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ГРАД  СРЕМСКА  МИТРОВИЦА 

СКУПШТИНИ  ГРАДА 

 
 

ИЗВЕШТАЈ   О  РЕВИЗИЈИ  КОНСОЛИДОВАНИХ  

ФИНАНСИЈСКИХ  ИЗВЕШТАЈА  ЗАВРШНОГ  РАЧУНА  

БУЏЕТА  ГРАДА  СРЕМСКА  МИТРОВИЦА 
 

 

Позитивно мишљење 
 

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

Града СРЕМСКА МИТРОВИЦА, који обухватају Биланс стања на дан 31. децембра 2020. године, Биланс 

прихода и расхода, Извештај о капиталним  издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима, 

Извештаја о извршењу буџета и осталих пратећих извештаја, као и значајних рачуноводствених политика, 
за годину која се завршава на тај дан. 
 

По нашем мишљену, Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета Града СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА за 2020. годину по свим материјално значајним аспектима истинито и објективно 

приказују стање имовине,обавеза и извора финансирања, прихода и примања, расхода и издатака, новчане 
токове и извршење буџета 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 стдандардном класификационом  оквиру и контном плану                        
за буџетски систем.   
 

Основа за мишљење 
 

Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије (ISA). Наше одговорности                        

у складу  са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја који је насловљен Одговорност 
ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на град 

Сремска Митровица у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за Међународне 

етичке стандарде за рачуновође (IESBA Kodeks) и етичким захтевима који су релевантни за нашу ревизију 
приложених финансијских извештаја, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим 

захтевима и поменутим Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни                       

и адекватни да нам пруже основу за наше мишљење. 
 

Скретање пажње 
 

Као што је наведено у Напоменама под тачком 1.6. Град Сремска Митровица je предузео активности                     

ка успостављању интерне финансијске контроле, које треба окончати у 2021. години. 
 

Наше мишљење није модификовано по напред наведеном питању. 
 

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање  
 

Руководство града Сремска Митровица одговорно је за састављање и истинито приказивање 

консолидованих финансијских извештаја  у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом o 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 сдтандардном класификационом  оквиру и контном плану за 
буџетски систем,  као и за интерне контроле које Руководство 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. 
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Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања града 
Сремска Митровица. 
 

Одговорност ревизора за ревизију 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 ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок 

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

стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе уколико они постоје. Погрешни искази 

могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно 
очекивати да ће они, појединачно или збирно утицати на економске одлуке корисника донете на основу 

ових финансијских извештаја. 
 

Као део ревизије у складу са ISA стандардима, ми примењујемо професионално просуђивање                               

и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми:  
 

 Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа                                 

у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавање                         

и обављање ревизијских поступака који су прикладни за те ризике; и прибављање довољно 

адекватних 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 интерних контрола града Сремска Митровица. 
 

 Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.  
 

 Вршимо процену укупне презентације, структуре и садржаја финансијских извештаја, укључујући 

обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане основне трансакције и догађаји на 

такав начин да се постигне фер презентација. 
 

Саопштавамо руководству града Сремска Митровица, између осталог, планирани обим и време ревизије  

и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне евентуалне недостатке интерне контроле које смо 

идентификовали током ревизије. 
 

Такође, достављамо руководству града Сремска Митровица, изјаву да смо усклађени са релевантним 
етичким захтевима у погледу независности и да ћемо их обавестити о свим односима и осталим питањима 

за која може разумно да се претпостави да утиче на нашу независност, и где је то могуће, о повезаним 

мерама заштите. 
 

Партнер на ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног ревизора је 
Снежана Филиповић 

 

Број:  01 – 74/1 – 2021 
 

У Београду,  18. 05. 2021. године.   
 

Лиценцрани овлашћени ревизор 

Снежана Филиповић дпл.ецц 
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

1.1.  Подаци  о Граду 

 

Град Сремска Митровица је јединица локалне самоуправe, административни центар Сремског 
управног округа, чија су права и обавезе уређене Статутом Града Сремска Митровица (Сл. лист 

града С. Митровица 3/2019 и 5/2019). 

Град Сремска Митровица има својство правног лица. 
Град представља и заступа  градоначелник. 

Седиште Града је у улици Светог Димитрија бр.13. 

Органи града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа. 
Скупштина Града Сремска Митровица, као највиши орган Града, има 61 одборника. 

Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће. 

Градска управа Града има 8 управа и организоване су у складу са чланом 74. Статута Града 

Сремска Митровица. 
 

