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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ  

 

ГРАД УЖИЦЕ 

 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна 

буџета Града Ужица за 2018 годину 

 

Мишљење са резервом о финансијским извештајима 

 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Града Ужица за 2018. 

годину, који обухватају Биланс стања на дан 31.12.2018. године – 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 остале пратеће 

извештаје.  

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

мишљење са резервом о финансијским извештајима, финансијски извештаји 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 за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
3
 и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
4
. 

 

Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима 

 

У консолидованим финансијским извештајима града Ужица, према налазу ревизије део 

прихода је више исказан за 11.251 хиљаду динара и мање исказан за 11.251 хиљаду динара, а 

део расхода је више исказан за 63.418 хиљада динара и мање исказан за 63.418 хиљада динара 

од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат 

пословања. 

У консолидованим финансијским извештајима града Ужица утврђене су неправилности и то: 

 (а) у билансу стања мање исказана актива за вредност зграда и грађевинских објеката од 

440.973 хиљада динара и то: 154.393 хиљаде динара за 25 локала, 80.170 хиљада динара 

објеката укупне површине 835,10 m
2
, јер се налази у евиденцији ЈП „Дирекција за изградњу“ 

која је престала да ради као индиректни корисник буџетских средстава града 30.11.2016. 

године; 55.852 хиљада динара Јавног предузећа „Велики парк“ за спортску халу, спортски 

терен „Велики парк“, гаражу и радионицу и трим стазу садашње вредности које води у својим 

пословним књигама; 638 хиљада динара Јавно комуналног предузећа „Биоктош“ три локала96 

м
2
, 19 киоска површине 162 м

2
и контејнер кућицу, 149.920 хиљада динара зграда и објеката 

који се налазе код Установе дечје одмаралиште „Златибор“ Ужице, која је корисник 

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

99/16) 
2 "Службени гласник РС", бр. 125/03 и 12/06 
3 „Службени гласник РС“, број 18/15 
4
„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16 
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буџетских средстава и то: зграду са базеном „Голија“ вредности 71.801 хиљада динара, 

спортску халу на Златибору  вредности 30.320 хиљада динара, зграду ресторана у Бечићима 

вредности 17.097 хиљада динара, зграду депаданса у Бечићима вредности 30.208 хиљада 

динара и зграда помоћног објекта у Бечићима вредности 494 хиљада динара; Предшколска 

установа „Ужице“ је мање исказала активу  за 7.053 хиљада динара за зграде и грађевинске 

објект и мање је исказана актива Народног музеја за вредност зграда и грађевинских 

објеката у износу од 191 хиљаде динара,  јер се не врши амортизација објекта; (б) више 

исказана актива за вредност 218.214 хиљада динара за зграду Касарне 4. Пук у Крчагову за 

које не поседује доказ о власништву; више исказана нефинансијска имовина у износу 208.401 

хиљаде динара код индиректних корисника буџетских средстава и то код: Предшколске 

установе „Ужице“,  Народног позоришта, Народног музеја, Народне библиотеке, Градска 

галерија Ужице, које по Закону о јавној својини треба пребацити као власнику граду Ужицу; 

(в) више исказана вредност земљишта Предшколске установе „Ужице“ за износ од 2.878 

хиљада динара; мање исказно земљиште вредности 16.257 хиљада динара код Установе дечје 

одмаралиште „Златибор“ Ужице; (г) Споменички комплекс Кадињача Народног музеја 

вредности 678 хиљада динара исказан у Билансу стања на групи конта 016000-

Нематеријална имовина уместо на конту 011300-Остале некретнине и опрема;(д) у билансу 

стања Народног музеја је мање исказана актива на позицији Издвојена новчана средства и 

акредитиви за износ од 1.024 хиљаде динара; мање исказана финансијска имовина  за учешће 

у капиталу јавних предузећа и друштва са ограниченом одговорношћу, чији је оснивач град 

Ужице у укупном износу од 184.714 хиљада динара (ђ) мање исказана потраживања за износ 

од 117 хиљада динара.  

Скретање пажње 

Скрећемо пажњу на Напомене уз консолидоване финансијске извештаја града Ужица у 

тачки 3.3.2 Биланс стања - актива. У Напомени је исказана неизвесност која се односи на 

следеће: 

Законом о јавној својини
[1]

 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 2020. године, то је имало за последицу 

да у пословним књигама субјекта ревизије за 2018. годину део непокретности није 

евидентиран или је евидентиран без адекватних доказа о праву својине: 

- Град Ужице  није извршио упис права јавне својине у катастар непокретности за: 12 

грађевинских парцела, 261 парцелу шумског земљишта, 1.630 парцела уз и под објектима и 

616 осталих парцела. Граду Ужицу је одобрено финансирање пројекта „Управљање јавном 

својином у функцији локалног развоја“ у оквиру грант шеме програма „Exchange 5“, након 

чије реализације, а према појашњењу одговорних лица, се  очекује потпун упис јавне својине 

и евидентирање исте у пословне књиге; 

-  Град Ужице није евидентирао у својим пословним књигама водоводну, канализациону 

и топловодну мрежу. Водоводна и канализациона мрежа води се у пословним књигама ЈКП 

„Водовод“Ужице док се топловодна мрежа води у пословним књигама ЈКП „Градска 

топлана“Ужице. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 

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

Пословником Државне ревизорске институције  и Међународним стандардима врховних 

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

детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију финансијских 

извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 – Етички кодекс 

                                                             
[1]

 „Сл. гласник РС“, бр. 72/2011 и 88/2013 
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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 финансијске извештаје 

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење 

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 за обавезно 

социјално осигурање 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 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 финансијских извештаја 

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, 

узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне 

радње или грешке, и издавање извештаја o 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 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 финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или 

грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те 

ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде 

основ 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. 
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 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. 

. 

 

 

Генерални државни ревизор 

Др Душко Пејовић 

 

Државна ревизорска институција  

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија    

  20. мај 2019. године 
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РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ  

У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ 

 



 

 

 

Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

         

  

 

 

 

 



 

 

 

Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  

 

1.  Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја ..................................................................... 1 

2. Резиме датих препорука ................................................................................................................. 5 

3. Мере предузете у поступку ревизије ............................................................................................. 6 

4. Захтев за достављање одазивног извештаја..................................................................................7 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1 

 

Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

 

1.  Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја 

 

ПРИОРИТЕТ 15 (висок) 

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских 

извештаја завршног рачуна буџета, у финансијским извештајима града Ужица за 2018. 

годину, утврђене су следеће неправилности по приоритетима, односно редоследу по којем 

треба да буду отклоњене. 

1. економска класификација (3.1.1): 

-Приходи су у финансијским извештајима укупно исказани: (1) у вишем износу од 

11.251 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије и (2) у мањем износу од 

11.251 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији се ефекти нису 

одразили на коначан резултат пословања (3.1.1.). 

-Расходи и издаци у финансијским извештајима су укупно исказани (3.1.3.3, 3.1.3.4, 

3.1.3.5, 3.1.3.6, 3.1.3.7, 3.1.3.8, 3.1.3.10, 3.1.3.11, 3.1.3.12, 3.1.3.14, 3.1.3.16, 3.1.3.18): (1) 

у већем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 63.418 хиљада 

динара и (2) у мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу 63.418 

хиљаде динара утврђена су укупна одступања од планираних и извршених расхода и 

издатака због погрешне класификације. 

2. Вредност зграда и грађевинских објеката у активи и вредност нефинансијске имовине у 

сталним средствима у пасиви: 

-више исказана у износу 218.214 хиљада динара код Градска управа за послове органа 

града, општу управу и друштвене делатности за зграду Касарне 4. Пук у Крчагову 

површине 17.000 м
2
 и земљишта 27 ха за које не поседује доказ о власништву; 

- мање исказана у износу од 440.973 хиљаде динара код (1) Градска управа за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности: 154.393 хиљаде динара за 15 

локала укупне површине 1.284,5 m
2 

које град Ужице издаје у закуп, и 10 локала укупне 

површине 323,77 m
2
, који нису евидентирани у помоћним књигама и главној књизи 

града а евидентирани у ЈП „Стан“; 80.170 хиљада динара за 12 станова површине 

676,42 m
2
 , три локала на Мегдану површине 43,82 m

2 
и три локала у Омладинској 48 

површине 114,86 m
2
, односно укупне површине објеката 835,10 м

2
, који нису исказани 

у главној књизи града, јер се налази у евиденцији ЈП „Дирекција за изградњу“ која је 

престала да ради као индиректни корисник буџетских средстава града 30.11.20016. 

године; 55.852 хиљада динара за спортску халу, спортски терен „Велики парк“, гаражу 

и радионицу и трим стазу садашње вредности које Јавно предузеће за одржавање и 

коришћење спортских објеката „Велики парк“ води у својим пословним евиденцијама  

уместо у пословним књигама града; 638 хиљада динара три локала у склопу 

продавнице површине 96 m
2
, 19 киоска површине 162 m

2
 и контејнер кућица ,ЈКП 

„Биоктош“ издаје у закуп и води у својим пословним књигама уместо у пословним 

књигама града; 149.920 хиљада динара Установа дечје одмаралиште „Златибор“ Ужице, 

која је корисник буџетских средстава и води у пословним књигама  зграде и и 

грађевинске објекте и то: зграду са базеном „Голија“ површине 2.689 m
2 

вредности 

71.801 хиљада динара, спортску халу на Златибору површине 715,18 m
2
 вредности 

30.320 хиљада динара, зграду ресторана у Бечићима површине 1.362 m
2
 вредности 

17.097 хиљада динара, зграду депаданса у Бечићима површине 992 m
2
 вредности 30.208 
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попут ових захтевају да руководство одмах реагује. 
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

хиљада динара и зграда помоћног објекта у Бечићима површине 232 m
2
 вредности 494 

хиљада динара, а не  у пословним књигама Града Ужица; (2) Предшколске установе 

„Ужице“ је мање за 7.053 хиљада динара исказала вредност објекта јер је погрешно 

утврдила код објекта вртића „Лептирић“ амортизациону стопа 5% уместо 1,5%; (3) 

Народног музеја вредност зграда и грађевинских објеката у износу од 191 хиљаде 

динара, јер се не врши амортизација објекта Јокановића кућа која је проглашена 

спомеником културе. 

3. Вредност земљишта у активи и вредност нефинансијске имовине у сталним средствима 

у пасиви  

-мање исказано  књигама града Ужица :је мање исказана актива за вредност земљишта 

од 16.257 хиљада динара које се налази у пословним књигама Установе дечје 

одмаралиште „Златибор“ Ужице површине 1.353 m
2, 

- Више исказано“ у Билансу стању Предшколске установе „Ужице  износ од 2.878 

хиљада динара, а које по Закону о јавној својини треба пребацити власнику граду 

Ужицу. 

4. У билансу стања Народног музеја  Споменички комплекс Кадињача вредности 678 

хиљада динара исказан у Билансу стања на групи конта 016000-Нематеријална 

имовина уместо на конту 011300-Остале некретнине и опрема, које по Закону о јавној 

својини треба пребацити као власнику граду Ужицу. 

5. У консолидованом Билансу стања града  није на синтетичком конту 111900 – Домаће 

акције и остали капитал исказан износ учешћа у капиталу јавних предузећа и друштва 

са ограниченом одговорношћу, чији је оснивач град Ужице у укупном износу од 

184.714 хиљада динара . 

6. У билансу стања Народног музеја је мање исказана актива јер на позицији Издвојена 

новчана средства и акредитиви није исказан износ од 8.665 евра, односно 1.024 

хиљаде динара, који је утврдила пописна комисија 

7. У консолидованом Билансу стања града су мање исказана за износ од 117 хиљада 

динара евидентирана потраживања од закупа грађевинског земљишта. 

8. у  Билансима стања индиректних корисника је више исказана вредност објеката и то 

код: Предшколске установе „Ужице“ 139.127 хиљада динара,  Народног позоришта 

46.420 хиљада динара, Народног музеја 26.796 хиљада динара, Народне библиотеке 

16.433 хиљаде динара, Градска галерија Ужице 6.421 хиљада динара, а мање у 

пословним књигама Градска управа за послове органа града, општу управу и 

друштвене делатности:, које по Закону о јавној својини треба пребацити власнику. 

9. Предшколска установа „Ужице“ није усагласила главну књигу и помоћну књигу за 

износ од 11.486 хиљада динара јер у помоћној евиденцији води три објекта исте 

вредности , 

10.  Неусаглашеност главне књиге и помоћне књиге  Народног музеја за вредност од 

677 хиљада динара. 

11. Директни корисници буџетских средстава нису попунили и доставили Образац 5 – 

Извештај о извршењу буџета за сваку функцију, што није у складу са законским 

прописима.  

12. није у потпуности успоставио систем интерних контрола који обезбеђује разумно 

уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у складу са 

важећим прописима и да је обезбеђена реалност и интегритет финансијских извештаја: 

 

(1) код контролног окружења утврђени су пропусти и неправилности:  

- град Ужице није у потпуности уредио вођење евиденције за објекте, земљиште и шуме 

код Градских управа; 
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

- није донео процедуру доношења Одлуке о буџету, као и процедуре доношења 

Финансијских планова и измене Финансијских планова Градских управа, 

(2) управљања ризицима , Стратегија управљања ризика донета је 2017. године, 

(3) код контролних активности 

- није у потпуности извршено упоређивање података из властите евиденције са 

подацима из других спољних извора, путем Извода отворених ставки (ИОС) (тачка 

3.3.3.);  

- град Ужице није у својим пословним књигама евидентирао сву имовину са којом 

располаже (3.3.2.); 

- Пословне књиге Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности и Градске управе за инфраструктуру развој нису свеобухватне евиденције о 

приходима, расходима и издацима, и о стању  променама на имовини;  

- Индиректни корисници буџетских средстава (Предшколска установа „Ужице“, 

Народни музеј, Народно позориште, Народна библиотека, Градска галерија, Градски 

културни центар) у својим пословним књигама евидентирају зграде и грађевинске 

објекте за које не поседује валидне доказе о праву и врсти својине; 

- Помоћне књиге Народног музеја на дан 31.12.2018. године нису усклађене са главном 

књигом; 

- ЈП „Велики парк“ Ужице није поступило по наложеним мерама буџетског инспектора 

града Ужица да приходе од закупа уплаћује на прописани уплатни рачун буџета Града, 

а на основу Записника о контроли материјално финансијског пословања број 40-10/17-

2 који се односи на период 01.01.2017. – 31.12.2017. године. Од новембра 2018. године 

ЈП“Велики парк“ уплаћује закуп на уплатни рачун јавних прихода;  

- ЈП“Стан“ не уплаћује средства од закупа станова и пословног простора у целости и на 

уплатни рачун јавних прихода, већ по одбијању трошкова о повереним пословима; 

- Поједина јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач Град Ужице, 

нису ускладила висину основног капитала исказаног у пословним књигама и код 

Агенције за привредне регистре. 
 

