14.706 хиљада динара, обавезе по основу расхода за 

запослене 48.959 хиљада динара; обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за 

запослене 69.634 хиљаде динара, обавезе из пословања 435.744 хиљаде динара и 

пасивна временска разграничења 1.115.582 хиљаде динара.  

Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака, конто 

211400, исказане су у износу од 470.954 хиљаде динара, и чине их обавезе по основу 

дугорочних кредита од домаћих пословних банака директних корисника.  

У пословним књигама Града Сремска Митровица евидентиране су обавезе за 

дугорочне кредите према Комерцијалној банци ад Београд у износу од 235.477 хиљада 

динара и према Banca Intesa ад Београд у износу од 235.477 хиљада динара а на основу 

Уговора о инвестиционом кредиту, закљученим 06.12.2018. године између 

Комерцијалне банке ад Београд, Banca Intesa ад Београд и Града Сремска Митровица.  

Укупно уговорени износ кредита је до 473.000 хиљаде динара уз сразмерно учешће 

Комерцијалне банке ад Београд (кредитна партија 00-410-0207573.1) и Banca Intesa ад 
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Београд (кредитна партија 58-420-8501931.6) у противвредности евра по средњем 

курсу НБС на дан пуштања кредита у течај. Кредит је одобрен са роком враћања 72 

месеца од датума рефинансирања кредита укључујући грејс период од 12 месеци. 

Камата на кредит се обрачунава по каматној стопи која се утврђује као збир вредности 

тромесечног EURIBOR-а + 1,6 % годишње. Задње рате доспевају за плаћање у 

децембру 2024. године. Град Сремска Митровица у 2018. години није вршио отплату 

главнице по овим кредитним партијама. 

Дугорочне обавезе за финансијске лизинге, конто 211900, исказане су у износу 

од 9.555 хиљада динара код директног корисника Градска управа за опште, заједничке 

послове и имовину, и то Дугорочне обавезе за финансијске лизинге за зграде и 

грађевинске објекте у износу од 7.951 хиљада динара и Дугорочне обавезе за 

финансијске лизинге за опрему  у износу од 1.604 хиљаде динара. 

Дугорочне обавезе за финансијске лизинге за опрему (конто 211912). Евидентиране 

су обавезе у укупном износу од 1.604 хиљаде динара према „UniCredit Leasing Srbija“  

доо Београд по основу три Уговора од 10.03.2017. године за набавку три путничка 

возила. Укупна вредност уговора износи 41.034,00 евра. Уговорен је рок отплате на 36 

месеци. Задње рате доспевају за плаћање 16.03.2020. године.  

   Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака, конто 

221400, исказане су у износу од 14.662 хиљаде динара код директног корисника 

Градске управе за буџет и локални економски развој. Евидентирана је обавеза по 

основу Уговора о краткорочном кредиту од 23.01.2018. године, који је Град Сремска 

Митровица закључио са „UniСredit bank Srbija“ ад Београд за финансирање текуће 

ликвидности. Задња рата за отплату је доспела 31.12.2018. године. Град није до 

31.12.2018. године отплатио краткорочни кредит за текућу ликвидност у износу од 

14.662 хиљаде динара. 

 У поступку ревизије утврђено је да Град Сремска Митровица није до 31.12.2018. 

године измирио своју обавезу  у износу од 14.662 хиљаде динара према „Unicredit bank 

Srbija“ ад Београд по кредиту за финансирање текуће ликвидности.   

Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора, конто 

221500, исказане су у износу од 44 хиљаде динара код индиректних корисника Центар 

за културу „Сирмиумарт“  36 хиљада динара и Установа за неговање културе „Срем“ 

осам хиљада динара. 

Центар за културу „Сирмиумарт“. У билансу стања Центра за културу исказане 

су краткорочне домаће обавезе (обавезе по основу краткорочних кредита од осталих 

домаћих кредитора) у износу од 36 хиљада динара, а односе се на  административне 

забране по основу кредита из зарада запослених. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Центар за 

културу „Сирмиумарт“ неправилно евидентирао  краткорочне домаће обавезе (221511), 

односно више су исказане у износу од 36 хиљада динара по основу административних 

забрана за кредите, а мање су  исказане остале обавезе из пословања (254900) у истом 

износу, што није у складу са чланом 12. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо  одговорним лицима Центра за културу „Сирмиумарт“да обавезе по 

административним забранама  евидентирају на одговарајућим контима прописаним 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Установа за неговање културе „Срем“. У билансу стања Установе „Срем“ 

исказане су краткорочне домаће обавезе (обавезе по основу краткорочних кредита од 

осталих домаћих кредитора) у износу од осам хиљада динара, а односе се на  

административне забране по основу кредита из зарада запослених. 
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У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Установа за 

неговање културе „Срем“ неправилно евидентирала краткорочне домаће обавезе 

(221511), односно више су исказане у износу од осам хиљада динара за кредите по 

основу административних забрана, а мање су исказане остале обавезе из пословања 

(254900) у истом износу, што није у складу са чланом 12. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Установе за неговање културе „Срем“ да 

обавезе по административним забранама  евидентирају на одговарајућим контима 

прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

 

Обавезе по основу расхода за запослене 

Обавезе за плате и додатке, конто 231000, исказане су у износу од 36.775 хиљада 

динара, и чине их обавезе за плате и додатке директних корисника 6.254 хиљаде 

динара и обавезе за плате и додатке индиректних корисника 30.521 хиљаду динара, и 

то: Предшколска установа „Пчелица“ 12.081 хиљаду динара; Библиотека „Глигорије 

Возаревић“ 3.228 хиљада динара; Галерија „Лазар Возаревић“ 543 хиљаде динара; 

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 2.895 хиљада динара; 

Историјски архив „Срем“  2.903 хиљаде динара; Музеј Срема 2.661 хиљаду динара; 

Центар за културу „Сирмиумарт“  2.489 хиљада динара; Установа за неговање културе 

„Срем“ 1.426 хиљада динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 952 хиљаде динара; Установа 

Атлетски стадион града Сремска Митровица 796 хиљада динара и Туристичка 

организација града Сремска Митровица 547 хиљада динара. 

Позориште „Добрица Милутиновић“ на овој билансној позицији није исказало 

обавезе.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Позориште 

„Добрица Милутиновић“ није у својим пословним књигама евидентирало обавезе за 

плате и додатке за октобар, новембар и децембар 2018. године у укупном износу од 

1.172 хиљаде динара и није их исказало у билансу стања на дан 31.12.2018. године, што 

није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Позоришта „Добрица Милутиновић“ да у 

пословним књигама евидентирају свеобухватно финансијске трансакције, укључујући 

промене на обавезама. 

 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца, конто 234000, 
исказане су у износу од 6.297 хиљада динара, и чине их обавезе по основу социјалних 

доприноса на терет послодавца директних корисника 1.102 хиљаде динара и обавезе по 

основу социјалних доприноса на терет послодавца  индиректних корисника 5.195 

хиљада динара, и то: Предшколска установа „Пчелица“ 2.230 хиљада динара; 

Библиотека „Глигорије Возаревић“ 497 хиљада динара; Галерија „Лазар Возаревић“ 83 

хиљаде динара; Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 451 хиљада 

динара; Историјски архив „Срем“  503 хиљаде динара; Музеј Срема 409 хиљада 

динара; Центар за културу „Сирмиумарт“ 395 хиљада динара; Установа за неговање 

културе „Срем“ 228 хиљада динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 163 хиљаде динара; 

Установа Атлетски стадион града Сремска Митровица 140 хиљада динара и 

Туристичка организација града Сремска Митровица 96 хиљада. 