На подручију града становништво је организовано у 34 месних заједница: Бешеновачки Прњавор,  

Бешеново, Босут, Велики Радинци, Гргуревци, Дивош, Засавица I, Засавица II, Јарак, Кузмин, 

Лаћарак, Лежимир, Манђелос, Мартинци, Мачванска Митровица, Ноћај, Равањ, Раденковић, 
Салаш Ноћајски, Сремска Рача, Стара Бингула, Шашинци, Шишатовац, Шуљм, Чалма, 22 Август, 

29 Новембар, Блок Б, Матија Хуђи, Никола Тесла,Сава, Слободан Бајић Паја, Сутјеска, Центар. 
 

Град Сремска Митровица има 12 Директних буџетских корисника и 46 Индиректних буџетских 

корисника. 
 

Директни буџетски корисници су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско 

правобранилаштво и oсам Градских управа: ГУ за опште и заједничке послове и имовину,                         
ГУ за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката, ГУ за буџет и локални економски 

развој, ГУ за културу и спорт,  ГУ за образовање, ГУ за социјалну заштиту и заштиту животне 

средине, ГУ за пољопривреду, ГУ за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове. 
 

Индиректни буџетски корисници су: 
 

- Месне заједнице (укупно 34), кaкo су напред наведене, које своје пословање обављају преко  

Директног буџетског корисника, ГУ за буџет и локални економски развој; 

- Преосталих (12) Индиректних буџетских корисника, своје пословање обављају преко ГУ за 
културу и спорт, ГУ за образовање као Директног буџетског корисника и то су                      

(Библиотека ''Глигорије Возаревић'', Галерија ''Лазар Возаревић'',Завод за заштиту споменика 

културе, Историјски архив ''Срем'', Музеј Срема, Позориште ''Добрица Милутиновић'', Центар 
за културу ''Сирмијумарт'', Установа за неговање културе ''Срем'',Установа ПСЦ ''Пинки'', 

Установа Атлетски стадион, Туристичка организација Града, Предшколска установа  

''Пчелица''); 

- Град извршава обавезе утврђене Уставом, Статутом, Законом о локалној самоуправи  и другим 
важећим прописима, чиме су утврђена подручија одговорности, надлежности и начина 

финансирања. 
 

Градоначелник заступа и представља град и носилац је извршне власти, руководи 

Административном службом и одговоран је за њен рад. 
 

Град Сремска Митровица има делатност државног органа 
Шифра делатности   8411, 

Матични број   08898774, 

ПИБ  105935357, 

Текући рачун - подрачун у оквиру КРТ-а,  Министарства финансија – Управе за трезор, филијала 
Сремска Митровица   840-26640-39 

 

 
 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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1.2.  Регулатива за доношење Одлука о буџету Града и изради косолидованих финансијских   

извештаја 
 

Доношење Одлука о буџету Града, као и поступак припреме, састављање и подношење 

Консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Сремска Митровица                  
за 2020. годину извршено је у складу са следећим законским прописима: 
 

 Законом о буџетском систему; 

 Уредбом о буџетском рачуноводству; 

 Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;  

 Правилником о начину припреме, састављања и подношења финанијских извештаја корисника 

буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање                       

и буџетских фондова; 

 Законом о локалној самоуправи; 

 Закон о јавном дугу; 

 Закон о јавној својини; 

 Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације; 

 Правилник о начину и преносу неутрошених  буџетских  средстава на рачун извршења буџета 

града Сремска Митровица; 

 Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини;  

 Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања                     

са стварним стањем. 

Поред законске регулативе у изради Консолидованих финансијских извештаја ревизорском 
тиму су презентована  бројна интерна акта Града којима се ближе уређују поједине области                 

из надлежности Града: Статут Града Сремска Митровица, Правилник о организацији                           

и систематизацији радних места, Правилник о буџетском рачуноводству, Правилник                           
о рачуноводственим политикама, Правилник о начину и поступку преноса неутрошених 

буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Сремска Митровица, Правилник                       

о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна КРТ Града Сремска 
Митровица, Правилник о начину  и роковима вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем, Правилник о ФУК-у, Стратегија управљања ризицима               

и др. 
 

1.3.  Садржај завршног рачуна буџета Града 
 

Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета Града Сремска Митровица 
садржи: 

1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године;  
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 

01.01.2020. до 31.12.2020. године; 

7. Извештаја о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним 
отплатама дугова у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;  

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2020. 

до 31.12.2020. године;  
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2020. до 

31.12.20120. године;  
 

Консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета Града Сремска Митровица                    

за 2020. годину приказани су на прописаним обрасцима од 1-5. Подаци у обрасцима су приказани 
у хиљадама динара, док подаци на обрасцима од 6-9 сачињени су у писменој форми извештаја за 

које нису прописани обрасци. 
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1.4.   Одлука о буџету Града 
 

Скупштина Града Сремске Митровице је на седници 23.12.2019. године донела Одлуку                   
о буџету Града Сремска Митровица  за 2020. годину. Укупни приходи и примања, пренета 

средства, као и расходи и издаци утврђени су у износу од 3.408.771.000,00 динара, (''Службени 

лист Града Сремска Митровица'' бр.18/2019). 
 