 

 (4) информисање и комуникација 

 

 мањи део зграда и грађевинских објеката није у потпуности појединачно 

идентификован, евидентиран и исказан у финансијским извештајима града, што утиче 

на истинитост и објективност биланса стања; 

  мањи део улазних рачуна није правилно евидентиран у складу са структуром конта 

која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем, што ће бити детаљније приказано у наредним тачкама 

Извештаја, као и у припадајућим табелама; 

  Народни музеј није вршио усаглашавање са дужницима и повериоцима; 

 софтвери који се користи за вођење књига не обезбеђује функционисање система 

интерних рачуноводствених контрола и нефункционалност апликативних контрола у 

софтверу повећавају ризик израде нетачних финансијских извештаја;  

 Предлози Финансијских планова директних и осталих корисника буџетских средстава 

не садрже детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања;  

 Одлуком о буџету нису планирани приходи и расходи из осталих извора у   износу од 

43.709 хиљада динара, па самим тим буџет није свеобухватан план прихода и расхода; 

 расходи и издаци у износу од 43.709 хиљада динара хиљада динара, који су извршени 

са наменских подрачуна за разне пројекте  нису евидентирани у пословним књигама 
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

главне књиге које воде директни корисници Градске управе, сходно законским 

прописима, којим је регулисано да су пословне књиге свеобухватне евиденције о 

финансијским трансакцијама корисника буџетских средстава, 

 Исправка вредности зграде Народног позоришта у износу 46.808 хиљаде динара је 

књижена на конту 011119 – Исправка вредности пословних зграда уместо на конту 

011199 – Исправка вредности осталих објеката; 

 Народна библиотека Ужице не води помоћне књиге основних средстава; 

 

 Исправка вредности зграде библиотеке у износу 10.862 хиљаде динара је књижена на 

конту 011129 – Исправка вредности пословних зграда уместо на конту 011199 – 

Исправка вредности осталих објеката; 

 Директни корисници буџетских средстава нису попунили и доставили Образац 5 – 

Извештај о извршењу буџета за сваку функцију, што није у складу са законским 

прописима.  

 

 

ПРИОРИТЕТ 26 (средњи) 

13) Директни корисници за 2018. годину нису сачинили  Образац 5 – Извештај о извршењу 

буџета за сваку функцију, сходно законској регулативи; 

14) директни корисници су попунили и доставили Образац 5 – Извештај о извршењу буџета 

за сваки Пројекат, али нису попунили колону 4 - Апропријација из буџета;  

15) приликом израде завршног рачуна, подаци који се односе на директне кориснике, програм 

преузима аутоматски, а подаци из образаца индиректних корисника се уносе ручно чиме се 

повећава ризик правилног исказивања тих података. 

16) Код спровођења пописа имовине, потраживања и обавеза, утврђени су следећи пропусти и 

неправилности код следећих корисника буџетских средстава (тачка 6.3.1) 

Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене делатности: 

- Град Ужице није пописао 25 локала укупне површине 1.608,55 m
2
 вредности 154.393 

хиљаде динара.  

- Град Ужице није пописао зграду Касарне „IV Пук” у Крчагову садашње вредности 

218.214 хиљада динара, површине 17.000 m
2
 и земљиште површине 27 ha које користи 

град, а за које не поседује доказ о власништву, 

- Град Ужице није пописао 12 станова укупне површине 676,42 m
2
, вредности 64.936 

хиљада динара, шест локала укупне површине 158,68 m
2
, вредности 15.233 хиљаде 

динара. 

- Град Ужице није пописао 16 станова који издаје ЈП „Стан“ непознате површине и 

приход се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода. 

 Град Ужице није пописао 11 локала укупне површине 375,35 m
2
, које издаје ЈП „Стан“. 

 

Историјски архив 

Није било утврђених неправилности код пописа Историјског архива. 

 

Предшколска установа „Ужице“ грађевинско земљиште садашње вредности 2.878 хиљада 

динара није евидентирано у помоћној евиденцији,  
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 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 пажњу руководства. Овим проблемима 

се треба позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. 
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

Народни музеј 

• опрема није обележена инвентарским бројевима што отежава идентификацију исте у 

поступку спровођења пописа, као и саму обраду пописа;  

•  да се инвентарски бројеви формирају приликом уноса основних средстава у 

рачуноводствену евиденцију, али сама опрема њима није обележена;  

• Комисија за попис је извршила попис краткорочних потраживања али износ 

потраживања није усаглашен са износом у билансу стања и главном књигом,  

 

ПРИОРИТЕТ 37 (низак) 

17. Град Ужице није евидентирао у својим пословним књигама водоводну, и топловодну 

мрежу. Водоводна мрежа води се у ЈКП „Водовод“ Ужице, док се топловодна мрежа води у 

пословним књигама ЈКП „Градска топлана „ Ужице вредности 162.722 хиљаде динара; 

18. Град Ужице  није извршио упис права јавне својине у катастар непокретности за: 12 

грађевинских парцела површине 26.648 m
2
, 261 шумско земљиште површине 1.677.486 m

2
, 

1.630 парцела уз и под објектима површине 1.853.660 m
2
 и 616 осталих парцела површине 

1.778.628 m
2
. Граду Ужицу је одобрено финансирање пројекта „Управљање јавном својином 

у функцији локалног развоја“ у оквиру грант шеме програма „Exchange 5“, након чије 

реализације, а према појашњењу одговорних лица, се  очекује потпун упис јавне својине и 

евидентирање исте у пословне књиге (Напомене 3.3.2); 

 

 

2. Резиме датих препорука  
 

Одговорним лицима Града Ужица препоручујемо да отклоне неправилности према 

следећим приоритетима: 

 

ПРИОРИТЕТ 1 
 

1) Да приходе, расходе и издатке планирају, евидентирају и исказују на одговарајућим 

економским класификацијама (Напомене 3.2.2. – Препорука број 5, Препорука број 6); 

 

2) Да правилно евидентирају и искажу вредност зграда и грађевинских објеката 

(Напомене тачка 3.3.2. – Препорука број 8 и Препорука број 9); 

 

3) Да правилно евидентирају и искажу вредност земљишта  (Напомене тачка 3.3.2. – 

Препорука број 8 и Препорука број 9); 
 

 

4) Да правилно евидентирају остале објекте и некретнине објеката (Напомене тачка 

3.3.2. – Препорука број 8 и Препорука број 9); 
 

5) Да правилно  у својим пословним књигама  искажу податке о учешћу у капиталу 

предузећа чији је оснивач Град (Напомене тачка 3.3.2. – Препорука број 8 и препорука 

број 9); 
 

6) Да правилно евидентирају акредитиве и Издвојена новчана средства (Напомене тачка 

3.3.2. – Препорука број 8); 
 

 

7) Да правилно евидентирају и искажу вредност потраживања (Напомене тачка 3.3.2. – 

Препорука број 8); 

                                                             
7
 ПРИОРИТЕТ 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за 

припремање наредног сета финансијских извештаја. 
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

 

8) Да правилно у консолидованом Билансу стања – Образац 1 искажу зграде и 

грађевинске објекте  (Напомене тачка 3.3.2. – Препорука број 8); 
 

9) Да се усагласи главна и помоћна књига основних средстава код Предшколске 

установе „Ужице“(Напомене тачка 3.3.2. – Препорука број 8); 
. 

10) Да се усагласи главна и помоћна књига основних средстава код Народног музеја 

(Напомене тачка 3.3.2. – Препорука број 8); 
 

11) Да правилно сачине Образац 5 према  функционалној класификацији и да попуне 

Образац 5 за пројекте колону 4 –планирана средства (Напомене тачка 3..1. – 

Препорука број 4); 
 

12) успоставе потпун и ефикасан систем интерних контрола који ће обезбедити разумно 

уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у складу са 

важећим прописима (Напомене тачка 2.1. – Препорука број 1, Препорука број 2 и 

Препорука број 3, Напомена 4- Препорука 10); 

 

ПРИОРИТЕТ 2 

 

13)  Да правилно попуне све колоне у Обрасцу 5 и припреме и саставе Извештаје о 

извршењу буџета за сваку функцију (Напомене тачка 3.1, Препорука 4) ; 

 

14) попуне колону 4-апропријација из буџета појединачно у складу са прописима 

(Напомене тачка 3.1, Препорука 4); 

 

15)  да врше аутоматску обраду података, како би се смањио ризик од нетачног преноса 

података. (Напомена 3.1. Препорука 4.3), 

 

16) се попис имовине  обавеза врши у складу са законским  прописима (Напомена 3.3.1. 

Препорука 7); 

 

ПРИОРИТЕТ 3 
 

17)  Дато у Скретању пажње. 
 

18)  Дато у Скретању пажње. 

 
 

3. Мере предузете у поступку ревизије 

 

Град Ужице је  предузео мере на отклањању грешке и то:  

- извршио је евидентирање 1.110.660 хиљада динара на име пореских потраживања из 

Локалне пореске администрације из помоћних књига у главну књигу  града Ужица, у складу 

са прописима; 

-сачинио Годишњи извештај о учинку програма за 2018. Годину и доставио Министарству за 

финансије . 

 

4. Захтев за достављање одазивног извештаја 

 

Град Ужице је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, 

дужан да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању 
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Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије 

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.  

Субјект ревизије мора у одазивном извештају исказати да је предузео мере исправљања у 

складу са препорукама наведеним у резимеу препорука.  

На основу члана 40. став 2. Закона о 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 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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  Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета Града Ужица за 2018. годину 

 

1. Основни подаци о субјекту ревизије 

 

Град Ужице се налази у западном делу Републике Србије на обалама реке Ђетиње и седиште 

је Златиборског управног округа. Град је потпуно окружен Динарским планинама, које су 

међусобно повезане. На 25 километара јужно од града је Златибор, који има традицију 

туризма дужу од 120 година. Западно од града су планине Тара и Звијезда, које укључују 

Национални парк са површином од 220 квадратних километара нетакнуте природе. Град 

Ужице се састоји од 41 насеља: два градска (Ужице и Севојно) и 39 сеоских насеља. 

Површина Града износи 667 км2. Према подацима пописа из октобра 2011. године на 

територији града Ужица живи 78.040 лица (у самом Ужицу живи 52.646 лица), од чега је 

40.166 жене и 37.874 мушкараца. По подацима истог пописа укупан број домаћинства је 

26.977, а станова 33.642.  

Водеће привредне делатности у Ужицу су прерађивачка индустрија, грађевинарство и 

пољопривреда. У металској индустрији најзначајнији су полупроизводи од бакра и 

алуминијума и производи наменске индустрије. У грађевинарству су заступљене све 

делатности од високоградње, нискоградње до завршних занатских производа. Данас, највеће 

компаније које послују у граду Ужицу су: Први партизан, Impol Seval Севојно, Ваљаоница 

бакра Севојно, Јединство из Севојна и Путеви Ужице.  

Град Ужице је оснивач:  

• пет јавних комуналних предузећа: ЈКП „Водовод“, ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Биоктош“, 

ЈКП „Нискоградња“ и ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“ Ужице;  

• четири јавна предузећа: Јавно предузеће за саобраћај, урбанизам, управљање путевима и 

развој „Ужице Развој“, ЈП „Стан“, Јавно предузеће за одржавање и коришћење спортских 

објеката „Велики Парк“ и ЈП „Аеродром Поникве“;  

• седам установа: Предшколске установе, Историјског архива, Народног позоришта, Народног 

музеја, Народне библиотеке, Градске галерије и Градског културног центра;  

• три остала правна лица: Туристичке организације Ужице, Туристичке организације регије 

Западне Србије и Регионалног центра за професионални развој запослених и 30 месних 

заједница: МЗ Крчагово, МЗ Љубање, МЗ Равни, МЗ Крвавци, МЗ Никојевићи, МЗ Горјани, 

МЗ Качер, МЗ Дрежник, МЗ Липа, МЗ Царина, МЗ Каран, МЗ Рибашевина, МЗ Турица, МЗ 

Теразије, МЗ Росуље, МЗ Биоска, МЗ Волујац, МЗ Врутци, МЗ Кремна, МЗ Мокра Гора, МЗ 

Стапари, МЗ Центар, МЗ Луново село, МЗ Гостиница, МЗ Буар, МЗ Трнава, МЗ Дубоко, МЗ 

Бела Земља, МЗ Скржути и МЗ Злакуса. 

Основно образовање је организовано у 11 основних школа, а средње образовање у шест 

средњих школа. На територији града Ужица постоје и две институције високог образовања: 

Учитељски факултет и Висока школа струковних студија. 

Према степену развијености јединица локалне самоуправе из Уредбе о утврђивању 

јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, град 

Ужице је сврстан у прву групу са још 19 јединица локалне самоуправе чији је степен 

развијености изнад републичког просека. 

 

Највиши правни акт града је Статут, којим се ближе уређују права и дужности Града, начин, 

услови и облици њиховог остваривања, облици и инструменти остваривања људских и 

мањинских права у Граду, број одборника Скупштине града, организација и рад органа и 

служби, начин учешћа грађана у управљању и одлучивању о пословима из надлежности 

Града, оснивање и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, као и друга 

питања од значаја за Град. 
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Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа. 

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

утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштина града има 67 одборника, који се бирају на 

четири године. Скупштина града има председника Скупштине. Председник Скупштине има 

заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност. Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези 

са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад. Начин припреме, вођење и рад седнице 

Скупштине општине и друга питања везана за рад Скупштине уређују се њеним пословником. 

Као стална радна тела Скупштина града образовала је осам Комисија и четири Савета. 