Позориште „Добрица Милутиновић“ на овој билансној позицији није исказало 

обавезе.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Позориште 

„Добрица Милутиновић“ није у својим пословним књигама евидентирало обавезе по 

основу социјалних доприноса на терет послодавца по основу зарада за новембар и 
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децембар 2018. године у укупном износу од 253 хиљаде динара и није их исказало у 

Билансу стања на дан 31.12.2018. године, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Позоришта „Добрица Милутиновић“ да у 

пословним књигама евидентирају свеобухватно финансијске трансакције, укључујући 

промене на обавезама. 

Обавезе по основу накнада у натури, конто 235000, исказане су у износу од 190 

хиљада динара, и чине их обавезе по основу накнада у натури индиректних корисника: 

Библиотека „Глигорије Возаревић“ 95 хиљада динара; Галерија „Лазар Возаревић“ 21 

хиљада динара; Историјски архив „Срем“  четири хиљаде динара и Музеј Срема 70 

хиљада динара. 

Позориште „Добрица Милутиновић“ на овој билансној позицији није исказало 

обавезе.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да 

Позориште „Добрица Милутиновић“ није у својим пословним књигама евидентирало 

обавезе по основу накнада у натури за месец децембар 2018. године у износу од 40 

хиљада динара  и није их исказало у Билансу стања на дан 31.12.2018. године, што није 

у складу са чланом 9.  Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Позоришта „Добрица Милутиновић“ да у 

пословним књигама евидентирају свеобухватно финансијске трансакције, укључујући 

промене на обавезама. 

 

Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања, конто 

241000. Нису исказане у  Консолидованим финансијским извештајима Града Сремска 

Митровица за 2018. годину. У поступку ревизије презентовани су нам ИОС-и  

Комерцијална банка ад Београд, Banca Intesa ад Београд и „UniCredit  Bank“  доо 

Београд на дан 31.12.2018. године, на основу којих смо утврдили да Градска управа за 

буџет и локални економски развој није према истима у својим књигама прокњижила 

обавезе за камате, и то: 

- У износу од 184 хиљаде динара према Комерцијална банка ад Београд и Banca Intesa 

ад Београд по Уговору о инвестиционом кредиту, закљученим 06.12.2018. године 

између Комерцијалне банке ад Београд, Banca Intesa ад Београд и Града Сремска 

Митровица, 

- У износу од 185 хиљада динара према „UniCredit  Bank“  доо Београд по уговору о 

краткорочном кредиту од 23.01.2018. године. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Град Сремска 

Митровица за 369 хиљада динара мање евидентирао и исказао Обавезе за отплате 

домаћих камата (241100) у пасиви и обрачунате неплаћене расходе (131200) у активи,  

по кредитима код банака, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да се у пословним 

књигама евидентирају и у финансијским извештајима искажу целокупне обавезе.   

 

Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене 

Обавезе по основу субвенција, конто 242000, исказане су у износу од 5.700 

хиљада динара код директног корисника Градска управа за образовање, културу и 

спорт. 

Обавезе по основу донација, дотација и трансфера, конто 243000, исказане су у 

износу од 54.609 хиљада динара и чине их обавезе по основу донација, дотација и 

трансфера директних корисника 51.874 хиљаде динара и индиректних корисника 2.735 
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хиљада динара, и то: Предшколска установа „Пчелица“ 2.313 хиљада динара; Завод 

за заштиту споменика културе Сремска Митровица 274 хиљаде динара; Установа 

Атлетски стадион града Сремска Митровица 81 хиљаду динара и Туристичка 

организација града Сремска Митровица 67 хиљада динара. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Град Сремска 

Митровица за 6.512 хиљада динара, колико је евидентирана обавеза према Апотеци 

Сремска Митровица, више исказао Обавезе по основу трансфера осталим нивоима 

власти (243300), док је за исти износ мање исказао Обавезе по основу дотација 

организацијама за обавезно социјално осигурање (243400), што није у складу са чланом 

12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да обавезе 

евидентирају на одговарајућим контима прописаним Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Позориште „Добрица Милутиновић“ на овој билансној позицији није исказало 

обавезе.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Позориште 

„Добрица Милутиновић“ није у својим пословним књигама евидентирало обавезе по 

основу донација, дотација и трансфера, а које се односе на издвајање Републици 

Србији по основу умањења зарада за новембар и децембар  2018. године у износу од 

124 хиљаде динара и није их исказало у Билансу стања на дан 31.12.2018. године што 

није у складу са чланом 9.  Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Позоришта „Добрица Милутиновић“ да у 

пословним књигама евидентирају свеобухватно финансијске трансакције, укључујући 

промене на обавезама. 

Обавезе за социјално осигурање, конто 244000, исказане су у износу од  5.585 

хиљада динара и чине их обавезе за социјално осигурање директних корисника 5.582 

хиљаде динара и индиректног корисника Предшколска установа „Пчелица“  три 

хиљаде динара. 

Директни корисници. На овој групи конта исказане су Обавезе по основу  накнада 

из буџета за децу и породицу у износу од 3.655 хиљада динара и  Обавезе по основу 

накнада за образовање у износу од 1.927 хиљада динара. 

Обавезе за остале расходе, конто 245000, исказане су у износу од 3.740 хиљада 

динара и чине их обавезе за остале расходе директних корисника 3.719 хиљада динара 

и индиректних корисника 21 хиљада динара. 

Директни корисници. На овој групи конта исказане су Обавезе по основу дотација 

осталим непрофитним институцијама 1.378 хиљада динара; Обавезе за порезе на 

додату вредност по издатим фактурама по општој стопи 1.335 хиљада динара и 

Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа 

1.006 хиљада динара. 

Обавезе за порезе на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи 

(конто 245241) исказане су у износу од 1.136 хиљада динара на основу обрачуна 

пореза на додату вредност по ситуацијама  испостављеним од добављача грађевинских 

радова, а сходно Закону о порезу на додатну вредност. 

Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних 

органа (конто 245511) исказане су у износу од 1.006 хиљада динара. Од тога обавезе у 

износу 430 хиљада динара евидентиране су на основу пресуде Основног суда у 

Сремској Митровици, Посл. бр. П-1043/16 од 28.09.2018. године на име накнаде 

нематеријалне штете за претрпљене физичке болове, страх, душевне болове због 

умањене опште животне активности и душевне болове због наружености услед 
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повреде. Од евидентираних обавеза у износу од 430 хиљада динара, обавезе у 

износу од 277 хиљада динара се односе на накнаду штете док 153 хиљаде динара на 

трошкове парничног поступка. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да су Обавезе по 

основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа (конто 245500) 

више исказане за 153 хиљаде динара, док су за исти износ мање исказане Обавезе по 

основу казни и пенала по решењима судова (245300), што није у складу са чланом 12. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Сремска Митровица да обавезе 

евидентирају на одговарајућим контима, прописаним Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

Обавезе из пословања 

Примљени аванси, депозити и кауције, конто 251000, исказани су у износу од 

9.932 хиљаде динара и чине их примљени депозити директних корисника 9.790 хиљада 

динара и индиректног корисника Установа ПСЦ „Пинки“ 142 хиљаде динара. 