Такође, Скупштина града Сремска Митровица је на седници 30.09.2020. године донела Одлуку                 
о првом ребалансу буџета за 2020. годину . Укупни приходи и примања, као и пренета средства                 

и укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 3.700.971.070,00 динара, (''Службени лист 

Града Сремска Митровица'' бр. 26/2020).                 
 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

 

Неслагање између укупно одобрених средстава по ребалансу буџета и укупно планираних  

средстава исказаних у обрасцу број 5, Извршење буџета, износи 3.957.000,00 динара. Добијена 

разлика представља средства која је град Сремска Митровица добио из Буџета Републике Србије 

или из Покрајинског буџета (текући и капитални наменски трансфери), а у складу са чл. 5 став 6. 
Закона о буџетском систему, после усвајања Ребаланса буџета. 
                               ``                        

На основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему предвиђено је да се износи апропријација 

које није могуће искористити преносе у текућу буџетску резерву, а затим распоређују за намене 

које нису предвиђене буџетом или нису планиране у довољном обиму тако да долази до 
структуралног одступања у односу на Ребаланс буџета. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ред. 

број 
Oпис 

Ек. Класифи-

кација 
Одлука о буџету 

Одлука о ребалансу 

буџета 1 

1. Укупни приходи и примања 

од неф. им. 

7+8 3.295.634.444,00 3.499.998.269,11 

1.1. Текући приходи 7 3.132.744.444,00 3.256.698.269,11 

 Буџетска средства  3.090.070.444,00 3.225.697.285,11 

 Додатни приходи  42.674.000,00 31.000.984,00 

1.2. Примања од продаје 

нефинансијске имовине 

8. 162.890.000,00 243.300.000,00 

2. Укупни расходи и издаци  4+5 3.212.371.000,00 3.491.556.070,00 

2.1. Текући расходи 4 2.793.446.000,00 2.934.080.081,00 

  Буџетски расходи  2.749.323.000,00 2.896.454.011,00 

 Додатни расходи  44.123.000,00 37.626.070,00 

2.2. Издаци за набавку 

нефинансијске имовине 

5 418.925.000,00 

 

557.475.989,00 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8)-(4+5) 83.263.444,00 8.442.199,11 
     

4. Примања од задуживања  100.000.000,00 100.000.000,00 

5. Примања од продаје 

финансијске имовине 

 0,00 218.000,00 

6. Неутрошена средства из 

предходних година 

 13.136.556,00 100.754.800,89 

7. Издаци за отплату главнице 

дуга 

 196.400.000,00 196.315.000,00 

8. Издаци за набавку 

финансијске имовине 

 - 13.100.000,00 

     

7 Нето финансирање   0,00 
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1.5.  Мишљење ревизора предходне године и спроведени поступци од стране Града 
 

Ревизију Консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Сремска 
Митровица за 2018. годину спровела је Државна ревизорска институција (ДРИ) и издала мишљење 

са резервом бр. 400-165/2019-04 од 03.06.2019. године и наложила је Граду да поднесе Одазивни 

извештај о отклањању неправилности у року од  90 дана од дана пријема мишљења. 
 

Град Сремска Митровица је поднео Одазивни извештај у коме су приказане мере исправљања 

утврђених неправилности. Државна ревизорска институција је сачинила постревизиони извештај 

бр. 400-165/2019-04/23 од 16.10.2019. године у коме се наводи да су мере које је преузео Град 

Сремска Митровица за отклањање неправилности задовољавајуће, међутим неке мере ће                          
се проводити тек по завршетку године после извршеног пописа имовине и обавеза. 
 

С обзиром да смо Уговор о ревизији закључили после извршеног пописа нисмо присуствовали 

попису, али контролом документације која нам је дата на увид и другим методама уверили смо                

се да је попис имовине и обавеза спроведен у складу са Уредбом  о евиденцији и попису 
непокретности и других средстава у државној својини, као  и с Правилником о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и да је Одлука                          

о усвајању извештаја о попису кој  је предложила Централна пописна комисија потписана од 

стране одговорног лица и прокњижена у главној књизи буџета Града. 
 

1.6.  Систем интерних контрола 
 

На основу чл. 80. Закона о буџетском систему, корисници Јавних средстава, обавезни су да 
успоставе  Интерну финансијску контролу и то: 
 

 Финансијско управљање и контролу 

 Интерну ревизију 

 Хармонизацију и координацију финансијског управљања и интерне ревизије коју обавља 

Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију. 
     