Извршни органи Града су градоначелник и Градско веће. Градоначелник има заменика. 

Градско веће има 13 чланова, а чине га градоначелник, који је уједно председник Градског 

већа, заменик градоначелника, који је уједно члан Градског већа по функцији и 11 чланова 

Градског већа. 

За вршење управних послова у оквиру права и дужности Града и одређених стручних послова 

за потребе Скупштине, градоначелника и Градског већа, образују се Градске управе за 

поједине области. Одлуком о градским управама број 021-12/16 образовано је пет Градских 

управа: а) Градска управа за послове органа града, опште послове и друштвене делатности, б) 

Градска управа за финансије, в) Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне 

послове, г) Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију и д) Градска 

управа за инфраструктуру и развој. Према Правилнику о организацији и систематизацији 

радних места у градским управама, Градском правобранилаштву, Служби буџетске 

инспекције и Служби интерне ревизије. 

У складу са одредбама Закона о локалној самоуправи Град има статус правног лица. 

Седиште града Ужица је у улици Димитрија Туцовића 52, Ужице. Матични број Града је 

07157983, ПИБ 101503055, шифра делатности 8411 – Делатност државних органа. Рачун 

извршења буџета је 840-11640-31 и води се у Управи за трезор. 

Делокруг рада града Ужица прописан је чланом 20. Закона о локалној самоуправи и чланом 

28. Статута града Ужица број 110-4/17. 

 

 

2. Интерна финансијска контрола 

На основу одредби члана 80. Закона о буџетском систему интерна финансијска контрола 

обухвата: финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава, интерну 

ревизију, хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне 

ревизије коју обавља Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију. 

 

 2.1. Финансијско управљање и контрола 

Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и 

активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће корисници 

јавних средстава своје циљеве остварити кроз: пословање 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).  

Влада Републике Србије донела је Стратегију развоја интерне финансијске контроле у 

јавном сектору у Републици Србији
8
, којом је утврђен и План активности везаних за развој 

интерне финансијске контроле у јавном сектору. Министарство финансија донело је 

                                                             
8„Службени гласник РС“, број 61/09 и 23/13 
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Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,  функционисање  и 

извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
9
.  

 

Графикон 1:Шематски приказ, успостављања, спровођења и развоја система за финансијско управљање и контролу (преузето са 
http://mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8285) 

 
Руководство је одговорно за успостављање одговарајуће организационе структуре која јасно 

додељује одговорности и овлашћења, одређује одговарајуће контроле и надзире њихову 

адекватност и ефективност. Укључивање највишег руководства у питања интерне контроле је 

од кључне важности за постизање њене ефективности, чиме се даје тон који одређује да ли 

контролно окружење доприноси ефикасном функционисању интерне контроле. Осим 

руководства, у осигуравању постојања и функционисања интерне контроле своју значајну 

улогу имају и сви запослени.  

За успостављање Финансијског управљања и контроле примењују се опште прихваћени 

INTOSAI стандарди интерне контроле за јавни сектор (INTOSAI Guidelines for Internal 

Control Standards for the Public Sector), који обухватају и интегрисани оквир интерне контроле 

који је дефинисала Комисија спонзорских организација - COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), не укључујући функцију интерне ревизије, са пет 

међусобно повезаних елемената: (1) контролно окружење, (2) управљање ризицима, (3) 

контролне активности, (4) информисање и комуникације и (5) праћење и процену система. 

                                                             
9„Службени гласник РС“ , број 99/11 и 106/13 
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Финансијско управљање и контрола обухваћени су кроз: контролно окружење, 

управљање ризицима, контролне активности, информисање и комуникације и праћење и 

процена система. 

 

1) Контролно окружење 

Контролно окружење представља значајну компоненту система интерне контроле. На 

правилно функционисање и већу ефикасност система интерне контроле у значајној мери 

утиче став руководства према интерној контроли. Став који запослени имају о свом раду и 

задацима значајно утиче на ефикасност њиховог рада, а испољава се кроз већу одговорност, 

самопоуздање и ефикасност.  

Контролно окружење представља резултат односа филозофије и стила руковођења, 

подршке руководства, као и компетентности, етичких и моралних вредности и интегритета 

руководства и запослених и обухвата став, савесност и мере Скупштине Града, 

Градоначелника и Градског већа, у вези система интерне контроле и његове важности за 

ефикасност у раду градских управа. Контролно окружење има кључни утицај на 

функционисање и ефикасност система интерне контроле. Фактори који се одражавају унутар 

контролног окружења обухватају: функције и надлежности, стил рада, методе доделе и 

делегирања овлашћења и одговорности, организациону структуру, одговарајуће 

субординације и слично.  

Испитивање контролног окружења у циљу процењивања личног и професионалног 

интегритета руководства Града и запослених и њиховог става према интерним контролама 

извршили смо помоћу ревизије донетих општих аката и њихове примене, путем упитника и 

путем интервјуа. 

Утврђено је да су органи Града, радећи на креирању интерног контролног окружења 

донели низ интерних аката, па су поред Статута града Ужица, Пословника о раду Скупштине 

града Ужица, донели и више одлука, правилника, упутстава, стратегија и других аката и то: 

Одлуку о градским управама, Одлуку о прихватању етичког кодекса понашања функционера 

и запослених у управи и јавним службама, Правилник о организацији и систематизацији 

радних места у градским управама, градском правобранилаштву, служби буџетске инспекције 

и служби интерне ревизије града Ужица, Правилник о поклонима са протоколарном наменом, 

Правилник о периодичном извештавању и рачуноводственој контроли над индиректним 

корисницима буџета, Правилник о дефинисању интерних рокова у поступку доношења 

Одлуке о буџету, Правилник о терминима за достављање извештаја о извршењу буџета, 

Правилник о коришћењу и одржавању службених возила, Правилник о начину коришћења 

средстава за репрезентацију, Правилник о планирању изворних прихода, Правилник о попису 

имовине и обавеза, Рачуноводствене политике, Упутство о раду трезора, Стратегија локалног 

одрживог развоја 2012. – 2020. итд. 

На правилно функционисање и већу ефикасност система интерне контроле у значајној 

мери утиче став руководства према интерној контроли. Такође, став који запослени имају о  

свом раду и задацима значајно утиче на ефикасност њиховог рада, а испољава се кроз већу 

одговорност, самопоуздање и ефикасност. 

Унутрашњи оквир Града представља организациона структура, у којој се пословне 

активности планирају, извршавају, контролишу и надгледају. Организациона структура 

представља средство које њеном руководству помаже у остваривању постављених циљева и 

извршавању донетог буџета.  

На основу члана74. Статута града Ужица, Градоначелник је наредбодавац за извршење 

буџета. На основу члана 86. Статута и члана 14. Одлуке о Градским управама образују се, 

Градске управе града Ужица за поједине области којом руководи начелник. 
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Директни корисници немају отворене подрачуне већ своје пословање обављају преко 

рачуна извршења буџета општине. Индиректни буџетски корисници послују преко подрачуна 

за средства издвојена буџетом и подрачуна за средства сопствених прихода која остварују у 

складу са законом, а који су отворени у оквиру консолидованог рачуна трезора (КРТ). 

Законом о буџетском систему
10

 одређени су директни и индиректни корисници 

буџетских средстава. У члану 2. став 1. тачка 7. дефинисано је да су директни корисници 

буџетских средстава органи и службе локалне власти. У члану 2. став 1. тачка 8. дефинисано 

је да су индиректни корисници буџетских средстава правосудни органи, буџетски фондови, 

месне заједнице, установе основане од стране Републике Србије односно локалне власти, над 

којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена 

права у погледу управљања и финансирања. 

Према Списку корисника јавних средстава који је саставни део Правилника о списку 

корисника јавних средстава у оквиру трезора 100 – Ужице обухваћени су: (а) директни 

корисници буџета и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градско 

правобранилаштво, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности, Градска управа за финансије, Градска управа за инспекцијске послове и 

комуналну полицију, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, 

Градска управа за инфраструктуру и развој и (б) индиректни корисници буџета Града и то: 

Туристичка организација Ужице, Туристичка организација регије Западна Србија, Регионални 

центар за професионални развој запослених у образовању, Предшколска установа “Ужице“, 

Историјски архив, Народно позориште, Народни музеј, Народна библиотека, Градска 

галерија, Градски културни центар и 30 месних заједница.  

На основу извршене ревизије презентоване документације утврђени су следећи 

недостаци код контролног окружења.: 

- град Ужице није у потпуности уредио вођење евиденције за објекте, земљиште и шуме 

код Градских управа; 

- није донео процедуру доношења Одлуке о буџету, као и процедуре доношења 

Финансијских планова и измене Финансијских планова Градских управа. 

 

Ризик 

Уколико одговорна лица не препознају значај контролног окружења, које се састоји од 

прописа и општих аката, чије је доношење у надлежности  градског већа и Скупштине града и 

не успоставе писане политике и процедуре, могу се угрозити предвиђени циљеви у вези са 

извршењем финансијског плана, планираних активности, задатака и програма; 

Препорука број 1:  

Препоручује се одговорним лицима да: 1) донесу политике и процедуре којим би ближе 

уредили начин; израде финансијског плана; Одлуке о буџету, 2) процедуре за успостављање 

евиденције о непокретности  

 

2) Управљање ризицима 

 

Управљање ризицима подразумева идентификовање потенцијалних пословних 

догађаја и ситуација које могу угрозити постављене циљеве корисника јавних средстава који 

проистичу из делокруга корисника јавних средстава. Задатак управљања ризицима је да 

руководиоцу пружи разумно уверавање да ће циљеви корисника јавних средстава 

детерминисани делокругом бити остварени. Руководилац корисника јавних средстава 

обавезан је да усвоји стратегију управљања ризиком која се ажурира сваке три године, као и у 

                                                             
10 „Службени гласник РС број 103/15 
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случају да се контролно окружење значајније измени. Контроле које служе за свођење ризика 

на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране најмање једном годишње
11

.   

Зa успешно управљање ризиком од непосредног значаја је документовање пословних 

процеса (успостављање листе и описа - мапи пословних процеса) као низа активности 

усмерених у правцу остваривања пословних циљева корисника јавних средстава опредељени 

делокругом (мисијом) корисника јавних средстава. Без документовања (мапи пословних 

процеса) код корисника јавних средстава не постоји могућност утврђивања ризика који прете 

пословним процесима, а тиме нити могућност управљања ризицима. Руководилац корисника 

јавних средстава, између осталог, одговоран је и за документовање свих трансакција и 

послова и обезбеђење ревизорског трага унутар корисника јавних средстава
12

. 
Руководство града Ужица је усвојило: Стратегију за управљање ризиком и процену ризика у 

Управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, Стратегију за управљање 

ризиком и процену ризика у Управи за послове финансија, рачуноводства и привреду, Стратегију 

за управљање ризиком и процену ризика у Управи за инспекцијске послове и комуналну 

полицију, Стратегију за управљање ризиком и процену ризика у Управи за урбанизам, изградњу и 

имовинско-правне послове и Стратегију за управљање ризиком и процену ризика у Градском 

правобранилаштву.  

 

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. Контролним поступцима имплементирају се контролне политике путем 

специфичних и рутинских задатака којим се обухватају основне функције контролних 

активности које треба да буду одвојене и адекватно надгледане, а то су: сегрегација 

дужности; ауторизација, овлашћење и одобравање; систем дуплог потписа; адекватно 

документовање; правила за приступ средствима и информацијама; и интерна верификација и 

поуздано извештавање.  
 

Град Ужице је уредио рачуноводствени систем доношењем Правилника о буџетском 

рачуноводству V број 110-9/17 од 05.10.2017. године. 

На основу извршене ревизије презентоване документације утврђени су следећи 

недостаци код контролних активности:  

 није у потпуности извршено упоређивање података из властите евиденције са 

подацима из других спољних извора, путем Извода отворених ставки (ИОС) (тачка 

3.3.3.);  

 -град Ужице није у својим пословним књигама евидентирао сву имовину са којом 

располаже (3.3.2.)  

                                                             
11 члан 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање и извештавање о систему 

финансијског управљања и контроле у јавном сектору; 

12 члан 11. став 1. тачка 13) Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање и извештавање о 

систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору 
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 Пословне књиге Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности и Градске управе за инфраструктуру развој нису свеобухватне евиденције о 

приходима, расходима и издацима, и о стању  променама на имовини;  

 Индиректни корисници буџетских средстава (Предшколска установа „Ужице“, 

Народни музеј,  Народно позориште, Народна библиотека, Градска галерија, Градски 

културни центар) у својим пословним књигама евидентирају зграде и грађевинске 

објекте за које не поседује валидне доказе о праву и врсти својине; 

 Помоћне књиге Народног музеја на дан 31.12.2018. године нису усклађене са главном 

књигом 

 ЈП „Велики парк“ Ужице није поступило по наложеним мерама буџетског инспектора 

града Ужица да приходе од закупа уплаћује на прописани уплатни рачун буџета Града, 

а на основу Записника о контроли материјално финансијског пословања број 40-10/17-

2 који се односи на период 01.01.2017. – 31.12.2017. године. Од новембра 2018. Године 

ЈП“Велики парк“ уплаћује закуп на уплатни рачун јавних прихода;  

 ЈП“Стан“ не уплаћује средства од закупа станова и пословног простора у целости и на 

уплатни рачун јавних прихода, већ по одбијању трошкова о повереним пословима; 

 Поједина јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач Град Ужице, 

нису ускладила висину основног капитала исказаног у пословним књигама и код 

Агенције за привредне регистре. 

 

Ризик 

Неуспостављањем адекватних контролних активности постоји ризик да ће се исплате 

вршити без контроле одговорних лица, и уколико иста не препознају ризике у пословању 

и не успоставе адекватне писане политике и процедуре, могу се угрозити предвиђени 

циљеви у вези са извршењем донетог буџета и планираних активности. 