 

Обавезе према добављачима, конто 252000, исказане су у износу од 422.801 

хиљада динара, и чине их обавезе према добављачима директних корисника 364.997 

хиљада динара и обавезе према добављачима индиректних корисника 57.804 хиљаде 

динара: Предшколска установа „Пчелица“ 20.574 хиљаде динара; Библиотека 

„Глигорије Возаревић“ 1.574 хиљаде динара; Галерија „Лазар Возаревић“ 634 хиљаде 

динара; Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 2.898 хиљада динара; 

Историјски архив „Срем“ 1.605 хиљада динара; Музеј Срема 2.239 хиљада динара; 

Позориште „Добрица Милутиновић“ 1.985 хиљада динара; Центар за културу 

„Сирмиумарт“ 1.158 хиљада динара; Установа за неговање културе „Срем“ 612 хиљада 

динара; Установа ПСЦ „Пинки“ 18.177 хиљада динара; Установа Атлетски стадион 

града Сремска Митровица 642 хиљаде динара; Туристичка организација града Сремска 

Митровица 561 хиљада динара и месне заједнице  5.145 хиљада динара. 
За директне и индиректне кориснике буџетских средстава града Сремска Митровица 

(без месних заједница) упућен је 41 захтев за потврду стања обавеза (конфирмација) и 

добијено је 36 одговора што је дато у следећој табели: 

Табела број 43: Збирни преглед приказаних обавеза у финансијским извештајима и стања по конфирмацијама   

Ред. 

Бр. 

Корисник буџетских 

средстава 
Упућено Одговорено 

Стање у 

пословним 

књигама (000 
динара) 

Стање по 

примљеним 

конфирмацијам
а (000 динара) 

Више 

исказано – 

разлика (000 
динара) 

Мање 

исказано – 
разлика 

(000 

динара) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Град Сремска 

Митровица (директни 

корисници) 

17 17 285.541 266.259 25.266 - 5.984 

2 
Предшколска установа 

"Пчелица"  
8 7 17.421 18.068 485 - 1.132 

3 ПСЦ "Пинки" 7 4 11.318 10.431 1.948 - 1.061 

4 
Историјски архив 

"Срем" 
3 3 1.009 856 153 - 

5 
Библиотека "Глигорије 

Возаревић" 
1 1 702 702 - - 

6 Музеј "Срема"  2 1 672 915 - -  243 

7 
Позориште "Добрица 

Милутиновић" 
1 1 672 892 - - 220 

8 
Завод за заштиту 

споменика 
2 2 1.375 1.375 - - 
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9 Укупно 41 36 318.710 299.498 27.852 - 8.640 

На основу извршене ревизије презентованих података утврђено је:  

- Да се обавезе према добављачима у земљи исказане у пословним књигама 

појединих директних и индиректних корисника буџетских средстава (без месних 

заједница) не подударају са подацима добијеним конфирмацијом, тј. да су на основу 

достављених конфирмација од стране добављача узетих узорком утврђене разлике 

исказане у Табели број 43. 

- Да су мање евидентирали и исказали обавезе према добављачима (252100) и 

обрачунате неплаћене расходе и издатке (131200)  у износу од 2.853 хиљаде динара, и 

то: Директни корисници 1.001 хиљаду динара;  Предшколска установа „Пчелица“ 1.582 

хиљаде динара; Завод за заштиту споменика културе 129 хиљада динара и Позориште 

„Добрица Милутиновић“ 141 хиљаду динара, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству; 

- Да Град Сремска Митровица рачуне од добављача књижи под датумом пријема 

рачуна а не под датумом настанка промета и то парцијално у износу плаћеног рачуна. 

Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних корисника буџетских 

средстава Града Сремска Митровица да пре састављања финансијских извештаја 

изврше усаглашавање стања обавеза исказаних у пословним књигама Града са својим 

повериоцима и  да обавезе према добављачима евидентирају у периоду и под датумом 

када је промет извршен. 

Мере предузете у поступку ревизије: 

Налогом за књижење број 045 од 20.02.2019. године, II привремена ситуација од 

„Trontex“  доо Нови Сад од 31.01.2019. године, у књигама Града Сремска Митровица, 

на финансијској картици добављача, прокњижена је у фактурисаном износу. 

 

Остале обавезе, конто 254000, исказане су у износу од 3.011 хиљада динара, и то: 

Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 754 хиљаде динара; Остале обавезе из 

буџета 66 хиљада динара и Остале обавезе из пословања 2.191 хиљада динара. 

 

Обавезе из односа буџета и буџетских корисника, конто 254100, исказане су у 

износу од 754 хиљаде динара, и чине их обавезе из односа буџета и буџетских 

корисника индиректних корисника: Историјски архив „Срем“ 303 хиљаде динара; 

Центар за културу „Сирмиумарт“ 249 хиљада динара; Установа за неговање културе 

„Срем“ 149 хиљада динара и Месне заједнице 53 хиљаде  динара. 

 

Позориште „Добрица Милутиновић“ на овој билансној позицији није исказало 

обавезе.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да Позориште 

„Добрица Милутиновић“ није у својим пословним књигама евидентирало обавезе по 

основу осталих обавеза у износу од 184 хиљаде динара а односе се на обавезе према 

члановима управног и надзорног одбора за месец децембар и није их исказало у 

Билансу стања на дан 31.12.2018. године што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Позоришта „Добрица Милутиновић“ да у 

пословним књигама евидентирају свеобухватно финансијске трансакције, укључујући 

промене на обавезама. 

Центар за културу „Сирмиумарт“. Обавезе из односа према буџету и буџетских 

корисника исказане су у износу од 249 хиљада динара и односе се на издвајање 
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Републици Србији по основу смањења зарада по основу дела новембарске и 

децембарске плате. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Центар за 

културу „Сирмиумарт“ исказао у већем износу за 249 хиљада динара Обавезе из односа 

према буџету и буџетских корисника (254100), а Обавезе по основу трансфера осталим 

нивоима власти (243300) исказао у мањем износу за 249 хиљада динара, што није у 

складу са чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Центра за културу „Сирмиумарт“ да се обавезе 

из односа према буџету и буџетских корисника евидентирају на одговарајућим 

контима прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 

Установа за неговање културе „Срем“. Обавезе из односа буџета и буџетских 

корисника исказане су у износу од 149 хиљада динара и односе се на издвајање 

Републици Србији по основу умањења дела плате за новембар и децембар 2018. 

године. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Установа за 

неговање културе „Срем“ исказала у већем износу за 149 хиљада динара Обавезе из 

односа буџетa и буџетских корисника (254100), а Обавезе по основу трансфера осталим 

нивоима власти (243300) исказала у мањем износу за 149 хиљада динара, што није у 

складу са чланом 12. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Установе за неговање културе „Срем“ да се 

обавезе из односа буџета и буџетских корисника евидентирају на одговарајућим 

контима прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 

Пасивна временска разграничења 

Разграничени приходи и примања, конто 291100, исказани су у износу од 16 

хиљада динара, и чине их разграничени приходи и примања директног корисника 

Градске управе за буџет и локални економски развој. 

Разграничени плаћени расходи и издаци, конто 291200, исказани су у износу од 

63.822 хиљаде динара, и чине их разграничени плаћени расходи и издаци директног 

корисника Градске управе за опште, заједничке послове и имовину 63.722 хиљаде 

динара и индиректног корисника Предшколске установе „Пчелица“ 160 хиљада 

динара. На разграниченим плаћеним расходима и издацима код наведених корисника 

евидентирани су аванси за нефинансијску имовину 63.722 хиљаде динара и дати 

аванси, депозити и кауције 160 хиљада динара. 