Финансијско управљање и контрола (чл. 81. Закона о буџетском систему) успоставља                             

се  политикама, процедурама  и активностима у циљу обезбеђења: пословања у складу                              

са прописима, унутрашњим актима и уговорима; реалност и интегритет финансијских и пословних 
извештаја; економично,ефикасно и ефективно коришћење средстава и заштиту средстава                           

и података (информација). 
 

Интерна ревизија (чл. 82. Закона о буџетском систему) обезбеђује уверавање о адекватности                    

и функционисању постојећих процеса управљања ризиком, контроле и управљања организацијом, 
да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење  постављених 

циљева. 
 

Град Сремска Митровица је у складу са чл. 81. и 82. Закона о буџетском систему, као и у складу   

са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање                

и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору  успоставио 
елементе система интерних контрола, доношењем Интерних аката - Правилника којима се уређује 

ова област (Правилник о финансијском управљању и контроли, Правилник о рачуноводству, 

Правилник о рачуноводственим политикама, Правилника о јавним набавкама, Правилник о начину 
и постпку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења  буџета Града Сремска 

Митровица, Правилник  о начину и роковима вршења пописа  имовине и обавеза и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем, Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, 
односно других рачуна Консолидованог рачуна трезора Града Сремска Митровица). 
 

Град Сремска Митровица  започела је активности ка успостављању Интерне ревизије тако што је 
систематизовала радна места Интерне  ревизије и запослила лица на тим пословима ,али та лица 

јошувек немају статус овлашћеног интерног ревизора,  потписан је Етички кодекс Интерене 

ревизије, али није донет План ревизије нити Извештај за 2020. годину. 
 

Град Сремска Митровица дефинисала је Стратегију управљања ризицима и направила Регистар 
ризика. 
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1.7.  Преглед рачуноводствених политика 
 

Рачуноводствене политике  се односе на рачуноводствене трансакције  на имовини, капиталу, 

потраживањима, обавезама, приходима и примањима, расходима и издацима  и ванбилансној 

активи и пасиви у главној књизи и помоћним књигама. 
 

Основа за вођење рачуноводства је готовинска основа по којој се трансакције и остали догађаји 
евидентирају када се готовинска средства приме или исплате, а у складу са Међународним 

стандардима за јавни сектор. 
 

Основ за мерење резултата у финансијским извештајима јесте салдо готовинских средстава                        

и еквивалената. 
 

Нефинансијска имовина се евидентира по набавној вредности умањеној за износ обрачунате 

амортизације, а у складу са Уредбом  о буџетском рачуноводству. 
 

Краткорочни пласмани се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за износ 
вероватне ненаплативости, а директно за насталу  и документовану ненаплативост.  
 

Краткорочна потраживања уколико се не наплате регуларно корисник буџетских средстава дужан 

је да покрене поступак принудне наплате у циљу заштите имовинских права.  
 

Обавезе се процењују у висини номиналних износа који проистичу из пословних                             

и финансијских трансакција. Смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнањања и сл. 

врши се директним отписивањем. 
 

Ревизорском тиму је презентована Изјава о евиденцији имовине Града од ГУ за опште                            
и заједничке послове и имовину. 

 

1.8.  Буџетска резерва 
           

Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање рахода у отклањању последица 
ванредних догађаја (елементарних непогода) које могу да угрозе живот и здравље људи или 

произведу штету већих размера. Распоред  сталне буџетске резерве врши се по принципу као                     

и текућа буџетска резерва. 
 

Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне кориснике буџетских средстава                    

и представљају повећање апропријација за одређене намене за које се у току године утврди да 
планирана средства нису довољна, или је потребно отворити нову апропријацију. 
 

Решење о распореду  средстава из текуће буџетске резерве доноси Градоначелник, а решење                    

о распореду  средстава из сталне буџетске резерве, доноси Градско веће.  
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2.   КОНСОЛИДОВАНИ  ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈИ 
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3.  НАПОМЕНЕ 
 

 

3.1.     БИЛАНС СТАЊА 

 

 НЕФИНАНСИЈСКА  ИМОВИНА – ОСНОВНА  СРЕДСТВА 
 

       (u hiljadama dinara) 

 

Zgrade i 

građevinski 

objekti 

Oprema 

Ostala 

osnovna 

sredstva 

Ukupna 

osnovna 

sredstva 

 

 

Zalihe 

Priridna             

imovina 

Nefinansijska 

imovina  

u pripremi   

i avansi 

Nemate- 

rijalna 

imovina 

Kultivisana 

imovina 

Sve 

ukupno 

NABAVNA 

VREDNOST 
8.296.749 491.128 30.306 8.818.183 12.807 465.642 238.711 92.914 72.377 9.700.634 

Stanje na početku 

godine 
          

Korekcija početnog   

stanja 

Prenos OS u upotrebu 

-806 

 