Препорука број  2 

 Препоручујемо одговорним лицима  града Ужица да: 1) град Ужице води пословне 

књиге као свеобухватне евиденције о приходима, расходима и издацима, и о стању  

променама на имовини; 2) Индиректни корисници буџетских средстава (Предшколска 

установа „Ужице“, Народни музеј, Народно позориште, Народна библиотека, Градска 

галерија, Градски културни центар) у својим пословним књигама евидентирају води зграде 

и грађевинске објекте за које  поседује валидне доказе о праву и врсти својине; 3) помоћне 

књиге Народног музеја ускладе са главном књигом; 4) ЈП „Велики парк“ Ужице није 

поступило по наложеним мерама буџетског инспектора града Ужица да приходе од закупа 

уплаћује на прописани уплатни рачун буџета Града, 5) ЈП“Стан“ да уплаћује средства од 

закупа станова и пословног простора у целости и на уплатни рачун јавних прихода; и 6) 

Поједина јавна предузећа и јавна комунална предузећа, чији је оснивач Град Ужице, нису 

ускладила висину основног капитала исказаног у пословним књигама и код Агенције за 

привредне регистре. 

 

4) Информације и комуникације  

 

Град Ужице врши информисање јавности преко своје званичне интернет странице, 

Информатора о раду и пружања информација од јавног значаја тражиоцима, огласне табле у 

Управи, штампаних обавештења – плаката и електронских медија. Град Ужице преко веб 

сајта www.uzice.rs информише своје грађане о актуелним дешавањима у Граду.  

Рачуноводствени систем представља основну претпоставку за ефикасно 

функционисање система рачуноводственог информисања. Њега чине: запослени, сви 
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предвиђени поступци, технички уређаји и успостављене евиденције за стварање 

рачуноводствене информације, као и пренос информација до доносиоца одлука, корисника 

услуга и шире јавности.  

Према Одлуци о градским управама, у надлежности Градске управе за финансије су 

послови из области: припреме и извршења буџета, вођење главне књиге трезора и помоћних 

књига за директне кориснике буџета, трезора и утврђивање, наплата и контрола локалних 

јавних прихода.  

Пореско рачуноводство и евиденције користе софтвер „Института Михајло Пупин“, 

који се ажурира у складу са променама законских прописа и општинских одлука а може бити 

ажуриран или промењен ако не задовољава све потребе службе. 

У оквиру Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности образовано је Одељење за информационе технологије и комуникације у којем се 

између осталог обављају послови: унапређење примене информационих технологија, 

одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, 

одржавање и развој апликативног софтвера, успостављање услова за развој и одржавње 

географског информациониог система (ГИС-а).  

Градска управа за финансије користи софтверски пакет „Трезор-Саветник“ за вођење 

буџетског рачуноводства који је пројектован за вишекориснички рад и приступ подацима од 

стране више корисника. Такође, нема потребе за уносом једног податка на више места зато 

што постоји аутоматска веза свих корисника програма. Сви модули су унифицирани (менији, 

коришћење функцијских тастера, опције за штампу, унос, измена). Дизајн интерфејса према 

кориснику омогућава лако коришћење програма и брз унос података. Од програмских модула 

користе се модули за ликвидатуру и финансијско. 

У 2018. години Градска управа за финансије користи и софтверски апликативни 

програм Агенције за обраду података „Калабић“ из Ужица и то: обрачун зарада запослених 

Градске управе Ужице, финансијско књиговодство месних заједница, књиговодство основних 

средстава, фактурисање услуга и закупа локала, књига улазних и излазних фактура,  и 

обезбеђење пет лиценци за МФ Application Server V-4.0. 

Правилником о информационом систему Градских управа града Ужица уређено је 

функционисање, развој и начин коришћења ресурса информационог система, као и мере 

његовог обезбеђивања и заштите. Правилником о безбедности информационо-

комуникационог система Градских управа града Ужица ближе су уређене мере заштите, 

принципи, начин и процедуре постизања и одржавања адекватног нивоа безбедности 

информационо-комуникационог система, као и овлашћења и одговорности у вези са 

безбедношћу и ресурсима истог.  

Корисници средстава буџета града Ужица одговорни су за рачуноводство сопствених 

трансакција. 

 Одредбама члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, прописано је да 

корисници буџетских средстава, интерним општим актом дефинишу: организацију 

рачуноводственог система; интерне рачуноводствене контролне поступке; лица која су 

одговорна за законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другом 

догађају; кретање рачуноводствених исправа, као и рокове за њихово достављање. Начелник 

Градске управе за финансије је донео 2017. године Правилник о буџетском рачуноводству. 

Правилник о буџетском рачуноводству ближе уређује:вођење буџетског рачуноводства, 

интерни рачуноводствени контролни поступци;  именовање лица која су одговорна за 

законитост, исправност и састављање рачуноводствених исправа о насталој пословној 

промени или другом догађају; кретање рачуноводствених исправа и рокови за њихово 

састављање и достављање; признавање, процењивање и презентација позиција финансијских 
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извештаја; усклађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање 

потраживања и обавеза, закључивање пословних књига и чување пословних књига и 

рачуноводствених исправа; састављање и достављање финансијских извештаја; и утврђивање 

одговорности запослених у буџетском рачуноводству. 

 Наведеним правилником је уређено да је основ за вођење рачуноводства готовинска 

основа и да се финансијски извештаји припремају на принципима готовинске основе. 

Правилником је утврђено да Град Ужице, води пословне књиге по систему двојног 

рачуноводства, хронолошки и ажурно у складу са структуром конта која је прописана 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Рачуноводствени софтвер који се користи у граду Ужице за вођење пословних књига у 

електронском облику обезбеђује чување података о извршеним трансакцијама, омогућава 

функционисање система интерних рачуноводствених контрола и онемогућава брисање 

књижених пословних промена, сагласно рачуноводственим стандардима који регулише 

рачуноводствени софтвер. 

Правилником о буџетском рачуноводству уређена је организација рачуноводственог 

система, одговорност запослених за законитост, исправност и састављање рачуноводствене 

исправе о пословној промени и другом догађају, усклађивање пословних књига, попис 

имовине и обавеза, усаглашавање потраживања и обавеза, анализа извршења финансијског 

пословања, састављање и подношење финансијских извештаја и закључивање и чување 

пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја.  

Увидом у ток рачуноводствене документације утврђено је да се примљени рачуни и 

друга рачуноводствена документација која се доставља директним корисницима буџетских 

средстава, евидентира у књизи доставе у пријемној канцеларији – писарници. Кроз интерне 

доставне књиге рачуноводствене исправе се достављају Градској управи за финансије или 

Градској управи за инфраструктуру и развој, у зависности од надлежности на коју се односи 

достављена документација. У Градској управи за финансије – Одељење за трезор, врши се 

контрола: (а) формалне исправности рачуноводствене документације; (б) достављене пратеће 

документације – уговора, извештаја о извршеном послу, отпремница, пријемница, записника 

о обављеној услузи и (в) сортирање рачуна по директним корисницима буџета и њихово 

евидентирање у књигу примљених рачуна. Књига примљених рачуна са документацијом се 

доставља Градској управи за инфраструктуру и развој – Одељењу за јавне набавке, где се 

врши контрола усклађености рачуна (ситуација) са спроведеним јавним набавкама. Затим се 

рачуни и друга документација достављају на контролу и потпис начелницима Градских 

управа, након чега се исти достављају Одељењу за трезор на евидентирање и плаћање.  

Уредбом о буџетском рачуноводству прописано је да рачуноводствена исправа мора 

бити потписана од стране лица које је исправу саставило, лица које је исправу контролисало и 

лица одговорног за насталу пословну промену и други догађај и достављена на књижење 

наредног дана, а најкасније у року од два дана од дана настанка пословне промене и другог 

догађаја (члан 16).  Правилник о буџетском рачуноводству у граду Ужице уређено је да се 

књижење у пословним књигама врши на основу веродостојне и истините рачуноводствене 

исправе, која садржи број и датум исправе, оверен потпис лица и која мора бити потписана од 

стране лица које је овлашћено за састављање и контролу рачуноводствене исправе (члан 15 ). 

Такође, уређено је да за интерну контролу рачуноводствених исправа одговоран  је запослени 

који врши контролу рачуноводствених исправа које се тичу примања и издатака, управљање 

средствима и управљање дугом, а што потврђује својим потписом. 

Одредбама члана 78. Закона о буџетском систему уређен је поступак припреме, 

састављања и подношења завршних рачуна организација за обавезно социјално осигурање. 

Градска управа за финансије града Ужице доноси Предлог Одлуке о завршном рачуну, и 
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подносе их Градском већу до 30. априла текуће године за претходну годину на даљу 

надлежност. Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова уређене су врсте финансијских извештаја и 

састављање завршног рачуна на прописаним обрасцима.  

За израду финансијских извештаја, град Ужице користи податке из: главне књиге 

буџета, помоћних књига и годишњих финансијских извештаја индиректних корисника 

буџетских средстава. Чланом 12. Уредбе о буџетском рачуноводству прописана је обавеза да 

се подаци из главних књига директних и индиректних корисника синтетизују и књиже у 

главној књизи на основу периодичних извештаја и завршних рачуна. Синтетизовање података 

на описани начин је предуслов за израду консолидованог извештаја трезора јединице локалне 

самоуправе.  

Да би се извршило консолидовање завршних рачуна свих подрачуна Консолидованог 

рачуна трезора(у даљем тексту:КРТ) уносе се подаци из завршних рачуна, Обрасца 1 и 

Обрасца 5 на четвртом нивоу. Подаци се уносе за ДБКС –Градске управе и Службе,, за ИБКС 

и за остале подрачуне који су на рачуну КРТ-а и тако омогућује израда консолидованих 

извештаја. У налозима главне књиге трезора (један подрачун на један налог- из практичних 

разлога), са Биланса стања (Образац 1) уносе се сва салда на синтетичком нивоу класа 0, 1, 2, 

и 3 и са Обрасца 5 класе 4, 5, 6, 7, 8, и 9 (по изворима). Остали подрачуни Консолидованог 

рачуна трезора (КРТ), подрачуни који нису рачуни ИКБС, а то су подрачуни пројеката, 

евидентирани су у посебном програму који користи Град Ужице. Пројекти су евидентирани у 

посебним разделима и главама из практичних разлога, а за консолидовање користи се 

закључни лист тог књиговодства, са кога се уносе салда свих конта, приликом консолидације. 

Међусобне трансакције се искључују сторнирањем трансферних конта , да се не би дуплирали 

трансферни расходи и приходи, расходи или обавезе. Трансфери са рачуна буџета на рачуне 

ИКБС истог КРТ-а не представљају расходе и издатке и зато се не приказују у завршном 

рачуну, већ се замењују исказаним расходима и издацима у завршним рачунима ИКБС. 

 Новодобијена консолидована главна књига трезора садржи све трансакције по свим 

подрачунима КРТ-а, односно стварне приходе буџета и све стварне расходе и издатке.  

Консолидована главна књига трезора омогућује израду консолидованог закључног листа и 

консолидованих синтетичких картица. На картицама главне књиге налазе се сва књижења 

рачуна извршења буџета на субаналитичким контима (контима четвртог нивоа) и салда на 

синтетичким контима (конта четвртог нивоа) унета из завршних рачуна ДКБС и ИКБС и 

закључних листова осталих подрачуна КРТ-а. Салдо синтетичке картице консолидоване 

главне књиге трезора налази се на консолидованом закључном листу и на обрасцу 

консолидованог завршног рачуна. 

У програму трезор – Завода за унапређење пословања води се главна књига града Ужица - 

извршење буџета која је јединствена за ДБКС и праћење реализације буџета града. Наменски  

подрачуни пројеката се евидентирају у апликацији  Агенције „Калабић“ Ужице кроз коју се 

воде и све помоћне евиденције и рачуноводство пројеката, као и друге помоћне књиге и то: 

обрачун зарада запослених Градске управе Ужице, финансијско књиговодство месних 

заједница, књиговодство основних средстава, фактурисање услуга и закупа локала, књига 

улазних и излазних фактура. ИБКС имају своје подрачуне, самостално воде пословне књиге у 

програмима које су изабрали и састављају своје завршне рачуне. 

 Састављање и достављање тромесечних, периодичних извештаја о извршењу буџета у 

прописаном року који је утврђен до 10-ог у месецу, по истеку сваког тромесечја у оквиру 

буџетске године, обавеза је свих буџетских корисника. 

На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је следеће: 
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 мањи део зграда и грађевинских објеката није у потпуности појединачно 

идентификован, евидентиран и исказан у финансијским извештајима града, што утиче 

на истинитост и објективност биланса стања; 

 мањи део улазних рачуна није правилно евидентиран у складу са структуром конта која 

је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану 

за буџетски систем, што ће бити детаљније приказано у наредним тачкама Извештаја, 

као и у припадајућим табелама; 

  Народни музеј није вршио усаглашавање са дужницима и повериоцима; 

  софтвери који се користи за вођење књига не обезбеђује функционисање система 

интерних рачуноводствених контрола и нефункционалност апликативних контрола у 

софтверу повећавају ризик израде нетачних финансијских извештаја;  

 Предлози Финансијских планова директних и осталих корисника буџетских средстава 

не садрже детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања, 

што није у складу са чланом 37. став 2. Закона о буџетском систему;  

 Одлуком о буџету нису планирани приходи и расходи из осталих извора у   износу од 

43.709 хиљада динара, па самим тим буџет није свеобухватан план прихода и расхода, 

што није у складу са чланом 2.став 1. Тачка 23, и чланом 28. Став 2. Тачка 4 у коме је 

наведено да је буџет свеобухватан план прихода и расхода и буџет треба да садржи  

преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније; 

 расходи и издаци у износу од 43.709 хиљада динара хиљада динара, који су извршени 

са наменских подрачуна за разне пројекте  нису евидентирани у пословним књигама 

главне књиге које воде директни корисници Градске управе,  у смислу одредби члана 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству, којим је регулисано да су пословне књиге 

свеобухватне евиденције о финансијским трансакцијама корисника буџетских 

средстава, 

 Исправка вредности зграде Народног позоришта у износу 46.808 хиљаде динара је 

књижена на конту 011119 – Исправка вредности пословних зграда уместо на конту 

011199 – Исправка вредности осталих објеката, што није у складу са чланом 10. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем; 

 Народна библиотека Ужице не води помоћне књиге основних средстава што није у 

складу са чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

 Исправка вредности зграде библиотеке у износу 10.862 хиљаде динара је књижена на 

конту 011129 – Исправка вредности пословних зграда уместо на конту 011199 – 

Исправка вредности осталих објеката што није у складу са чланом 10. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

Ризик  
Уколико се пословне промене не евидентирају свеобухватно, уредно, ажурно и у прописаним 

роковима, јавља се ризик израде непоузданих финансијских извештаја.  