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања, конто 291300, исказани су у 

износу од 1.031.715 хиљада динара, и чине их обрачунати ненаплаћени приходи и 

примања директних корисника 1.021.695 хиљада динара и обрачунати ненаплаћени 

приходи и примања индиректних корисника 10.020 хиљада динара, и то: Предшколска 

установа „Пчелица“ 6.079 хиљада динара; Завод за заштиту споменика културе 

Сремска Митровица 357 хиљада динара; Историјски архив „Срем“ 274 хиљаде динара 

и Установа ПСЦ „Пинки“ 3.310 хиљада динара. Обрачунате ненаплаћене приходе и 

примања чине потраживања од продаје и друга потраживања.   

Остала пасивна временска разграничења, конто 291900, исказана су у износу од 

19.969 хиљада динара, и чине их остала пасивна временска разграничења директног 

корисника Градска управа за буџет и локални економски развој 19.389 хиљада динара 
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и индиректних корисника: Историјски архив „Срем“ 40 хиљада динара; Центар за 

културу „Сирмиумарт“ 70 хиљада динара и Установа за неговање културе „Срем“ 

117 хиљада динара. Oстала пасивна временска разграничења чине потраживања од 

фондова по основу исплаћених накнада у износу од 227 хиљада динара.  

 

Капитал 

Нефинансијска имовина у сталним средствима, конто 311100. У билансу стања 

Града Сремска Митровица на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од 5.630.316 

хиљада динара. Преглед нефинансијске имовине у сталним средствима и њених извора 

по корисницима дат је у наредној табели: 
 

Табела број 44: Нефинансијска имовина                                                                                                             (у хиљадама динара) 

КОРИСНИК 

Неф.имов. у ст. Средствима категорија 
010000 

Неф.им. у 

стал. ср.  кто-

311100  

Неравно-

тежа            

(4-5) Бруто Исп.вред Нето (2-3) 

1 2 3 4 5 6 

Град Сремска Митровица  8.276.710 3.263.675 5.013.035 5.013.035 0 

Историјски архив "Срем" 22.967 16.940 6.027 6.027 0 

Установа Атлетски стадион града Сремска Митровица 6.610 1.887 4.723 4.723 0 

Библиотека "Глигорије Возаревић" 25.440 4.068 21.372 21.372 0 

Галерија "Лазар Возаревић" 122.679 1.142 121.537 121.537 0 

Музеј Срема 16.146 5.559 10.587 10.587 0 

Позориште "Добрица Милутиновић" 8.475 6.707 1.768 1.768 0 

Установа Пословно спортски центар "Пинки" 126.793 29.008 97.785 97.785 0 

Центар за културу "Сирмиумарт" 4183 2754 1.429 1429 0 

Туристичка организација града Сремска Митровица 805 476 329 329 0 

Установа за неговање културе "Срем" 380 271 109 109 0 

Завод за заштиту споменика културе Сремска 

Митровица 
104.891 6.937 97.954 97.954 0 

Предшколска установа "Пчелица" 431.216 190.273 240.943 240.943 0 

Месне заједнице 32.787 20.069 12.718 12.718 0 

Укупно: 9.180.082 3.549.766 5.630.316 5.630.316 0 

Из претходне табеле утврђено је, да су извори нефинансијске имовине усаглашени 

са вредности нефинансијске имовине у активи. 

Нефинансијска имовина у залихама, конто 311200. У билансу стања Града 

Сремска Митровица на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од 6.867 хиљада 

динара, и то код директног корисника Градска управа за опште и заједничке послове и 

имовину 78 хиљада динара и код индиректних корисника: Завод за заштиту споменика 

културе Сремска Митровица 667 хиљада динара; Историјски архив „Срем“ 5.928 

хиљада динара и Установа ПСЦ „Пинки“ 194 хиљаде динара. 

Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним 

средствима, за набавке из кредита, конто 311300. У билансу стања исказана је 

износу од 470.954 хиљаде динара. Евидентиране су обавезе по основу дугорочних 

кредита према Комерцијалној банци ад Београд у износу од 235.477 хиљада динара и 

према Banca Intesa ад Београд у износу од 235.477 хиљада динара а на основу Уговора 

о инвестиционом кредиту, закљученим 06.12.2018. године између Комерцијалне банке 

ад Београд, Banca Intesa ад Београд и Града Сремска Митровица.  

 Финансијска имовина, конто 311400. У билансу стања исказан је износ од 

1.478.552 хиљаде динара. Евидентирано је учешће у капиталу у домаћим јавним 

нефинансијским предузећима чији је оснивач Град Сремска Митровица у укупном 

износу од 1.477.213 хиљада динара и учешће у капиталу у домаћим нефинансијским 

приватним предузећима у износу од 1.339 хиљада динара. 

Пренета неутрошена средства из ранијих година, конто 311700, исказан је износ 

од 40 хиљада динара код Предшколске установе „Пчелица“. 
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Вишак прихода и примања-суфицит - конто 321121. У обрасцу Биланс стања 

на дан 31.12.2018. године финансијски резултат, исказан је суфицит у износу од 

10.278 хиљада динара, податак је преузет из консолидованог Биланса прихода и 

расхода (Образац 2). 

 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, конто 321311. У 

обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2018. године нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година исказан је у износу од 3.464 хиљаде динара и чине га 

нераспоређени вишак приход и примања из ранијих година индиректних корисника, и 

то: Центар за културу „Сирмиумарт“ четири хиљаде динара; Установа за неговање 

културе „Срем“ једна хиљада динара и Установа ПСЦ „Пинки“ 3.459 хиљада динара. 

 

Ванбилансна пасива, конто 352000 

Ванбилансна пасива исказана је у износу од 73.854 хиљаде динара и чине је 

ванбилансна пасива индиректног корисника Предшколске установе „Пчелица“.  

 

Предшколска установа „Пчелица“. У билансу стања Предшколска установа 

„Пчелица“ исказана је ванбилансна пасива у износу од 73.854 хиљаде динара.  

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је Предшколска 

установа „Пчелица“:   

- Више  исказала ванбилансну пасиву у износу од 73.854 хиљаде динара, по основу 

евидентирања уплата корисника услуга целодневног и полудневног боравка деце а које 

су евидентиране и на конту 122100 - Потраживања од купаца, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- Мање евидентирала и исказала ванбилансну пасиву за 2.272 хиљаде динара јер није 

евидентирала три менице и девет банкарских гаранција, које су у поступцима набавки 

узети од понуђача као средство обезбеђења, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе „Пчелица“ да у 

ванбилансној пасиви евидентирају менице и банкарске гаранције. 

Мере предузете у поступку ревизије: 

Предшколска установа „Пчелица“ је налогом за књижење број 88-РЕВ 3 од 

15.04.2019. године из својих пословних књига искњижила вредност ванбилансне 

пасиве у износу од 73.627 хиљада динара. 

У поступку ревизије узорковане документације утврђено је да је мање исказана 

ванбилансна пасива за 35.100 хиљада динара јер у ванбилансној пасиви нису 

евидентиране менице и банкарске гаранције које су у поступцима јавних набавки узети 

од понуђача као средство обезбеђења, и то: Град Сремска Митровица 24.314 хиљада 

динара, Завод за заштиту споменика културе 5.600 хиљада динара; Музеј Срема 2.996 

хиљада динара и Установа ПСЦ „Пинки“ 2.190 хиљада динара, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо  одговорним лицима Града Сремска Митровица, Завода за заштиту 

споменика културе, Музеја Срема и Установе ПСЦ „Пинки“ да у ванбилансној пасиви 

евидентирају хартије од вредности узете од понуђача у поступцима јавних набавки 

као средство обезбеђења. 