44 

 

 

-901 

 

 

-1.663 

 

5 

 
 

-11.562 

-40.912 

901 

 
 

-12.319 

-40.912 

Korigovano početno 

stanje 
8.295.943 491.172 29.405 8.816.520 12.812 465.642 186.237 93.815 72.377 9.647.403 

Višak po popisu           

Novi indirektni 

korisnici 
          

Avansno povećanje        91.895 325  92.220 

Nove nabavke 86.382 23.072 14.697 124.151 3.752 17.077 359.089 1.934 524 506.527 

Prenos sa investicija u 

toku 
      14.876   14.876 

Prenos i otuđivanja  -187 -9.126  -9.313 -2.924  -2.352 -352  -14.941 

Smanjenje avansa  -200  -200   -192.027 -325  

-

192.55

2 

Stanje na kraju godine 8.382.138 504.918 44.102 8.931.158 13.640 482.719 457.718 95.397 72.901 
10.053.5

33 
           

AKUMULIRANA 

ISPRAVKA 

VEDNOSTI 

          

Stanje na početku 

godine 
3.371.107 307.409 6.954 282.703 6.135   15.082 53.064 

3.759.7

51 

Korekcija početnog 

stanja 
 1  1 5     6 

Korigovano početno 

stanje 
3.371.107 307.410 6.954 3.685.471 6.140   15.082 53.064 

3.759.75

7 

Novi idirektni korisnici           

Amortizacija tekuće 

godine 
218.604 26.637 625 245.866 103   436 2.279 

248.68

4 

Otuđivanja i 

rashodovanja 
-103 -8.435  -8.538 364   -5  -8.179 

Stanje na kraju godine 3.589.608 325.612 7.579 3.922.799 6.607   15.513 55.343 
4.000.26

2 

NETO SADAŠNJA 

VREDNOST 
          

- 31. decembar 2019. 4.925.642 183.720 22.451 5.131.813 6.672 465.642 238.711 78.734 19.313 
5.940.88

5 

- 31. decembar 2020. 4.792.530 179.306 36.523 5.008.359 7.033 482.719 457.718 79.884 17.558 
6.053.27

1 
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3.1.1.  Структура грађевинских објеката по Корисницима буџетских средстава 
 

(хиљадама динара) 

 Извршење буџета 4.179.899 

 ПСЦ ''Пинки'' 81.568 

 Галерија Лазар Возаревић 68.993 

 Историјски архив  ''Срем'' 4.233 

 Музеј ''Срем'' 7.183 

 Завод за заштиту споменика културе   246.391 

 ПУ ''Пчелица'' 204.922 

 Остали корисници 659 

      УКУПНО:                                        4.792.530 

 
3.1.2.  Структура опреме  по Корисницима буџетских средстава 

(хиљадама динара) 

 Извршење буџета 141.724 

 ПСЦ ''Пинки'' 4.391 

 Атлетски стадион 0,00 

 Галерија Лазар Возаревић 2.967 

 Историјски архив  ''Срем'' 1.344 

 Завод за заштиту споменика културе   1.762 

 Месне заједнице 0,00 

 ПУ ''Пчелица'' 13.744 

 Остали корисници 13.374 

      УКУПНО:                                        179.306 

 

За све врсте набавки опреме, радова,  материјала и резервних делова, методом узорка, уверили смо 
се да је Град Сремска Митровица поступао у складу са важећим законским прописима јавних 
набавки. 

 

Попис имовине и обавеза урађен је у складу са важећим  законским прописима. Ревизорском тиму 
прослеђена су следећа документа: Решење о вршењу пописа и образовању комисија за попис 
имовине, обавеза и потраживања на дан 31.12.2020. године; упутство за вршење пописа; План  
рада комисија; Извештај о обављеном попису и Решење о усвајању Извештаја Централне пописне 
комисије и Налог за књижење. 

 

Амортизација основних средстава такође урађена у складу са рачуноводственим политикама                    
и важећим законским прописима. 
 

На ОП  1002  у оквиру конта 010000 – Нефинансијска имовина у сталним средствима, у  колони 7 
обрасца 1 исказан је износ од 6.046 хиљ.динара, а на ОП 1221 у оквиру конта 311100 – 
Нефинансијска имовина у сталним средствима, у колони 5 обрасца 1,  исказан је износ од 6.056 
хиљ.динара. Разлика од 10 хиљ. динара представља износ датих аванса који нису оправдани 
привременим или коначним ситуацијама у 2020. години и преносе се у 2021. годину. 