Препорука број 3  
Препоручујемо одговорним лицима града Ужица да: 1) евидентирају имовину Града; 2) 

евидентирање врше на контима која су прописана Правилником; 3) изврше усаглашавање са 

дужницима и повериоцима, 4) обезбеде евидентирање пословних промена хронолошки, 

уредно и ажурно; обезбеде функционалност система интерних рачуноводствених контрола и 

приликом евидентирања издатака изврше истовремено одговарајућа књижења на класи 000000 – 

Нефинансијска имовина, 5) пројекте директних корисника евидентирају у пословним књигама 

главне књиге које води Град. 
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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. Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градским 

управама, Градском правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне 

ревизије града Ужица, у оквиру Градске управе за инспекцијске послове обављају се послови 

инспекцијског надзора у области грађевинарства, заштите животне средине, саобраћаја, 

туризма, спорта, комуналних делатности и просвете.  

На основу спроведене ревизије функционисања система интерних контрола која је 

извршена анализом његових елемената: контролног окружења, управљања ризицима, 

контролних активности, информисања и комуникација и праћења и процене система, 

утврдили смо да успостављени систем интерних контрола није у потпуности ефикасан за 

обезбеђење разумног уверавања да ће постављени циљеви бити остварени кроз: пословање у 

складу са важећим прописима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, 

добро финансијско управљање и заштиту средстава. 

   
 

2.2.  Интерна ревизија  

Градоначелник града Ужица донео је Одлуку о оснивању службе интерне ревизије 

града Ужица број ΙΙ 40-4/2012 од 07.03.2012. године.  

Наведеном одлуком прописано је да се Служба интерне ревизије оснива као 

организационо независна од делатности коју ревидира, те да иста није део нити једног 

организационог дела и да у свом раду непосредно одговара градоначелнику. Градоначелник је 

одобрио Повељу интерне ревизије у септембру 2012. године, док је нова Повеља интерне 

ревизије усвојена 25.09.2017. године. Годишњим планом интерне ревизије града Ужица за 

2018. било је предвиђено спровођење ревизије код пет субјеката и то: (1) ревизија система – 

планирање, припрема и извршење финансијског плана за 2017. Годину у Економској школи у 

Ужицу; (2) ревизија система – јавне набавке у Историјском архиву Ужице, (3) система 

планирања, припрема и извршења финансијског плана за 2017. Годину у Градској галерији 

Ужице; (4) ревизија система –Приходи подсистем: Приходи од давања непокретности у закуп 

2017. Године, (5) ревизија система зарада и накнада зарада ЈКП „Водовод“ Ужице. У 2018. 

години Служба интерне ревизије спровела је пет ревизија.  

  Буџетски инспектор је током 2018. године спровео укупно 14 контрола примене закона 

у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења 

средстава корисника јавних средстава града Ужица, за које је сачињен и уручен записник. На 

основу спроведене ревизије функционисања система интерних контрола која је извршена 

анализом његових елемената: контролног окружења, управљања ризицима, контролних 

активности, информисања и комуникација и праћења и процене система, утврдили смо да 

успостављени систем интерних контрола није у потпуности ефикасан за обезбеђење разумног 

уверавања да  

ће постављени циљеви бити остварени кроз: пословање у складу са важећим прописима, 

реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и 

заштиту средстава. 
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3. Завршни рачун 

Законом о буџетском систему уређени су рокови за припрему, састављање и подношење 

завршних рачуна, између осталих и корисника средстава Републичког фонда за здравствено 

осигурање. Крајњи рок за припрему и подношење годишњег финансијског извештаја за 

претходну годину индиректних корисника буџетских средстава јединица локалних власти је 

28. фебруар текуће године за претходну годину (члан 78).  

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова ближе је уређен начин припреме, састављања и подношења 

финансијских извештаја, као и садржина образаца за финансијске извештаје. 

Директни корисници буџетских средстава јединица локалних власти је 31. март текуће године 

за претходну годину  

Град Ужице је доставио Градском већу Одлуку о завршном рачуну 30.04.2019. године извештај на 

прописаним обрасцима 

1) Образац 1 – Биланс стања на дан 31.12.2018. године;  

2) Образац 2 – Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2018. године;  

3) Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1. до 

31.12.2018. године;  

4) Образац 4 – Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1. до 31.12.2018. године; 

5) Образац 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1. до 31.12.2018. године, 

6) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;  

7) извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве; 

8)  извештај о гаранцијама датим у току фискалне године и  

9) преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата 

кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима. 

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину  

Град Ужице Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину није сачинио и није 

доставио Министарству финансија.  

У поступку ревизије град Ужице је сачинио Годишњи извештај о учинку програма за 

2018. годину . 

Одлука о Завршном рачуну буџета  града , израђен је у складу са садржајем и 

класификацијом Одлуке о буџету града Ужице за 2018. годину, односно по програмској 

класификацији, што је приказано у табели 
 
Табела број 1: Табела програмских активности/пројеката    .............................................................................................    у (000) динара 

Шиф

ра 

прогр

ама
 

Назив програма
 

Шифра 

прогамс

ке 

активно

сти/прој

екта
 

Назив програмске активности/пројекта
 

Усвојен 

буџет за 

2018
 

Усвојен 

буџет 2 

2018
 

Текући 

буџет за 

2018
 

Извршење 

у 2018
 

%
 

1101 
Становање, урбанизам и 
просторно планирање 

1101-
0001 

Просторно и урбанистичко 
планирање 20.400 38.100 34.767 13.982 40,22% 

1101 
Становање, урбанизам и 
просторно планирање 

1101-
0005 

Остваривање јавног интереса у 
одржавању зграда 23.000 36.900 37.320 25.446 68,18% 

1101 
Становање, урбанизам и 

просторно планирање 

1101-

П3 
Изградња станова за потребе војске 

20.000 1.000 1.000 0 0,00% 

1101 
Становање, урбанизам и 

просторно планирање 

1101-

П4 

Пројекти амбијенталног уређења 

града 44.000 40.000 45.780 45.754 99,94% 

1101 
Становање, урбанизам и 

просторно планирање 

1101-

П51 

Израда планова детаљне регулације 

Стари град - ЕУ про 0 2.350 2.350 0 0,00% 
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1102 Комуналне делатности 
1102-

0001 

Управљање и одржавање јавним 

осветљењем 83.000 88.000 86.595 80.907 93,43% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

0002 
Одржавање јавних зелених површина 

116.000 121.500 121.500 121.500 100,00% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

0003 

Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене 60.000 58.000 61.205 59.811 97,72% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

0009 
Остале комуналне услуге 

42.500 55.500 53.400 45.158 84,57% 

1102 Комуналне делатности 
1102-
П5 

Реконструкција фекалне и кишне 
канализације 2.000 2.000 0 0   

1102 Комуналне делатности 
1102-

П6 

Кишна канализација унутар градских 

месних заједница  2.000 0 1.800 1.788 99,33% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П7 

Кишна канализација Милоша 

Обреновића 5.000 0 0 0   

1102 Комуналне делатности 
1102-
П8 

Кишна канализација Кондина 
2.700 1.466 1.466 1.466 100,00% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П9 
Водовод Теразије- Волујац 

2.000 1.194 1.194 1.194 100,00% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П10 

Водовод  у систему Лужничка 

долина/Бјелотићи и Каран 6.000 6.000 6.000 3.824 63,74% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П11 

Водосистем Змајевац- гравитациони 
цевовод Равни, Никојевићи, Бјеловац, 

Раванско поље и калдрма 
10.000 10.000 10.000 8.360 83,60% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П12 
Водовод Дрежник 

5.000 5.000 5.000 3.783 75,65% 

1102 Комуналне делатности 
1102-
П13 

Реконструкција водоводних линија 
ради изградње нових објеката 1.500 1.500 1.500 532 35,49% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П14 

Пројекат  - Радови на реконструкцији 
и доградње постројења за 

пречишћавање  воде Петар 

Антонијевић у Ужицу 20.000 31.784 31.674 30.747 97,07% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П15 
Водовод Потпећ 

5.000 5.000 5.000 4.154 83,08% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П16 
Водовод Теразије-Буар крак Аџићи 

1.300 1.159 1.159 1.159 100,00% 

1102 Комуналне делатности 
1102-

П52 

Изградња кишне канализације 

Крчагово - Еу про 0 10.000 10.000 0 0,00% 

1501 Локални економски развој 
1501-

0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 16.700 22.900 25.680 10.205 39,74% 

1501 Локални економски развој 
1502-
0001 

Управљање развојем туризма 
28.260 30.202 30.165 27.099 89,84% 

1501 Локални економски развој 
1502-
П43 

Средства Мин. туризма, трговине и 

телекомуникација - промоција регије 

Западне Србије 
0 700 700 700 100,00% 

1501 Локални економски развој 
1502-
П54 

Средства Мин. туризма, трговине и 
телекомуникација - Zip line 0 0 10.000 10.000 100,00% 

0101 
Пољопривреда и рурални 

развој 

0101-

0002 
Мере подршке руралном развоју 

28.500 22.659 23.624 22.850 96,73% 

0401 Заштита животне средине 
0401-
0001 

Управљање заштитом животне 
средине  3.000 3.000 3.000 2.136 71,19% 

0401 Заштита животне средине 
0401-

0002 

Праћење квалитета елемената 

животне средине 2.000 2.000 2.000 1.704 85,21% 

0401 Заштита животне средине 
0401-

0006 
Управљање осталим врстама отпада 

6.000 6.000 6.000 5.179 86,31% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
0002 

Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

270.00

0 345.000 345.000 326.790 94,72% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
0004 

Јавни градски и приградски превоз 
путника 

209.70

0 271.200 271.200 252.337 93,04% 

0701 
Организација саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
П17 

Реконструкција кнеза Лазара 

7.000 0 0 0   
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0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П18 
Реконструкција Доситејеве улице 

3.000 0 0 0   

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П19 
уређење паркинга Д. Туцовића 

1.500 0 0 0   

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
П20 

Обилазница око бране Врутци- Крнда 
(Биоска и Врутци) 

5.000 3.930 3.930 3.930 100,00% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
П21 

Изградња и асвалтирање Равни-
Дрежник 

3.000 0 0 0   

0701 
Организација саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0701-

П22 

Тротоари реконструкција - тротоар 
Пора Београдска - од стене до вртића 

на Пори - завршетак 
1.000 1.000 1.000 717 71,69% 

0701 
Организација саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0701-

П23 

Поправка и санација спортских 

терена 
3.000 3.000 3.000 535 17,85% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-

П24 

Инфраструктурни радови на 

аеродрому Поникве 
30.000 5.000 4.549 0 0,00% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П25 
Набавка и уградња еластичне ограде 

1.000 1.000 1.000 490 49,03% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П26 

Изградња нових и реконструкција 

постојећих стајалишта 
2.000 0 0 0   

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
П27 

Студија такси превоза 

1.500 1.500 1.500 0 0,00% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
П28 

Набавка опреме за контролу 

безбедности саобраћаја, видео надзор 

и детекцију прекршаја 
6.000 6.000 6.451 6.451 100,00% 

0701 
Организација саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0701-

П29 
Месне заједнице- путеви 

49.000 49.000 49.000 29.465 60,13% 

0701 
Организација саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0701-

П30 
Месне заједнице- расвета 

1.000 1.000 1.000 769 76,95% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П31 
Месне заједнице- водоводи 

2.000 2.000 2.000 1.176 58,80% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П32 

Изградња инфраструктуре за потребе 

станова за расељена лица 
5.000 1.500 1.800 1.795 99,72% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П33 

Севојно - реконструкција улице 

Гаврила Принципа 
2.100 2.100 2.100 1.870 89,03% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
П34 

Севојно - реконструкција улице 
Соколска 

2.500 2.500 2.500 0 0,00% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
П35 

Севојно - изградња паркинга 

2.200 2.200 2.200 0 0,00% 

0701 
Организација саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0701-

П36 

Севојно - изградња јавне расвете 

улице Хероја Дејовића 
1.200 1.134 1.134 1.134 100,00% 

0701 
Организација саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

0701-

П37 
Инфраструктурни пројекти 

20.000 22.850 25.070 17.343 69,18% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П38 
Изградња спортске дворане 

10.000 0 0 0   

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П39 
Пројекат - Интегрисани универзитет 

30.000 30.000 27.000 4.964 18,39% 

0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701-
П53 

Игралиште на плажи "Кошарка за 
све" 

0 5.788 5.788 5.631 97,30% 
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0701 

Организација саобраћаја и 

саобраћајна 
инфраструктура 

0701-

П41 

Пројекат реконструкције школе у 

Севојну и културног центра 
0 15.000 15.000 4.513 30,08% 

2001 
Предшколско васпитање и 

образовање 

2001-

0001 

Функционисање и остваривње 

предшколског васпитања и 
образовања  

333.30
5 333.358 341.018 328.711 96,39% 

2001 
Предшколско васпитање и 
образовање 

2001-
П1 

Пројекат - Вртић на Белој земљи 
11.405 11.644 11.644 11.644 100,00% 

2002 
Основно образовање и 
васпитање 

2002-
0001 

Функционисање основних школа 124.25

3 122.137 123.927 109.700 88,52% 

2003 
Средње образовање и 

васпитање 

2003-

0001 
Функционисање средњих школа 

81.700 83.460 83.460 74.968 89,83% 

0901 
Социјална  и дечија 
заштита 

0901-
0001 

Једнократне помоћи и други облици 
помоћи 2.975 3.965 3.965 2.738 69,06% 

0901 
Социјална  и дечија 

заштита 

0901-

0003 
Дневне услуге у заједници 

12.500 14.514 15.444 15.443 100,00% 

0901 
Социјална  и дечија 

заштита 

0901-

0004 

Саветодавно-терапијске и социјално-

едукативне услуге 40.610 46.163 46.784 44.854 95,87% 

0901 
Социјална  и дечија 

заштита 

0901-

0005 

Подршка реализацији програма  

Црвеног крста 7.300 8.384 8.384 8.381 99,97% 

0901 
Социјална  и дечија 

заштита 

0901-

0006 
Подршка деци и породици са децом 

10.000 10.000 9.600 8.630 89,90% 

1201 
Развој културе и 

информисања 

1201-

0001 

Функционисање локалних установа 

културе 
181.63

1 192.460 192.497 183.116 95,13% 

1201 
Развој културе и 

информисања 

1201-

0002 

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 16.947 19.265 22.558 21.516 95,38% 