Ризик 

Уколико се настави са погрешним евидентирањем обавеза, исказано стање неће 

одговарати реалном стању. 

Препорука број 20  
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Препоручујемо одговорним лицима да: (1) правилно искажу обавезе, пасивна 

временска разграничења, изворе нефинансијске имовине у сталним средствима, 

изворе финансијске имовине, ванбилансну пасиву и (2) усагласе обавезе са 

повериоцима. 

 

3.4. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3  

У Извештају о капиталним издацима и примањима за период од 01.01.2018. године до 

31.12.2018. године, исказана су примања у износу од 619.376 хиљада динара и издаци у 

износу од 1.057.307 хиљада динара, чиме је остварен мањак примања у износу од 

437.931 хиљадe динара. 
Табела број 45: Извештај о капиталним издацима и примањима    (у хиљадама динара)                                                                                                                                                  

Конто О  П  И  С 
Претходна година 

 

Текућа година 

 

1 2 3 4 

  ПРИМАЊА 133.721 619.376 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 13.721 48.422 

810000 Примања од продаје основних средстава 9.034 1.153 

820000 Примања од продаје залиха 4.687 7.391 

840000 Примања од продаје природне имовине  39.878 

900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 120.000 570.954 

910000 Примања од задуживања 120.000 570.954 

920000 Примања од продаје финансијске имовине   

  ИЗДАЦИ 588.563 1.057.307 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 465.177 393.935 

510000 Основна средства 463.582 389.458 

520000 Залихе 1.595 2.231 

540000 Природна имовина  2.246 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 123.386 663.372 

610000 Отплата главнице 123.386 663.372 

  620000 Набавка финансијске имовине   

 Вишак примања   

  Мањак примања 454.842 437.931 

Ревизијом презентоване документације утврђено је да су издаци за набавку 

нефинансијске имовине мање исказани за износ од 7.453 хиљаде динара, због 

неправилног извршења и књиговодственог евидентирања са класе 4, уместо са класе 5, 

и то: 

- 781 хиљада динара исказано је код Градске управе за опште и заједничке послове 

на групи конта 424000 – специјализоване услуге, уместо на групи конта 512000 – 

машине и опрема, за рефлекторе јавне расвете; 

- 6.672 хиљаде динара исказано је код Градске управе за буџет и локални економски 

развој на групи конта 485000 – накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа, уместо на групи конта 541000 – земљиште услед надокнаде штете на 

основу судских пресуда у поступцима за одузето земљиште без спроведеног 

одговарајућег поступка експропријације. 

 

3.5. Извештај о новчаним токовима – Образац 4  

У Извештају о новчаним токовима за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 

године, исказани су новчани приливи у износу од 3.024.636 хиљада динара и новчани 

одливи у износу од 3.025.316 хиљада динара. Извршена је корекција новчаних прилива 

за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 за 

износ од 15.870 хиљада динара, а корекција новчаних одлива за износ плаћених 

расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000 у износу од 

21.565 хиљада динара. Салдо готовине на почетку године исказан је у износу од 23.535 

хиљада динара, као и салдо готовине на крају године у износу од 17.160 хиљада 

динара. 
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Табела број 46: Извештај о новчаним токовима                                           (у хиљадама динара) 

Конто О  П  И  С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

1 2 3 4 

  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 2.485.748 3.024.636 

700000 Текући приходи 2.352.027 2.405.260 

710000 Порези 1.439.779 1.583.006 

730000 Донације, помоћи и трансфери 525.437 449.771 

740000 Други приходи 386.495 372.483 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 316  

780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу   

790000 Приходи из буџета   

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 13.721 48.422 

810000 Примања од продаје основних средстава 9.034 1.153 

820000 Примања од продаје залиха 4.687 7.391 

840000 Примања од продаје природне имовине  39.878 

900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 120.000 570.954 

910000 Примања од задуживања 120.000 570.954 

920000 Примања од продаје финансијске имовине    

  НОВЧАНИ ОДЛИВИ 2.555.030 3.025.316 

400000 Текући расходи 1.966.467 1.968.009 

410000 Расходи за запослене 526.593 544.282 

420000 Коришћење услуга и роба 903.195 881.329 

430000 Амортизација и употреба средстава за рад   

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 12.837 11.047 

450000 Субвенције 93.897 90.440 

460000 Донације, дотације и трансфери  237.617 257.599 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 47.578 27.172 

480000 Остали расходи 144.750 156.140 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 465.177 393.935 

510000 Основна средства 463.582 389.458 

520000 Залихе 1.595 2.231 

540000 Природна имовина  2.246 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 123.386 663.372 

610000 Отплата главнице 123.386 663.372 

620000 Набавка финансијске имовине    

  Вишак новчаних прилива   

  Мањак новчаних прилива 69.282 680 

  Салдо готовине на почетку године 88.478 23.535 

  Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 2.500.720 3.040.506 

  
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају 
преко класа 700000, 800000 и 900000 14.972 15.870 

  Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 2.565.663 3.046.881 

  
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет 

сопствених прихода   

  
Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају 

преко класе 400000, 500000 и 600000 10.633 21.565 

  Салдо готовине на крају године 23.535 17.160 

У поступку ревизије утврђено је да је у консолидованом Извештају о новчаним 

токовима Града Сремска Митровица исказан салдо готовине на крају године мање за 

36 хиљада динара колико је Центар за културу „Сирмиумарт“ мање евидентирао у 

књигама и мање исказао у финансијским извештајима стање на жиро рачуну, што није 

у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

 

3.6. Остали делови завршног рачуна 

   Завршни рачун буџета Града Сремска Митровица садржи: 

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године; 

2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. годинe;  

3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. 

годинe;  

4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. годинe;  

5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. годинe;  

6.Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

од 1.1.2018. до 31.12.2018. године; 
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7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и 

извршеним отплатама дугова у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018. године; 

8. Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве за период од 

1.1.2018. до 31.12.2018. године; 

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2018. до 

31.12.2018. године; 

10. Извештај Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Сремска Митровица за 2018. 

годину. 

 Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за 

период 01.01.2018. до 31.12.2018. године  

Чланом 76. Закона о буџетском систему, прописано је да финансијски извештаји 

завршног рачуна садрже одступања између усвојеног буџета и извршења буџета и 

образложење великих одступања. У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 

године, остварени су приходи и примања у износу од 3.024.636 хиљада динара и 

укупни расходи и издаци у износу од 3.025.316 хиљада динара. Према Одлуци о буџету 

за 2018. годину планирано је 3.684.119 хиљада динара за финансирање расхода  и 

издатака из буџета, а извршено је 2.988.615 хиљада динара, што је извршење од 

81,12%. Према Одлуци о буџету планирано је 55.980 хиљада динара за финансирање 

расхода и издатака из додатних прихода буџетских корисника, а извршено је 36.701 

хиљада динара, што је извршење 65,56%. Посматрајући укупно планирана и остварена 

средства из свих извора финансирања није било одступања између одобрених и 

извршених средстава за 2018. годину.  