 
3.1.3.  Дугорочна  домаћа финансијска имовина 
 

Град Сремска Митровица је оснивач Јавних друштава у укупном износу од 1.516. хиљ. динара. 
Провером у АПР-у, сва учешћа у капиталу су тачно исказана, изузев ЈКП "Комуналије".                            
У књигама Града Сремска Митровица учешће у ЈКП "Комуналије" износи 205.550 хиљ. динара,               
а у АПР-у 191.004 хиљ. Динара, препоручује се да се усагласи стање са АПР-ом. 

 
3.1.4.  Новчана средства  
 

Стање на текућем рачуну КРТ-а не слаже се са  износом новчаних средстава  исказаним  у билансу 
стања за 12.362 хиљ. динара и представља нереализована новчана средства до 31.12.2020. године 
од стране удружења грађана и других привредних  друштава који нису укључени у систем КРТ-а, 
а према Закону о буџетском систему имају право на коришћење буџетских средстава и у ту сврху 
им је отворен посебан наменски рачун код Управе за трезор Сремска Митровица. Девизних 
средстава није било на рачуну. 
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3.1.5.  Краткорочна потраживања  
 

Укупна краткорочна потраживања износе 1. 031.727 хиљ. динара oд којих су највећа остала 
краткорочна потраживања у износу од 517.155 хиљ. динара која се односе на потраживања                     
из ранијег периода, потраживања од купаца 134.167 хиљ. динара, пораживања за камате локалне 
пореске администрације 361.411 хиљ. динара, за откупљене станове, за потраживања                                
од запослених, потраживања по основу субвенција и дотација,потраживања од државних органа, 
потраживања од фондова за боловања  и потраживања локаолне пореске администрације,                       
као и потраживања по основу накнаде штете 8.434 хиљ. динара. 
 

3.1.6.   Капитал  
             

Укупни капитал износи 7.223.412 хиљ. динара, од тога нефинансијска имовина у сталним 
средствима 6.056.487 хиљ. динара, нефинансијска имовина у залихама 7.033 хиљ. динара, 

исправка вредности сопствених извора нефининансијске имовине 366.963 хиљ. динара, 

финансијска имовина 1.516.319 хиљ.динара, вишак прихода и примања 10.526 хиљ.динара                       
и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 10 хиљ. динара. 

 

3.1.7.   Обавезе 
 

Укупне обавезе Града износе 1.838.106 хиљ. динара, највеће су обавезе по основу дугорочних 
кредита код пословних банака у износу од 377.308 хиљ. динара, дугорочне обавезе за финансијске 
лизинге 5.470 хиљ. динара, обавезе  према добављачима 264.296 хиљ. динара, примљени депозити 
и примљени аванси 22.207 хиљ. динара, обавезе  по основу субвенција 10.815 хиљ. динара, обавезе 
по основу трансфера  осталим нивоима  власти, обрачунати ненаплаћени приходи 1.О23.847 хиљ. 
динара, неисплаћене зараде за други део плате за дванаести месец и остало. 
 

Ревизорски тим је послао већим добављачима захтев за конфирмацију салда рачуна                                    
и из потврђених конфирмација се види да нема материјално значајних оступања. 
 

У 2020. години није било дугорочног задуживања, стања усглашена са пословним банкама. 
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3.2.  БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА – ОБРАЗАЦ 2 
 

У билансу прихода и расхода за 2020. Годину, укупни текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине износе 2.620.783 хиљ. динара, а укупни текући расходи и издаци                           

за нефинансијску имовину износе 2.603.255 хиљ. динара, утврђен је вишак прихода или буџетски 
суфицит од 17.528 хиљ. динара. Резултат се коригује из нераспоређеног вишка прихода и примања 

из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 3.773 

хиљ. динара, део пренетих неутрошених средстава  из ранијих година коришћен за  покриће 

расхода и издатака текуће године  од 96.285 хилј.динара, као и за потребна средства за отплату 
обавеза по кредитима 100.000 хиљ. динара.  
 

На страни расхода су биле следеће корекције: утрошена средства  текућих прихода                            

и примањаод продајенефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 193.960 хиљ. 

динара, утрошена средства  текућих прихода и примања  од продаје  нефинансијске  имовине за 
набавку финансијске имовине 13.100 хиљ. динара,  тако да је крајњи резултат вишак прихода                     

и примања од 10.526 хиљ. динара. 
 

 

3.3.      ИЗВЕШТАЈ О  КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА – ОБРАЗАЦ 3 
 

У Извештају о капиталним издацима и примањима за 2020. годину исказана су примања од 

206.337 хиљ. динара и издаци од 500.551 хиљ. динара као и остварен мањак примања у износу од 

294.214 хиљ. дунара. 
 