1201 
Развој културе и 

информисања 

1201-

П2 
Југословенски позоришни фестивал  

6.300 9.878 8.906 9.665 108,52% 

1201 
Развој културе и 

информисања 

1201-

П44 

Пројекат дигитализације културних 

добара 0 500 500 500 100,00% 

1201 
Развој културе и 
информисања 

1201-
П40 

Средства за матичне функције 
0 450 450 450 100,00% 

1201 
Развој културе и 
информисања 

1201-
П45 

Пројекат - Библиотека место учења 
0 523 480 480 100,00% 

1201 
Развој културе и 

информисања 

1201-

П46 

Пројекат - Библиотека инклузивна 

култура 0 350 350 349 99,85% 

1201 
Развој културе и 

информисања 

1201-

П42 
Изложба "Млеко и крв" 

0 700 700 512 73,14% 

1201 
Развој културе и 

информисања 

1201-

П49 

Пројекат са Министарством културе 

"Али град ме штитио" 0 700 700 700 100,00% 

1201 
Развој културе и 

информисања 

1201-

П50 

Пројекат -Крива Река некропола 

бронзаног и гвозденог доба 0 600 600 600 100,00% 

1201 
Развој културе и 
информисања 

1201-
П55 

Пројекат адаптације простора у 

поткровљу Народног музеја за рад са 

децом и осталим корисницима 
0 0 400 400 100,00% 

1201 
Развој културе и 
информисања 

1201-
П56 

Пројекат реконструкције топлотне 
подстанице 0 0 3.497 0 0,00% 

1201 
Развој културе и 
информисања 

1201-
П47 

Адаптација и опремање спомен собе 
посвећене Петру Бојовићу и Великом 

рату 0 3.690 3.690 3.690 100,00% 

1301 Развој спорта и омладине 
1301-

0001 

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 

савезима 41.000 41.134 39.935 37.547 94,02% 

1301 Развој спорта и омладине 
1301-
0005 

Спровођење омладинске политике 
1.600 1.652 1.659 1.619 97,57% 

0602 
Опште услуге локалне 
самоуправе 

0602-
0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина 

426.65

1 449.930 441.128 440.832 99,93% 

0602 
Опште услуге локалне 
самоуправе 

0602-
0002 

Функционисање месних заједница 
30.163 30.513 31.199 27.265 87,39% 
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0602 
Опште услуге локалне 

самоуправе 

0602-

0003 
Сервисирање јавног дуга 187.20

0 180.200 178.921 176.725 98,77% 

0602 
Опште услуге локалне 

самоуправе 

0602-

0004 
Градско правобранилаштво 

6.697 5.501 5.501 5.356 97,36% 

2101 
Политички систем локалне 
самоуправе 

2101-
0001 

Функционисање Скупштине 
11.146 11.645 11.645 10.562 90,70% 

2101 
Политички систем локалне 
самоуправе 

2101-
0002 

Функционисање извршних органа 
18.609 19.451 20.908 20.153 96,39% 

2101 
Политички систем локалне 

самоуправе 

2101-

0003 

Подршка раду извршних органа 

власти и скупштине 15.912 16.038 16.038 15.212 94,85% 

0501 
Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије 

0501-

0001 
Енергетски менаџмент 

10.000 14.000 14.000 13.911 99,36% 

УКУПНО: 2.802.463 3.009.418 3.032.588 2.765.581 91,20% 

 

Утврђено је ревизијом следеће:  

 Одлука о завршном рачуну буџета Града Ужица за 2018. годину не садржи потпуно 

образложење одступања између одобрених средстава и извршења буџета, односно није 

наведено образложење за 15 пројектних активности, односно пројеката, које нису 

реализоване и у оквиру којих није било извршења расхода и издатака, што није у складу 

са чланом 79. Закона о буџетском систему; 

 Није наведено образложење за 17 пројектних активности, односно пројеката, у оквиру 

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

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

 да Град Ужице годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину није сачинио и није 

доставио Министарству финансија, што није у складу са чланом 79. Закона о буџетском 

систему. 

Учинак на унапређењу родне равноправности за 2018. годину 

Градска управа града Ужица  није донела План за увођење родне одговорности буџетирања за 

2018. Годину. Одлуком о буџету за 2018. Годину дефинисан је следећи програм у оквиру 

Функционисања основних школа –Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању , шифра 0001, индикатор број стручних лица  која су добила 24 бода за стручно 

усавршавање (жене/мушкарци, али су одлуком о буџету за 2018. годину дефинисан родно 

одговорни циљ и индикатор. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да нису достављени подаци о 

остварењу индикатора при реализацији циља подршке број стручних лица која су добила 24 

бода за стручно усавршавање (жене/мушкарци), за програмску активност  Функционисања 

основних школа. 

 
3.1. Образац 5 – Извештај о извршењу буџета 

Извештај о извршењу буџета је саставни део Завршног рачуна како је то утврђено 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног 

осигурања. Састављање извештаја се врши на обрасцу чији је назив Извештај о извршењу 

буџета – Образац 5. 

 
            Табела број 2: Структура прихода и примања   ............................................................................................у (000) динара 

Екон. 

клас. Приходи и примања 

План из 

фин.плана 

Укупно 

(5-9) Република 

Oпштине/

Град ООСО 

Дона-

ције Остало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

710000 Порези 1.838.805 1.804.579  1.804.579    

730000 Донације и трансфер 288.267 406.136    95.143 310.993 
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740000 Други приходи 514.200 414.124  354.373  865 58.886 

770000 

Мем.ставке за рефунд. 

расхода 1.800 1.756  1.756    

780000 
Трансфери између 
корисника на истом нивоу 8.475 7.613     7.613 

790000 Приходи из буџета 3.780 3.638     3.638 

700000 Текући приходи 2.655.327 2.637.846  2.160.708  96.008 380.130 

810000 

Примања од продаје 

основних средстава 5.000 9.226     9.226 

820000 

Примања од продаје 

залиха 1.370 259     259 

800000 

Прим. од продаје нефин. 

имовине 6.370 9.485     9.485 

910000 Прим. од задужив. 150.000 150.000     150.000 

900000 

Прим. од задуж. и 

прод.фин. имов. 150.000 150.000     150.000 

 

 

Укупни приходи и 

примања 2.811.697  2.797.331  2.160.708  96.008 540.615 

 

 Планирани износ прихода и примања од 2.811.697 хиљадa динара састоји се од (1) плана 

текућих прихода у износу од 2.655.327 хиљаде динара, (2) плана примања од продаје 

нефинансијске имовине у износу од 6.370 хиљада динара и (3) плана примања од задуживања 

и продаје финансијске имовине у износу од 150.000 хиљада динара. 
 
Табела број 3: Структура расхода и издатака    .........................................................................................       у (000) динара 

Екон. 

клас. Расходи и издаци 

Апропријација 

из буџета 

Укупно 

(5-9) Република 

Oпштине/

Град ООСО 

Дон-

ације Остало 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

410000 Расх. за запослене 594.496 592.203  583.272  2.666 6.265 

420000 Кориш. усл. и роба 1.079.854 977.423  783.262  4.419 189.742 

430000 Упо. основних сред        

440000 
Отпл. камата и прат. тр. 
задужив. 9.200 7.089  1.737   5.352 

450000 Субвенције 110.400 109.380  104.380   5.000 

460000 

Донац., дот. и 

трансфери 320.095 294.702  86.943  758 207.001 

470000 

Социј.осигурање и 

социјална заштита 89.850 78.606  67.867  6.606 4.133 

480000 Остали расходи 122.950 112.357  106.923   5.434 

400000 Укупни тек. расх. 2.326.845 2.171.760  1.734.384  14.449 422.927 

510000 Основна средства 532.898 418.173  128.284  20.136 269.753 

520000 Залихе 3.104 2.867     2.867 

540000 Природна имовина        

500000 

Издаци за нефинан, 

имовину 536.002 421.040  128.284  20.136 272.620 

 

Текући расходи и 

издаци за 

нефинансијску 

имовину 2.862.847 2.592.800  1.862.668  34.585 695.547 

610000 Отплата главнице 169.741 169.637  169.637    

600000 

Изд. за отп. главн. и 

наб. фин. Имов. 169.741 169.637  169.637    

 

Укупни расходи и 

издаци 3.032.518 2.762.437  2.032.305  34.585 695.547 

 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 2.661.697 2.647.331  2.160.708  96.008 390.615 

 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 2.862.847 2.592.800  1.862.668  34.585 695.616 

         

 Буџетски суфицит  54.531  298.040  61.423  

 Буџетски дефицит 201.150      304.932 

900000 Прим. од задуж. и 150.000 150.000     150.000 
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прод.фин. имов. 

600000 

Изд. за отпл. глав. и 

наб.фин. имов. 169.741 169.637  169637    

 Вишак примања       150.000 

 Мањак примања 19.741 19.637  169.637    

 Вишак новч.прилива  34.894  128.403  61.423  

 Мањак новч.прилива 220.891      154.932 

 

Планирани износ расхода и издатака од 3.032.518 хиљада динара састоји се од (1) плана 

текућих расхода у износу од 2.326.845 хиљада динара, (2) плана издатака за нефинансијску 

имовину у износу од 536.002  хиљаде динара и (3) плана издатака за отплату главнице и 

набавке финансијске имовине у износу од 169.741 хиљаде динара. 

 

На основу извршене ревизије презентоване документације утврдили смо следеће:  
- директни корисници нису попунили и доставили Образац 5 – Извештај о извршењу буџета 

за сваку функцију, што није у складу са чланом 10. Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.  

-директни корисници су попунили и доставили Образац 5 – Извештај о извршењу буџета за 

сваки Пројекат, али није попуњена колона 4 Апропријација из буџета,  што није у складу са 

чланом 10. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова.  

- Одлуком о буџету града Ужице за 2018. годину нису планирани приходи и расходи из 

осталих извора у износу од 43.709 хиљада динара, па самим тим буџет није свеобухватан план 

прихода и расхода, што није у складу са чланом 2.став 1. тачка 23, и чланом 28. став 2. Тачка 

4. Закона о буџетском систему у коме је наведено да је буџет свеобухватан план прихода и 

расхода и буџет треба да садржи  преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи 

Европске уније; 

-приликом израде завршног рачуна, подаци који се односе на директне кориснике, програм 

преузима аутоматски, а подаци из образаца индиректних корисника се уносе ручно чиме се 

повећава ризик правилног исказивања тих података. 

 

Ризик  
Уколико се у Образац 5 не уносе потпуни и исправни подаци о планираним приходима 

и примањима, као и износу одобрених апропријација, информације исказане у истом нису 

потпуне.  

Уколико се настави са ручним уносом података из финансијских извештаја индиректних 

корисника, постоји ризик од нетачног исказивања података.  

Препорука број 4 
Препоручујемо одговорним лицима да: 1)исправно попуне све колоне у Обрасцу 5 и 

припреме и саставе Извештаје о извршењу буџета за сваку функцију, 2) попуне колону 4-

апропријација из буџета појединачно у складу са Правилником о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и3) да врше 

аутоматску обраду података, како би се смањио ризик од нетачног преноса података. 
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3.1.1. Приходи и примања 
 

Приходи 

 
Табела број 4: Планирани и остварени приходи и примања града Ужица за 2018. годину…………………….у (000)динара 

 
Графикон број 2: Однос планираних прихода и примања и остварења из буџета 

 
 

План прихода и 
примања 
из буџета  
2.811.697 

Остварење из 
буџета; 2.160.708 

Eкон. 

класиф. 
O п и с 

План из 

буџета 
 

Остварење 

из буџета 
 

Укупно 
остварење 

из Обрасца 

5 

 

 

4/3 

 

 

5/3 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

700000 Текући приходи 2.655.327 2.160.708 2.637.846 81,37 99,34 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.396.500 1.368.382 1.368.382 97,99 97,99 

712000 Порез на фонд зарада 0 23 23   

713000 Порез на имовину 315.500 314.290 314.290 99,62 99,62 

714000 Порез на добра и услуге 78.543 77.140 77.140 98,21 98,21 

715000 Порез на међународну трговину и трансакције 3.500 4.051 4.051 115,74 115,74 

716000 Други порези 44.762 40.693 40.693 90,91 90,91 

731000 Донација међународних удружења 0  8.660   

732000 Донације и помоћи од међународних организација    86.483   

733000 Трансфери од Другог нивоа власти 288.267  310.993  107,88 

741000 Приходи од имовине 118.318 74.800 77.265 63,22 65,30 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 304.602 243.531 275.529 79,95 90,46 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 21.000 21.491 21.491 102,34 102,34 

744000 

Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 56.099  24.857 0,00 44,31 

745000 Мешовити и неодређени приходи 14.181 14.551 14.982 102,61 105,65 

772000 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 1.800 1.756 1.756 

 

97,56 97,56 

781000 Трансфери између корисника на истом нивоу 8.475  7.613  89,83 

791000 Прихoди из буџета 3.780  3.638  96,24 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 6.370  9.485  148,90 

811000 Примања од продаје непокретности 5.000  9.226  184,52 

822000 Примања од продаје залиха производње 30  30  100 

823000 Примања од продаје робе за даљу продају 1.340  229  17,09 

900000 

Примања од задуживања и продаје финансијске 

имовине 150.000  150.000 

 

100 

911000 Примања од задуживања 150.000  150.000  100 

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине      

Укупно 2.811.697 2.160.708 2.797.331 

 

76,85 99,49 
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Графикон број 3: Структура учешћа највећих прихода у буџету 2018. године 

 
 

На основу извршене ревизије исказаних износа утврђено је да je укупно остварење текућих 

прихода и примања у односу план из буџета остварен са 99,49% у односу на план. 