 Извештај о примљеним донацијама и кредитима (домаћим и иностраним) и 

извршеним отплатама дугова  

У периоду од 01.01. – 31.12.2018. године Град Сремска Митровица закључио је 

краткорочни уговор број RL 0093/18, од 23.01.2018. године са UniCredit Банком за 

финансирање текуће ликвидности на износ од 100.000.000,00 динара, индексирано у 

ЕУР-има по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања кредита. Кредит је 

закључен под следећим условима: Рок отплате кредита је 31.12.2018. године. Банка 

обрачунава номиналну каматну стопу на нивоу тромесечног ЕУРИБОР-а +1,55% 

камате на годишњем нивоу. Камата се обрачунава и плаћа месечно на дуговни износ. У 

2018. години Град је извршио отплату камате по наведеном кредиту у износу од 

1.036.160,83динара и отплату главнице у износу од 85.338.206,44 динара.  

У периоду 01.01. – 31.12.2017. године Град Сремска Митровица је закључио уговор о 

финансијском лизингу број 8203/17 и 8204/17 од 10.03.2017. године са UniCredit 

Leasing Srbija. Предмет уговора о лизингу је набавка три путничка возила ŠKODA 

RAPID SPACEBACK ACTIV 1.6 TDI. Појединачна бруто набавна вредност лизинга 

износи 13.572,00 ЕUR-а са урачунатим порезом према девизној понуди испоручиоца 

возила DOO AC INTERSREM VETERNIK. Уговори о лизингу закључени су на период 

од 36 месеци и исти се отплаћују месечно. Уговорена рата лизинг накнаде обрачунава 

се у висини од 2,99% фиксно, а вредност ефективне стопе лизинг накнаде износи 

7,18%. Прималац лизинга је дужан да одмах по потписивању уговора уплати износ од 

25% од бруто набавне вредности појединачног предмета лизинга као и да уплати 

једнократне трошкове обраде захтева за финансирање са урачунатим порезом. До 

31.12.2018. године Град је у 2018. години извршио отплату камате на лизинг у износу 

од 66.113,21 динара и отплату главнице по наведеном кредиту у износу од 1.203.712,97 

динара. 

У периоду од 01.01. – 31.12.2018. године Град је вршио отплату   по основу уговора 

који су закључени у 2015. години и то: 
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-Уговор број 404-251/2015-II од 07.09.2015. год. закључен са Banca Intesa AD 

Београд  за финансирање пројекта “Изградња градског базена“ у износу од 

121.500.000,00 динара, индексирано у ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан пуштања кредита. Кредит је закључен под следећим условима: рок отплате кредита 

је 60 месеци након истека периода мировања у трајању од 12 месеци од повлачења 

последње транше кредита,  каматна стопа је променљива и везана је за референтну 

каматну стопу ЕУРИБОР 3м +2,27% маржа на годишњем нивоу. Град је у обавези да 

кредит отплати у 60 месечних рата према плану отплате кредита. У 2018. години Град 

је извршио отплату камате по наведеном кредиту у износу од 1.989.681,83 динара и 

отплату главнице у износу од 107.348.675,44 динара. 

На основу потврде Banca Intesa AD Београд Град Сремска Митровица је у целости 

измирио дуг по наведеном кредиту.  

-Уговор број 404-248/2015-II од 07.09.2015. год. закључен са Erste Банка АД Нови Сад 

за финансирање пројекта “Изградња подвожњака“ у износу од 490.000.000 динара 

индексирано у ЕУР по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења 

захтева. Кредит је закључен под следећим условима: рок отплате кредита је 60 месеци 

након истека периода мировања у трајању од 12 месеци од повлачења последње 

транше кредита,  каматна стопа је променљива и везана је за референтну каматну стопу 

ЕУРИБОР 3м +2,23% на годишњем нивоу. Град је у обавези да кредит отплати у 60 

једнаких месечних рата. У 2018. години Град је извршио отплату камате по наведеном 

кредиту у износу од 7.719.798,12 динара и отплату главнице у износу од 470.685.357,10 

динара. 

 На основу потврде Erste Banc а.д. Нови Сад Град Сремска Митровица је у целости 

измирио дуг по наведеном кредиту.  

У периоду 01.01. – 31.12.2018. године Град Сремска Митровица је закључио уговор 

о инвестиционом кредиту са Комерцијалном банком а.д. Београд, број уговора 357/18 

од 06.12.2018. године и са Банком Intesa а.д. Београд број 1024/18 од 06.12.2018. 

године. Уговор је намењен за рефинансирање постојећих уговора закључених са Banca 

Intesa ад Београд за финансирање пројекта “Изградња градског базена“ и са Erste 

Банком ад Нови Сад за финансирање пројекта “Изградња подвожњака“. Кредит се 

одобрава са роком враћања 72 месеца од датума рефинансирања кредита тј. од датума 

пуштања кредита, укључујући и грејс период у трајању 12 месеци. Укупан износ 

кредита је 473.000.000,00 динара са валутном клаузулом у ЕУР –ма, обрачунато по 

средњем курсу НБС на дан исплате кредита. Камата на кредит по овом Уговору 

обрачунаваће се по каматној стопи која се утврђује као збир вредности тромесечног 

ЕУРИБОР-а и марже од 1,6% годишње. У 2018. години Град није вршио отплату 

главнице по наведеном уговору. 

 Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 

период јануар-децембар 2018. године 

  Чланом 69. Закона о буџетском систему прописано је да се део планираних 

примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. 

Средства текуће резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене 

апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису довољне. 

Градоначелник доноси, на предлог Градске управе за буџет и локални економски 

развој, решење о употреби текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве 

распоређују се на директне буџетске кориснике током буџетске године. 

Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину за текућу буџетску 

резерву  планирана су средства у износу од 40.000 хиљада динара. У складу са чланом 

61. став 12. Закона о буџетском систему извршено је преусмеравање слободних 
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средстава у текућу буџетску резерву у износу од 53.634 хиљаде динара, тако да су 

средства текуће буџетске резерве износила 93.634 хиљаде динара.  

Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за 2018. годину
43

, за текућу 

буџетску резерву планирана су средства у износу од 32.000 хиљаде динара. У складу са 

чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему  извршено је преусмеравање 

слободних средстава у текућу буџетску резерву у износу од 27.888 хиљада динара, тако 

да су средства текуће буџетске резерве износила 59.888 динара. 

Средства текуће буџетске резерве у 2018. години  су распоређена у укупном износу 

од 119.033 хиљаде динара. 

Стална буџетска резерва  у 2018. години је планирана у износу од 5.000 хиљада 

динара, и није било коришћења  сталне буџетске резерве.   

 Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду 01.01.2018. 

године – 31.12.2018. године 

Законом о јавном дугу, члан 34. став 3. прописано је да локалне власти не могу 

давати гаранције. Сходно наведеној законској одредби Град Сремска Митровица у току 

2018. године није давао гаранције. 

 

4.   Потенцијалне обавезе 

Потенцијалне обавезе представљају могуће обавезе које настају по основу прошлих 

догађаја и чије ће постојање бити потврђено само настанком или ненастанком једног 

или више неизвесних будућих догађаја који нису у потпуности под контролом субјекта 

ревизије или су то садашње обавезе које настају по основу прошлих догађаја али нису 

признате јер није вероватно да ће бити захтеван одлив средстава за измирење обавеза 

или износ обавеза не може да буде довољно поуздано процењен. 

Анализа судских поступака који могу резултирати потенцијалним обавезама за 

Град Сремску Митровицу вршена је на основу података Градског правобранилаштва 

града Сремска Митровица. Скупштина града Сремска Митровица је донела Одлуку о 

Градском правобранилаштву града Сремска Митровица
44

 којом су утврђени уређење, 

организација и друга питања од значаја за рад Градског правобранилаштва града 

Сремска Митровица. 