 

3.4.     ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА – ОБРАЗАЦ 4 
 

У Извештају о новчаним токовима у току 2020. године исказани су новчани приливи  у износу од 

2.721.001 хиљ. динара, као и новчани одливи у износу од 2.810.315 хиљ. динара. Остварен је мањак 
новчаних прлива у износу од 89.314 хиљ. динара. Извршена је корекција прилива и одлива                         

за средства која се не књиже на рачунима прихода (класе 7;8 и 9) од 25.171 хиљ. динара,  као                      

и расхода који се не књиже на рачунима расхода (класа 4; 5 и 6) од 2.460 хиљ. динара и готовина на 
почетку године у износу од  99.354 хиљ. динара, тако да долазимо до готовине на дан 31.12.2020. 

године у износу од 32.751 хиљ. динара. Дата средства се налазе на подрачунима Директних                        

и Индиректних корисника буџетских средстава. 
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3.5.  ИЗВЕШТАЈ  О  ИЗВРШЕЊУ  БУЏЕТА 
 

Град Сремска Митровица,  у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета, приказао је износе 
планираних прихода и примања, као и расхода и издатака. 
 

На основу тог Извештаја урађен је проценат извршења како следи у табели:    
 

   Износ остварених прихода и примања –   

   Приходи из буџета   

         

 

Планирана 
 

Ауто- 

номне Општине Из Из остлих Укупно Проценат 

 средства Републике покрајине града донација извора извршено извршења 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА         
         

Текући приходи         

Порези 2.222.512 - - 1.759.506 - - 1.759.506 79.17% 

Донације и трансфери 579.775 - - 254.995 - 207.685 462.680 79.80% 

Други приходи 458.368 - - 277.167 83 15.228 292.478 63.81% 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода  - -  - 0 0 - 

Меморамдумске ставке за рефундирање 

 расхода из претходних година 

 

 
- - - - - - - 

Приходи из буџета  - - - - - - - 

 3.260.655 - - 2.291.668           83 222.913 2.514.664 77.12% 
         

Примања од продаје нефинансијске имовине         

Примања од продаје основних средстава 50.000 - - 8.603 - 0 8.603 17.21% 

Примања од продаје залиха 8.300 - - - - 5.150 5.150 62.05% 

Примања од продаје природне имовине 185.000   92.366   92.366 49.93% 

 243.300 - - 100.969 - 5.150 106.119 43.62% 

Примања од задуживањаи продаје фин. 

имовине 
        

Примања од задуживања 100.218 - - - - 100.218 100.218 100,00% 

         

         

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 3.604.173 - - 2.392.637 83 328.281 2.721.001 75.50% 
         

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ         

Текући расходи         

Расходи за запослене 667.561 - - (618.475 ) - (21.228) (639.703) 95.83% 

Коришћење услуга и роба 1.447.268 - -      (909.938)  (141.563) (1.051.501) 72.65% 

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 9.250 - - (6.616) - - (6.616) 71.52% 

Субвенције 68.500 - - (41.768) -  (41.768) 60.97% 

Донације, дотације и трансфери 426.182 - - (290.095) - (10.854) (300.950) 70.62% 

Социјално осигурање и социјална заштита 48.058 - - (31.417) - (207) (31.624) 65.80% 

Остали расходи 253.242 - - (236.833) - (769) (237.602) 93.82% 

 2.920.061 - - (2.135.142)  (174.621) (2.309.764) 79.10% 

         

Издаци за нефинансијску имовину 559.322 - - (140.480) (83) (152.928) (293.491) 52.47% 

Издаци за отплату главнице и наб. финанс. 

имовине 
209.415 - - (206.842) - (218) (207.060) 98.87% 

         

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3.688.798 - - (2.482.465) (83) (327.767) (2.810.315) 76.18% 

         

         

ВИШАК / (МАЊАК) НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 84.625 - - (89.828)  514 (89.314) - 

 

 

Укупно извршени приходи и примања буџета у односу на укупно планиране приходе и примања 
износе  75,50%, а укупно извршени расходи и издаци буџета у односу на укупно планиране 
расходе и издатке износе 76,18%. 
 

Град Сремска Митровица је остварио је дефицит тј.мањак новчаних прилива у односу на одливе                 
у износу од 89.314 хиљ. динара. 
 

Укупни остварени приливи износе 2.721.001 хиљ. динара, од чега приходи Града 2.392.637 хиљ. 
динара, приходи донација и помоћи 83 хиљ. динара и из осталих извора 328.281 хиљ. динара. 
 