На основу презентоване документације у току ревизије утврђено да је следеће:  

 

 Одлуком о буџету града Ужица за 2018. годину нису планирани приходи из 

осталих извора у износу од 43.709 хиљада динара, па самим тим буџет није 

свеобухватан план прихода и расхода, што није у складу са чланом 2. став 1. тачка 

23 и чланом 28. став 2. тачка 4 у коме је наведено да је буџет свеобухватан план 

прихода и расхода и буџет треба да садржи  преглед очекиваних средстава из 

финансијске помоћи Европске уније; 

 План и остварење града Ужица на дан 31.12.2018. године је 95,60 % , уместо 99,49 

% , што значи да у План , односно у Одлуку о буџета нису укључени приходи из 

осталих извора . 

 

Препоручујемо одговорним лицима града Ужица да у општем делу Одлуке о буџету 

планирају приходе и примања од додатних активности. 

 

Град Ужице је у оквиру Градске управе за финансије као унутрашњу организациону 

јединицу образовао Одељење за локалну пореску администрацију (ЛПА), у складу са 

Правилником о организацији и систематизацији радних места у градским управама, Градском 

правобранилаштву, Служби буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ужица.  

711000-Порез на 
доходак, добит и 

капиталне добитке 
55% 

713000-Порез на 
имовину 

13% 

714000-Порез на 
добра и услуге 

3% 

732000-Донације 
и помоћи од 

међународних 
организација  

3% 

733000-Трансфери 
од Другог нивоа 

власти 
12% 

741000-Приходи 
од имовине 

3% 

742000-Приходи од 
продаје добара и 

услуга 
11% 
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ЛПА врши утврђивање, наплату и контролу изворних локалних јавних прихода преко 

инсталираног Информационог система ЛПА „М. Пупин“.  

ЛПА града Ужица није донела Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину, што 

није у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Сл. гласник РС“, бр. 36/2015).  

У складу са Правилником о пореском рачуноводству Локална пореска администрација града 

Ужица је доставила попуњене прилоге и то: (1) Образац ЕПР евиденција о одобреном 

одлагању плаћања на почек или на рате за период од 01.01. до 31.12.2018. године (Прилог 

број 11); (2) Образац ГО – 3/1 – Преглед стања на рачунима за период од 01.01. до 31.12.2018. 

године (Прилог број 18); (3) Образац ГО – 1 – Порески бруто годишњи извештај за период од 

01.01. до 31.12.2018. године (Прилог број 19); (4) Образац ГО – 2 – Порески нето годишњи 

извештај за период од 01.01. до 31.12.2018. године (Прилог број 20).  

Међутим, нису достављени следећи обрасци: (1) Образац ЕНР евиденција о неурученим 

решењима о утврђивању пореза до 31.12.2018. године (Прилог број 12); (2) Образац ИПД – 

Извод пореског дуга на дан 31.12.2018. године (Прилог број 13); (3) Образац ЕСДПО – 

Евиденција о спорним и дубиозним пореским обавезама на дан 31.12.2018. године (Прилог 

број 14); (4) Образац ЕЗПО – Евиденција о застарелим пореским обавезама до 31.12.2018. 

године (Прилог број 15) и (5) Образац ГО – 3 – Преглед стања на рачунима пореских 

обвезника за период од 01.01. до 31.12.2018. године (Прилог број 17) 

У поступку ревизије на основу увида у Обрасце прописане Правилником о 

пореском рачуноводству је утврђено да:Локална пореска администрација није доставила 

следеће обрасце (образложење одговорних лица града Ужица): (1) Прилог 14-ЕСДПО- За 

податке о спорним и дубиозним потраживањима не постоји могућност аутоматског добијања 

извештаја, што је потврђено и дописом од Института „Михаило Пупин“ чији софтвер користе 

и који је у прилогу достављен; (2) Прилог 15-ЕЗПО- У систему Локалне пореске 

администрације, не води се евиденција о застарелим пореским обавезама кроз ванбилансну 

евиденцију, па такве податке не могу издвојити; (3) Прилог 16-ЕОПО-Отпис пореске обавезе 

на уплатном рачуну 840-741534843-98- Накнада за коришћење грађевинског земљишта, 

извршен је по основу релативне застарелости, а на основу захтева пореских обвезника; (4) 

Прилог 12-ЕНП – Неуручена решења се у складу са чланом 36. Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 95/18-пречишћен текст) књиже се 15-

им даном од дана предаје пошти, а сва остала које у тој години нису уручена, књиже се са 

31.12.2018. године, у складу са Правилником о пореском рачуноводству („Службени гласник 

РС“ број 103/2011), тако да се сва Решења сматрају урученим, Институт за велике 

информационе системе „Михаило Пупин“ је доставио следеће образложење: (1) Имајући у 

обзир прописане начине вођења аналитичке картице, обрачун камате и редослед намирења 

пореза и споредних пореских давања, у пореском рачуноводству није могуће у свим 

случајевима прецизно утврдити рочност потраживања, а самим тим ни застарелост права на 

наплату. Рочност потраживања је могуће прецизно утврдити само у случајевима када није 

било извршених уплата на рачун пореског обвезника и то искључиво за обвезнике за које не 

постоје решења о одложеном плаћању пореског дуга и отпису камате донета на основу: (а) 

одлуке о условима и начину плаћања, одлагању плаћања и отпису камате из 2010. године; (б) 

Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга из 2012. године, (ц) Закона о 

пореском поступку у пореској администрацији од 2016. године. (2) У систему не постоји 

могућност аутоматског добијања извештаја о: (а) спорним и дубиозним обавезама (ЕСДПО), 

(б) застарелим пореским обавезама (ЕЗПО) и (ц) отпису пореских обавеза (ЕОПО), али да се 

такви извештаји се могу добити увидом у аналитику по шифри промета и рачуну.  

Образац ЕПР евиденција о одобреном одлагању плаћања на почек или на рате за 

период од 01. јануара до 31. децембра 2018. године (Прилог број 11). У Обрасцу ЕПР ЛПА 
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града Ужица исказана је евиденција о одобреном одлагању плаћања на почек или на рате за 

1000 обвезника. Решења о одлагању су донета на основу члана 73. Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији.  

Укупан износ одобреног одлагања је 34.183 хиљаде динара и то главница 23.163 хиљаде 

динара и камата 20.441 хиљада динара.  

Образац ГО – 3/1 – Преглед стања на рачунима за период од 01. јануара до 31. 

децембра 2018. године (Прилог број 18). У обрасцу ГО – 3/1 ЛПА града Ужица исказала је 

Преглед стања на рачунима за период од 01.01. до 31.12.2018. године, по коме салдо дугује 

износи 518.445 хиљада динара, салдо потражује износи 43.068 хиљаде динара и салдо камата 

износи 592.215 хиљада динара.  

Образац ГО – 1 – Порески бруто годишњи извештај за период 01. јануар - 31. 

децембар. 2018 .године (Прилог број 19). У обрасцу ГО – 1 ЛПА града Ужица исказала је 

салда код свих рачуна класе „0“ „1“ и „2“. На дан 31.12.2018. године потражни салдо за све 

рачуне класе „1“ износи 1.130.239 хиљада динара, а дуговни салдо за све рачуне класе „2“ 

износи 1.130.239 хиљаде динара.  

У складу са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе, јединици локалне 

самоуправе припадају изворни приходи. 
 

 

Изворни приходи су исказани према следећој структури:  

 

1) Порези на имовину.  

Утврђују се и наплаћују на основу Закона о порезима на имовину 
13

. Одлуке о одређивању 

зона и најопремљеније зоне на територији града Ужица, Одлука  о утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих  непокретности за утврђивање пореза на имовину за 

2018. годину на територији града Ужица, Одлуке о висини стопе пореза на имовину у граду 

Ужицу  
 
 

        Табела број 5:  Преглед пореза на имовину .............................................................................................................................  у (000) динара 

 

 

Р.бр. 

 

 

Ек.кл. 

 

 

О  П  И  С 

Бр. 

издатих 

решења 

2017.г. 

Бр. 

издатих 

решења 

2018.г. 

Приход 

буџета 

Града 

Потраживање од обвезника града 

 

Дуг 

 

Камата 

 

Укупан 

дуг 

 

Претпла

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 

 
711147 

Порез на земљиште 
правних лица 

0 0 114 2.724 2.321 5.044 393 

 

2 713121 

Порез на имовину 

физичких лица 

35.807 31.606 126.498 159.751 133.360 293.110 13.918 

 
 

 

3 713122 

Порез на имовину 
правних лица који  

воде пословне 

књиге 

465 471 131.775 95.220 62.129 157.349 3.459 

 

 
УКУПНО 

(1-3) 

36.272 32.077 258.387 257.694 197.809 455.503 17.770 

 

Град Ужице је у 2018. години послао за порез на имовину  10.992 опомене и то: 1.622 опомена 

за порез на земљишта правних лица, 9.093 опомена за порез на имовину физичких лица и 277 

опомена  за порез на имовину правних лица који  воде пословне књиге. 

 

Порез на земљиште (711147)– по том основу у 2018. години остварен је приход од 114 

хиљада динара.  

                                                             
13

 „Сл. гласник РС“. број  26/01...47/13 и 68/14 



 

 

 24 

 

  Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета Града Ужица за 2018. годину 

Порез на имовину физичких лица (713121)– по том основу у 2018. години, пореским 

обвезницима издато је 31.606 решења и у односу на 2017. годину издато је 4.201 решење 

мање. Остварен је приход у износу од 126.498 хиљада динара. 

Порез на имовину правних лица (713122)– број решења пореза на имовину правних лица за 

2018. годину износио је 471, а за 2017. годину 465. Током 2018. године послато је 277 

опомена за плаћање пореза, док у истом периоду нису донесена решења о принудној наплати 

пореза. Остварен је приход у износу од 131.775 хиљада динара 

 

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

комуналним таксама број 434-19/16 oд 22.12.2016. године. 
 
        Табела број 6:Локалне комуналне таксе...............................................................................................................  у (000) динара 

Р.бр Екон. 

класифик 

 

Назив 
 

О П И С 

Бр. 

издатих 
решења 

Решења 

2018 

Приход 

буџета 

града 
2018 

Потраживање од обвезника града 

Дуг Камата Укупно Претплата 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 716111 Комунална такса за истицање 
фирме на пословном простору 

259 40.709 30.031 21.726 51.757 13.935 

2. 714513 Такса за држање мот и друм во - 43.270     

3.  741531 Такса за коришћење простора на 
јавним површинама 

72 9.444 14.560 6.885 21.445 690 

4. 714431 КТ за коришћење рекламних 

паноа 

18 974 99 3 102 160 

5.  714552 Боравишна такса  11.009     

6  УКУПНО  349 105.406 44.690 28.614 73.304 14.786 

 

1. Комунална такса за истицање фирме на пословном простору – обрачунава се по 

тарифном броју 1. Одлуке, а на основу пријаве таксеног обвезника за коришћења права из 

овог тарифног броја. Током 2018. године донето је 259 Решења и остварен приход од 40.709 

хиљада динара по основу ове таксе. На дан 31.12.2018. године, укупан дуг таксених обвезника 

износио је 51.757 хиљада динара.  

2. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила – обрачунава се 

по тарифном броју 3. Одлуке. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се једнократно, 

приликом регистрације возила. У 2018. години је остварен приход од 43.270 хиљаде динара.  

3. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама – обрачунава се по 

тарифном броју 4. Одлуке. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице на 

основу задужења одељења ЛПА, а по претходно издатом решењу Градске управе за 

урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. У 2018. години издато је 72 Решења и 

остварен је приход по основу ове таксе у износу од 9.444 хиљада динара. На дан 31.12.2018. 

године, укупан дуг таксених обвезника износио је 21.445хиљада динара.  

4. Комунална такса за коришћење рекламних паноа обрачунава се по тарифном броју 2. 

Одлуке. Утврђивање, обрачун и наплату ове таксе вршило је одељење ЛПА приликом 

издавања решења за коришћење рекламних паноа, а на основу решења Градске управе за 

урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. У 2018. години је издато 18 Решења и 

остварен је приход од 974 хиљаде динара по основу таксе. 

5. Боравишна такса за 2018. годину је утврђена Одлуком боравишној такси број 434-21/17 

од 15.12.2017. године у износу 100 динара У 2018. наплаћено је укупно таксе у укупном 

износу од 11.009 хиљада динара. 



 

 

 25 

 

  Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета Града Ужица за 2018. годину 

На основу извршене ревизије презентоване документације утврдили смо да није 
вршена контрола наплате боравишне таксе што је у супротности са Законом о локалној 

самоуправи. 

Комунална такса за држање средстава за игру – обрачунава се по тарифно броју 5. Одлуке. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник пословног простора који држи апарате за 

забавне игре на основу задужења одељена ЛПА. У 2018. години није било утврђених 

задужења по овом тарифном броју.  

Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове – обрачунава се по 

тарифном броју 6. Одлуке. Таксу из овог тарифног броја плаћа таксени обвезник за 

коришћење права из овог тарифног броја. У 2018. години није било утврђених задужења по 

овом тарифном броју.  

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом – обрачунава се 

по тарифном броју 7. Одлуке. Таксу из овог тарифног броја плаћа таксени обвезник за 

коришћење права из овог тарифног броја, а по претходно издатом одобрењу Градске управе 

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града. У 2018. години није било 

утврђених задужења по овом тарифном броју.  

 

3) Други изворни и уступљени локални приходи 

 
Табела број 7: Други изворни и уступљени приходи.............................................................................. у (000) динара 

 

Р.б
р 

Екон. 

класиф
икациј

а 

 

Назив 
 

О П И С 

Бр.  

Решењ
а 

2018 

Приход 

буџета 
града 

2018 

Потраживање од обвезника града 

 
 

 

 
 

 

Дуг Камата Укупно Претпла
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1. 

 
714562 

Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 

 
521 

 
21.088 

 
10.920 

 
3.832 

 
14.752 

 

 

2. 

 

741526 

Накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 

  

1.229 

    

 

3. 

 

741534 

Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 

  

17.105 

 

219.017 

   

352.080 

 

571.097 

 

 

4. 

 

742142 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 
својини које користе градови и 

индиректни корисници њиховог буџета 

 

359 

 

52.279 

 

12.714 

  

12.714 

 

 

5. 