Преглед активних судских поступака, по врстама, у којима се Град Сремска 

Митровица појављује као странка у поступку и то: у парничним поступцима у својству 

тужиоца или туженог (самостално или солидарно са другим правним или физичким 

лицима); у ванпарничним поступцима у својству предлагача или противника 

предлагача; у извршним поступцима у својству извршног повериоца или извршног 

дужника и у стечајним поступцима са пресеком стања на дан 12.03.2019. године 

приказан је у следећој табели:  
Табела број 47: Збирни преглед судских спорова Града Сремска Митровица                                                                     

Ред.  

бр. 
Опис 

Парнични  

поступак 

Ванпарнични  

поступак 

Извршни 

 поступак Град 

стечајни 

поверилац Град 

тужилац 

Град 

тужен 

Град 

предлагач 

Град 

противник 

предлагача 

Град 

поверилац 

Град 

дужник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Вредност спора 

(у 000 динара) 
12.747 302.521 0 1.314 15.862 21.561 43.609 

2 Број предмета 12 52 0 2 45 1 10 
 

   У
  

    

Као тужени у парничним предметима Град Сремска Митровица се јавља у 52       

                                                 
43 „Службени лист Града Сремска Митровица“, број 07/18 
44 „Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 10/14 и 8/15 
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предмета укупне вредности 302.521 хиљада динара.  

У даљем тексту дато је објашњење вредносно најзначајнијих спорова добијено од 

Градског правобранилаштва града Сремска Митровица: 

1) Бр. предмета: П-377/14 код Привредног суда у Сремској Митровици 

Тужилац: “МITSIDES POINT“ доо Сремска Митровица 

Првотужени: Јавно предузеће „Срем Гас“, Сремска Митровица  

Друготужени: Град Сремска Митровица.         

“МITSIDES POINT“ доо Сремска Митровица је дана 24.11.2014. године поднео тужбу 

против тужених ради накнаде штете у износу од 12.340.097,93 динара за законском 

затезном каматом почев од 20.01.2014. године до исплате.  

У тужби је наведено да је правни претходник тужиоца предузеће „Житопромет-

братство“ д.д. Сремска Митровица са туженим првог реда дана 23.11.1999. године 

закључио Уговор о учешћу о изградњи гасовода средњег притиска и гасног прикључка 

као прве фазе инвестиције гасификације насељених места Општине Сремска 

Митровица (сада Града Сремска Митровица), као и Анекс истог уговора дана 

27.06.2001. године.  

Уговором и анексом уговора, тужилац се обавезао да на име обавезе изградње 

гасовода уплати накнаду у укупном износу од 7.545.961,40 динара, што је закључно са 

15.07.2002. годином и извршио. Износ постављеног тужбеног захтева чини уплаћени 

износ уз обрачунату ревалоризацију за 2000-2003 годину у износу од 4.794.136,53 

динара. 

На основу закљученог уговора и извршених уплата тужиоцу је вршен обрачун 

ревалоризације улога и исказан на конту 309100 (008001) о чему су му издате потврде 

од стране јавног предузећа. Према наводима тужиоца тужени првог реда га је дана 

20.01.2014. године обавестио да је Скупштина Града Сремска Митровица дана 

11.06.2013. године донела Оснивачки акт Јавног предузећа за дистрибуцију природног 

гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица, на основу ког је код Агенције за привредне 

регистре  Републике Србије извршен упис Града Сремска Митровица као оснивача 

јавног предузећа са 100% удела у капиталу, чиме је извршена својинска 

трансформација предузећа. Наводе да су тиме тужиоцу уложена средства 

конфискована без икакве накнаде, а улагање поништено, чиме му је нанета материјална 

штета. 

У одговору на тужбу и током поступка тужени Град Сремска Митровица није 

спорио да је наведени уговор са анексима закључен и да су уплате по њему извршене, 

као и да је тужени првог реда тужиоцу издавао потврде о стању улога, али је истицао 

да је на потврдама констатовано стање и ревалоризација улога, а не признато право на 

удео у капиталу туженог првог реда, како тужилац то наводи у тужби.  

Тужени Град Сремска Митровица у поступку указује да је основним уговором 

предвиђено да тужилац по основу улагања у изградњу гасовода остварује право да се у 

поступку својинске трансформације јавног предузећа, туженог првог реда, уложена 

средства претворе у акције предузећа, као и да остварује право на прикључење на 

дистрибутивну мреже без накнаде. Тужени указује да је ступањем на снагу Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) створена обавеза за сва 

јавна предузећа да изврше процену основног капитала и изврше његов упис у Регистар 

привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, као и обавеза оснивача 

предузећа да ускладе оснивачке акте, тако што ће у њима бити садржан процењени 

основни капитал предузећа. 

 Како би испунио своју законску обавезу Град Сремска Митровица као тужени 

другог реда је у циљу усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима 
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донео Оснивачки акт Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ 

Сремска Митровица. 

Град Сремска Митровица оспорио је основ тужбеног захтева сматрајући да је тужба 

преурањена и да тужилац нема право на исплату уложених средстава, већ право да се 

његово улагање претвори у акције предузећа када оно буде организовано као 

акционарско друштво. У складу са тим у овом поступку тужени доказује да се не ради  

о својинској трансформацији Јавног предузећа „Срем-гас“, а који поступак 

подразумева промену својинског облика предузећа већ о усаглашавању Оснивачког 

акта и Статута, са одредбама Закона о јавним предузећима, те упису вредности 

капитала код Агенције за привредне регистре, што је била законска обавеза, јер у 

супротном предузеће не би могло бити регистровано у АПР-у.  Из  процене вредности 

основног капитала се види да највећи део средстава јавног предузећа чине мреже 

намењене протоку енергента ради дистрибуције корисницима, а које јавно предузеће 

користи по основу Уговора закљученог са оснивачем. Неновчани капитал је уписан као 

власништво Града Сремска Митровица што је такође била законска обавеза, обзиром 

на одредбе чл. 9. и чл. 11. Закона о јавној својини које дефинишу појам мреже, 

прописују да мреже представљају доброг од општег интереса, те да су мреже којима се 

обавља делатност пружања услуга од стране правних лица основаних од стране 

носилаца јавне својине (јединица локалне самоуправе) у јавној својини оснивача. У 

току поступка саслушани су законски заступници тужиоца и туженог првог реда, 

проведени писмени докази приложени уз тужбу и одговор на тужбу, као и проведено 

економско финансијско и машинско вештачење. 

Привредни суд у Сремској Митровици донео је дана 02.09.2015. године 

првостепену пресуду којом је тужбени захтев одбијен као неоснован, али је по жалби 

тужиоца Привредни апелациони суд у Београду Решењем бр. 4 ПЖ 7809/15 од 

26.07.2017. године првостепену пресуду укинуо и предмет вратио на поновно суђење. 

У образложењу решења се наводи да тужени не одлучују о својинској трансформацији 

јавног предузећа обзиром да се ради о предузећу чије је капитал у режиму јавне 

својине и упућује на одредбе Закона о облигационим односима које прописује да у 

случају када испуњење обавезе једне стране у двостраном уговору постане немогуће 

због догађаја за који није одговорна ни једна од уговорних страна, страна која је своје 

обавезе испунила може захтевати враћено по правилима о стицању без основа. 

У поновљеном поступку извршено је допунско вештачење на околност колико су 

износили стварни трошкови накнаде за прикључење тужиоца на дистрибутивну мрежу 

у тренутку прикључења и да ли је тај износ обухваћен  износом који се тужбом 

потражује. 