Укупни остварени расходи износе 2.810.315 хиљ. динара, расходи града 2.482.465хиљ. динара, 
расходи ииз донација и помоћи 83 хиљ. динара и расходи из осталих извора 327.767 хиљ. динара. 
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4.  СУДСКИ  СПОРОВИ 
 

Извештајем ЈП-25/2021 од 12.05.2021. године примљеног од Градског правобранилаштва Града 

Сремска Митровица, добили смо збирни преглед судских поступака о споровима пред судовима                       

на дан 31. децембра 2020. године. 
 

 Парнични предмети у којима је Град Сремска Митровица тужилац у 2020. години било                    
је у раду 18 предмета у збирном износу 15.693.620,00 динара. Предмети се односе на тужбе 

правних и физичких лица који нису измирили обавезе по уговорима закљученим за плаћање 

накнаде  за уређење грађевинског земљишта тј. учешћа у изградњи комуналне инфраструктуре.   

Један предмет је јако велики у износу од 11.617.044,00 динара против НИДП "СРЕМСКЕ 

НОВИНЕ",  и донета је  Првостепена пресуда.Првостепеном пресудом је тужбени захтев одбијен, 

али је предмет послат по жалби Апелационом суду у Новом Саду. 
 

 Парнични предмети у којима је Град Сремска Митровица тужени у 2020. години било је 237 
предмета у вредности око 293.913.191,00 динара. 

 

Већина предмета се односи на тужбе за накнаду нематеријалне штете физичким лицима за повреде 

настале уједом напуштених животиња, затим накнаде штете  физичким лицима због повреда 

насталих падом на јавним површинама због оштећења истих или неочишћеног снега.За све 
предмете који су окончани у току 2020. године су усвојени тужбени захтеви. 
 

Одређени број предмета се односи на исплату накнаде због фактичке експропријације земљишта  
без спровођења законског поступка, такође усвојени тужбени захтеви изузев једног предмета                      

у износу од 17.785.588,00 динара. 
 

Један предмет у вези нанаде штете настале као последица поплава у износу од 14.837.297,00               

динара очекује се да се одбије тужбени захтев. 
 

Постоји један предмет са великом вредношћу спора 143.504.018,00 динара који се сматра 

неоснованим, такође неоснованим се сматра и тужба "МИТСИДЕС ПОИНТ" ДОО СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА ПРОТИВ ЈП " СРЕМ-ГАС" у износу од 12.340.097,93 динара. 
 

Неколико предмета са великом појединачном вредношћу нису окончани, а за један је  уложена 
залба. 
 

 Парнични предмети у којима је Град Сремска Митровица пријавио потраживањ у стечајним 

поступцима има 9 у збирном износу од 45.306.552,00 динара. 
     У току 2020. године закључено је 207 споразума о накнади штете са укупно створеном обавезом                 

за плаћање у висини од 10.482.500,00 динара. 
 

Из горе наведеног можемо закључити да има доста обавеза по судским поступцима које ће  

оптеретити буџет па на то треба обратити пажњу. 
 

 

5.       РАЧУНОВОДСТВЕНИ  ПРОГРАМ 
 

Град Сремска Митровица користи  ЗУП-ов програм за књиговодствени софтвер који је постављен 

тако да има аутоматске контроле књижења. 
 

Добро постављен информациони систем смањују ризик при састављању консолидованог  
финансијског извештаја тако да они не садрже материјално значајне погрешне исказе. 
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 6.        KОНТРОЛЕ 
           

Током 2020. године била је контрола Државне ревизорске институције (ДРИ), која је контролисала  

сврсисходност пословање града Сремска Митровица – ефикасност наплате  изворних прихода                    

у јединицама локалне самоуправе за 2019. Годину, Извештај  ДРИ бр. 400-742/2020-04/33 од 
21.12.2020. године. 
 

Примедбе које је ДРИ констатовала односиле су се на проблеме у вези недовољне наплате 

изворних прихода, који утичу на обим и динамику реализације планираних расхода и издатака, 

квалитет  извршења јавних услуга и потребу за  додатним трансферима из Буџета Републике 

Србије. Нису слате опомене купцима па је дошло до прекида застарелости потраживања. То је 
увећало ризик од отписа услед апсолутне застарелости. Локална самоуправа треба да обезбеди 

доношење процедура којима се уређују пословни процеси у вези са утврђивањем и наплатом 

изворних јавних прихода. Рок за отклањање неправилности је година дана. 
 

 

7.  ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА 
 

Од дана израде финансијских извештаја па до дана  предаје истих није било накнадних догађаја. 

изузев што се током целе године, како у нашој земљи, тако и на глобалном нивоу ширила 
пандемија  изазвана вирусом Ковид 19. У 2020. последице се виде кроз економске параметре који 

су опали у односу на предходни период, али не драстично, тако да неће доћи до угрожености 

сталности пословања. 
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