Првостепени суд је дана 07.03.2019. године донео поново првостепену пресуду 

(која је примљена 17.04.2019. године), усвојио тужбени захтев тужиоца и обавезао 

тужене да солидарно исплате тужиоцу износ од 12.340.097,93 динара и законску 

затезну камату обрачунату на износ 7.545.961,40 динара почев од 06.11.2014. године до 

исплате, као и да тужиоцу надокнаде трошкове парничног поступка у износу од 

1.505.100,00 динара. Износ од 12.340.097,93 динара преставља износ уплаћених 

средстава за учешће у изградњи гасовода и износ обрачунате ревалоризације. Основ за 

овакво досуђење према ставу првостепеног суда је члан 137. став 1. Закона о 

облигационим односима. Суд сматра да је наступила немогућност извршења 

закљученог уговора због догађаја за који није одговорна ниједна уговорна страна због 

чега се гаси обавеза друге стране, а страна која је своју обавезу испунила може 

захтевати враћање по правилима о враћању стеченог без основа. Према ставу 

првостепеног суда првотужени ЈП „Срем гас“ је извршио усаглашавање оснивачког 

акта и статута са Законом јавним предузећима, али није извршио својинску 
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трансформацију, па је испуњење обавезе првотуженог да омогући тужиоцу удео у 

укупном капиталу по основу улагања је из тог разлога постало немогуће. Против 

наведене пресуде Градско правобранилаштво града изјавило је жалбу. 

2) Број предмета: П-198/13 код Вишег суда у Београду 

Тужилац: “ АГЕНТ НЕКРЕТНИНЕ“ доо Нови Сад 

Тужени:  

1. Република Србија и 

2. Град Сремска Митровица,         

Пред Вишим судом у Београду води се парнични поступак по тужби  тужиоца  

„АГЕНТ НЕКРЕТНИНЕ“ доо Нови Сад, против тужених  Република Србија и Град 

Сремска Митровица ради накнаде штете. Вредност спора износи 250.000.000 динара. 

Тужба је поднета дана 26.03.2013. године. 

Тужилац је у тужби навео да је као инвеститор на парцелама бр. 4763 и 4764 КО 

Сремска Митровица изградио стамбено пословну зграду након прибављања 

документације потребне за изградњу. Изградњу је почео у јануару 2009. године и 

објекат је у току 2009. године довео до стања да је иста измалтерисана споља и 

изнутра, да је уграђена сва инсталација за воду и струју и да је делимично убачена 

спољна столарија.  

У циљу обезбеђења  средстава за наведену изградњу, тужилац је  закључио уговор о 

пројектном финансирању са HYPO ALPE ADRIA BANKOM Београд и обезбедио 

средства у износу од 110.000 евра за оснивање предузећа и докапитализацију. У току 

2009. године, закључио је више предуговора о продаји станова у изградњи и по том 

основу примио одређени износ средстава.  

Као разлог за подношење тужбе против тужених  навео је да је крајем 2010. године 

сазнао да постоји решење Покрајинског инспектора за архитектуру, урбанизам и 

градитељство којим је наложено градској управи за урбанизам града Сремска 

Митровица да поништи  извод из плана детаљне регулације на парцелама на којима је 

започео градњу. Тврди да је због постојања напред наведеног налога инспекције он 

онемогућен да даље продаје станове у изградњи („ купци почели да беже од те зграде“) 

те да је он престао да изводи радове што је проузроковало блокаду рачуна код банке 

због чега му је фирма отежано пословала и на тај начин њему причињена штета у 

износу наведеном у тужби.  

Тужени Град Сремска Митровица оспорава у целости тужбени захтев, како по 

основу тако и по висини из следећих разлога: 

- Нема основа у тврдњи туженог да је због рада органа туженог првог и другог реда 

доведен у врло тешку материјалну ситуацију, односно претрпео штету, нити да постоји 

узрочна веза између понашања тужених и штете коју је  претрпео тужилац.  

-Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове је накнадно, 

након подношења тужбе, својим решењем  број 353-119-2013-VI од 24.05.2013. године 

поништила  Извод из плана генералне регулације града Сремске Митровице, Лаћарка и 

Мачванске Митровице. Неспорно је да је тај извод био основ за издавање грађевинске 

дозволе, међутим, све до момента када је донето наведено решење, дакле до 24.05.2013. 

године, тужилац је имао уредну документацију на основу које је могао да несметано 

изводи радове на објекту. У поступку поништаја Извода тужилац није уложио жалбу у 

циљу заштите својих права и интереса, показујући незаинтересованост за своја права и 

интересе у поступку, те је исто постало правноснажно 10.06.2013. године.  

- Обзиром на наведено, и чињеницу  да је  рачуни тужиоца блокиран по основу 

принудне наплате у корист HYPO ALPE-ADRIA-BANK ад Београд од 11.07.2008. 

године а други рачун од 14.01.2009. године, произилази да тешка материјална 
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ситуација за тужиоца није настала због било које радње туженог другог реда већ 

много пре тога, због чега је тужилац обуставио изградњу . 

Закључно са 24.04.2019. године одржано је десет рочишта, а одложена је три, 

саслушан је законски заступник тужиоца и сведоци, извршено је грађевинско и 

економско финансијско вештачење, која су за задатак имали да утврде изгубљену 

добит тужиоца, узимајући у обзир начин финансирања изградње објекта.  

У  налазу и мишљењу вештака  утврђена је вредност изведених радова на дан 

обуставе радова 07.10.2009. године, вредност свих радова на завршеном објекту на дан 

31.12.2009. године као дана предвиђеног завршетка радова и тржишна вредност 

спорног објекта на дан 31.12.2009. године.  

Тужилац потражује стварну штету и измаклу добит. Према датом мишљењу 

вештака  тужилац није претрпео стварну штету у вези са спорним објектом, док 

измаклу добит утврђује као разлику тржишне вредности спорног објекта и вредности 

радова који би били изведени на изградњи објекта на дан 31.12.2009. године, као дан 

предвиђен за завршетак изградње објекта. Налазом вештака је та разлика утврђена као 

номинална вредност објекта на дан 31.12.2009. године  у  вредности од 7.880.618,15 

динара а валоризована на дан израде налаза, 31.03.2015 године у вредности од 

14.662.812,67 динара. У овом поступку до данашњег дана није донета првостепена 

пресуда. 

 

5.   Друга питања у поступку ревизије 

Иако циљ ове ревизије није био давање мишљења о усклађености пословања, 

вршењем ревизије консолидованих финансијских извештаја утврдили смо следеће 

неправилности: 

 

1. Градска управа за здравствену и социјалну заштиту је у 2018. години преузела 

обавезу и пренела средства у износу од 15.181 хиљаду динара Дому здравља Сремска 

Митровица за плате, додатке и накнаде запослених без закљученог уговора између 

Дома здравља Сремска Митровица и Града Сремска Митровица, што није у складу са 

чланом 160. Закона о здравственој заштити. 

 

2. Градска управа за буџет и локални економски развој до 31.12.2018. године није 

отплатила обавезу у износу од 14.662 хиљаде динара по основу Уговора о 

краткорочном кредиту од 23.01.2018. године, који је Град Сремска Митровица 

закључио са  „UniCredit bank Srbija“ ад Београд за финансирање текуће ликвидности, 

што није у складу са чланом 35. став 2. Закона о јавном дугу.  
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