 

742143 

 

Приходи од закупнине за грађевинско  

земљиште у корист градова 

  

4.944 

 

1.669 

  

1.669 

 

 
6. 

 
 

742341 

 
Приходи који својом делатношћу остваре 

органи и организације градова 

 
519 

 
4.839 

 
6.310 

  
6.310 

 

 

7. 

 

 

743342 

 

 

Мандатне казне 

 

590 

 

946 

    

   

УКУПНО: 

 

1.989 

 

102.430 

 

250.630 

   

355.912 

 

606.542 

 

 

 

 

1. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине – 714562: Скупштина града 

Ужица донела је Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине број 434-

21/2014 од 23.12.2014. године. Одлуком је прописана обавеза плаћања накнаде, критеријуми 

за утврђивање висине, начин и рокови плаћања и др. У 2018. години приходи по основу 
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накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварени су у износу од 21.088 хиљада 

динара. Према подацима одељења ЛПА, послато је 5.427 опомена обвезницима.  

2. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта – 741526: Накнада се утврђује и 

наплаћује на основу Закона о шумама. Град Ужице је остварио приход по том основу у 

износу од 1.229 хиљада динара.  

3. Накнада за коришћење грађевинског земљишта – 741534: У 2018. години приходи по 

том основу остварени су у износу од 17.105 хиљада динара и односе се на наплату 

потраживања по решењима из ранијих година. При чему је према подацима ЛПА послато 646 

опомена обвезницима. Према Изјави одговорног лица ЛПА подаци о стању дуга су преузети 

из „Дирекције за изградњу“ средином 2016. године. Због недостатка релевантних података 

принудна наплата није спроведена.  

4. Приходи од камата на средства буџета града – 741142: наведени приход је остварен у 

износу од 8.339 хиљада динара и то по основу камате на депозите по виђењу код пословних 

банака (NLB banka и HALK banka). 

5. Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова – 742143: 

Податке о висини прихода од закупнине за грађевинско земљиште је преузела Градска управа 

за финансије од „Дирекције за изградњу Ужица“. Отуђење неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавној својини се спроводи јавним надметањем или прикупљањем понуда. У 

2018. години остварен је приход од 4.944 хиљада динара.  

6. Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова  - 742341 
Град Ужице је у 2018. години остварио приход у износу од 4.839 хиљада динара. Током 2018. 

године донето је 259 Решења. На дан 31.12.2018. године, укупан дуг таксених обвезника 

износио је 6.310 хиљада динара.  

7. Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа 

градова је остварен у износу од 946 хиљада динара. Током 2018. године донето је 590  

Решења. 

8. Дивиденда буџета градова – 741241: Град Ужице је у 2018. години остварио приход у 

износу од 7.274 хиљада динара по Одлуци о привременој расподели добити по годишњем 

обрачуну за 2017. годину Акционарског друштва „Ужице гас“ у коме је град Ужице акционар 

са 30% учешћа у капиталу.  

9. Накнада за коришћење минералних сировина – 741511: Накнада за коришћење 

минералних сировина утврђује се и наплаћује на основу Закона о рударству и геолошким 

истраживањима. У 2018. години град Ужице је остварио приход по овом основу у износу од 

1.017 хиљада динара. 

10. Допринос за уређење грађевинског земљишта – 741538: У 2018. години остварен је 

приход од 39.593 хиљада динара. Износ доприноса се утврђује Решењем о издавању 

грађевинске дозволе.  

11. Градске административне таксе – 742241: Наплаћују се у складу са Одлуком о 

локалним административним таксама од 05.03.2007. године и Решењем о усклађивању тарифа 

локалних административних такси од 17.11.2014. године. У 2018. години приходи од 

градских административних такси остварени су у износу од 5.192 хиљаде динара.  

12. Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова – 742242: Наплаћује се у складу 

са Законом о озакоњењу објеката и Одлуком о условима за озакоњење објеката који имају 

већу спратност од прописане важећим планским документом број 350-83/15 од 23.12.2015. 

године. Остварени приход из поступка легализације износи 5.516 хиљада динара.  

13. Приход од новчаних казни за прекршаје – 743324: У 2018. години остварени су 

приходи у износу од 20.079 хиљада динара.  
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14. Остали приходи у корист нивоа градова – 745141: У 2018. години су остварени приходи 

у износу од 14.548 хиљада динара.  

Приходи из осталих извора, трансфери од других нивоа власти  

Приходи од давања у закуп – 742142: Скупштина града Ужица је донела Одлуку о давању у 

закуп пословног простора у јавној својини града Ужица и Одлуку о изменама и допунама 

Одлуке о давању у закуп пословног простора у својини града Ужица. Висина закупа се 

одређује по m
2
. месечно, према зони, а утврђено је укупно шест зона.  

На коришћење је дато укупно 66 јединица пословног простора, укупне површине 12.512,09 

m
2
. Укупно остварени приходи у 2018. години по овом основу износе 51.827 хиљаду динара. 

Укупна потраживања на дан 31.12.2018.  године износе  10.342 хиљаде динара.  

 

Јавно предузеће за одржавање и коришћење спортских објеката „Велики парк“. Јавно 

предузеће „Велики парк“ је у 2018. години остварило приходе по Уговорима о закупу 

пословног простора: број 598 од 25.11.2015. године и број 602 од 26.11.2015. године. У 2018. 

години је уплаћено 192 хиљаде динара.  

 
    Табела број  8: Табеларни приказ пословног простора на дан 31.12.2018. године 

Р.бр. ОПИС Број јединица Површина у м2 

 
1 Празан пословни простор - - 

2 Пословни простор издат на неодређено време 17 4.339,19 

3 Пословни простор издат  без накнаде 16 4.442,42 

4 Пословни простор издат на 5 година 10 1.220,44 

5 Пословни простор издат на 3 године 13 2.351,8 

6 Разно издато- престанка фактурисања 9 76,24 

 УКУПНО: 52 8.147,98 

 

 
   Табела број 9: Приход од закупа пословног простора ...........................................................................   у (000) динара  

Р. 
бр 

ОПИС 
Приход закуп пословног простора у 

2018. година 
Потраживање  

31.12.2018. 

     1. Приход од издавања у закуп пословног простора 50.900 8.560 

     2. ЈП Велики парк 0 - 

 

   УКУПНО: 
50.900 8.560 

 

   Табела број 10: Табеларни приказ стамбеног простора на дан 31.12.2018. године 

 

Р. број ОПИС Број јединица Површина у м2 

1. Празан стамбени простор - - 

2. Стамбени простор издат  без накнаде 2 88 

3. Стамбени  простор издат на 3 године 17 618,97 

 УКУПНО: 19 706,97 

 

Донације и трансфери – 730000  

Донације и трансфери – 730000 износе 406.136 хиљада динара и чине их: 8.660 хиљада динара 

донације од иностраних држава, 86.483 хиљада динара донације и помоћи од међународних 

организација и 310.993 хиљаде динара трансфери од других нивоа власти.  Трансфери од 

других нивоа власти су остварени у износу од 310.993 хиљаде динара и то: 238.114  хиљада 

динара ненаменски трансфери, 25.882 хиљада динара текући наменски трансфери код 
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директних корисника буџетских средстава и  32.814 хиљаде динара капитални наменски 

трансфери. 

Трансфери од других нивоа власти су остварени су у укупном износу од 296.810 

хиљада динара. (1) Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова остварени су 

у износу од 238.114 хиљаде динара. (2) Текући наменски трансфер од Републике у износу од 

укупно 25.882 хиљаде динара; (3) Капитални наменски трансфери у износу од 32.814 хиљада 

динара. 

На основу узорковане документације, утврђено је да приходи исказани на синтетичким 

контима не садрже материјално значајна погрешна исказивања.  

 

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу-780000 

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу износе 7.613 хиљада динара чине 

приходи које остварује индиректни корисник буџетских средстава Туристичка регија Србије. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да  приходи у 

износу од 7.613 хиљада динара на групи конта 781000-трансфери између буџетских 

корисника на истом нивоу, уместо на групи конта 733000-трансфери од других нивоа власти 

(што је објашњено код Обрасца 2 – Биланс прихода и расхода). 

 

Приходи из буџета-790000 

Приходи из буџета су остварени у 2018. Години у износу од 3.638 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да Евидентирани 

приходи у износу од 3.638  хиљада динара на групи конта 791000-Приходи из буџета, уместо 

на групи конта 742000-Приходи од продаје добара и услуга у износу од 2.335 хиљада хиљада 

динара код индиректног корисника буџетских средстава (Историјски архив) и износ од 1.303 

хиљада динара код индиректних корисника буџетских средстава на групи конта 733000-

трансфери од других нивоа власти (што је објашњено код Обрасца 2 – Биланс прихода и 

расхода). 

Ризик: Неправилним исказивањем прихода и примања, на одговарајућим економским 

класификацијама, јавља се ризик да финансијски извештаји неће објективно приказати 

финансијско стање и финансијски резултат Града Ужица. 

Препорука број 5. 

 Препоручујемо одговорним лицима града Ужица  приходе евидентирају у складу са 

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

Уредбом о буџетском рачуноводству. 

 

Примања од продаје нефинансијске имовине 800000 

Примања града Ужице у 2018. години остварена су у износу од 9.485 хиљада динара, а односе 

се на примања од продаје основних средстава 9.226 хиљада динара и примања од продаје 

залиха 259 хиљада динара.  

 

Примања од продаје финансијске имовине 900000 

Примања града Ужице у 2018. години остварена су у износу од 150.000 хиљада динара 

Град Ужице се у 2018. години дугорочно задужио 150.000 хиљада динара за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода, у складу са буџетом Града Ужица за 2018. годину.  

Град Ужице 20.03.2018. године закључује Уговор о дугорочном кредиту број 420-2/18 са 

Банка Интеза АД Београд, којим се одобрава дугорочни кредит у износу од 150.000 хиљада 

динара. Рок отплате кредита је 20.03.2018. године. Корисник кредита се обавезује да Средства 

кредита отплаћује ратама и то у 60 рата, као и плаћа камату на средства кредита по каматној 
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стопи која представља збир следећих елемената: тромесечног ЕУРИБОРА-а, марже од 1,5 % 

на годишњем нивоу.  

На основу узорковане документације, утврђено је да примања исказана на синтетичким 

контима не садрже материјално значајна погрешна исказивања.  

 

3.1.2. 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 и административне трансфере из буџета од ДКБС према индиректним 

буџетским корисницима (у даљем тексту: ИКБС) или између буџетских корисника на истом 

нивоу и средства резерве. 

 

3.1.2.1. 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 број 11:  Плате, додаци и накнаде запослених ........................................................................... у (000) динара 

Р. 

бр. О рганизациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијама

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Градоначелник 11.840 11.840 11.427 11.427

2

Градска управа за послове 

органа града, општу управу и 

друштвене делатности

51.674 49.274 51.609 51.609 105 100

3 Градска управа за финансије 30.199 29.534 28.671 28.671 97 100

4
Градска управа за инспекцијске 

послове и комуналну полицију
25.425 25.229 24.609 24.609 98 100

5
Градска управа за 

инфраструктуру и развој
20.444 19.704 22.209 22.209 113 100

6 Предшколска установа 187.874 192.646 192.646 192.646 100 100

7 Историјски архив 11.879 12.723 12.716 12.716 100 100

8 Народни музеј 25.612 26.396 26.348 26.348 100 100

9
Укупно све организационе 

јединице 364.947 367.346 370.236 370.236 101 100

10 Укупно Град 476.930 483.802 478.337 478.337 99 100

 За плате, додатке и накнаде запосленима исказано је извршење у износу од 478.337 

хиљада динара и то на терет буџета града у износу од 478.337 хиљада. 

Права и обавезе по основу рада за запослене у јавном сектору уређују се према Закону о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закону о платама 

у државним органима и јавним службама, као и посебним законима којима се уређују 

поједине делатности (образовање, култура, здравство итд.). Закон о раду примењује се у оним 

деловима у којима права и обавезе нису, на посебан начин, уређени наведеним законима.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

2) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града 

Ужица 
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На буџетској позицији број 46 евидентиран је расход у износу од 51.609 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 5 - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

града Ужица, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, на групи конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), предвиђена 

су средства за плате у износу од 49.274 хиљаде динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

3) Градска управа за финансије 

На буџетској позицији број 277 евидентиран је расход у износу од 28.671 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 6 - Градска управа за финансије, програмска активност 0001 – Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, на групи конта 411000 - Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде), предвиђена су средства за плате у износу од 29.534 хиљаде динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

4) Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију.  

На буџетској позицији број 299 евидентиран је расход у износу од 24.609 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 7 - Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, програмска 

активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина,  на групи конта 

411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), предвиђена су средства за плате у 

износу од 27.575 хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

5)  Градска управа за инфраструктуру и развој 

На буџетској позицији број 333 евидентиран је расход у износу од 22.209 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 6 - Градска управа за инфраструктуру и развој, програмска активност 0001 – 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на групи конта 411000 - Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде), предвиђена су средства за плате у износу од 19.704 

хиљаде динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

6) Предшколска установа „Ужице“ 

На буџетској позицији број 110 евидентиран је расход у износу од 192.646 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела раздела 5 - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности града Ужица, програмска активност 0001 – Функционисање и остваривање 
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предшколских васпитања и образовања, на групи конта 411000 - Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде), предвиђена су средства за плате у износу од 192.646 хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

7) Историјски архив 

На буџетској позицији број 147 евидентиран је расход у износу од 12.723 хиљаде динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 5 - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

града Ужица, програмска активност 0001 – Функционисање локалних установа културе, на 

групи конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), предвиђена су средства за 

плате у износу од 12.716 хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

8) Народни музеј 

На буџетској позицији број 147 евидентиран је расход у износу од 26.348 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 5 - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

града Ужица, програмска активност 0001 – Функционисање локалних установа културе, на 

групи конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), предвиђена су средства за 

плате у износу од 12.723 хиљаде динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

3.1.2.2. Социјални доприноси на терет послодавца, група – 412000 
 

Група 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца садржи синтетичка конта на 

којима се књиже доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за здравствено 

осигурање и доприноси за незапосленост. 

 
Табела број 12 : Социјални доприноси на терет послодавца  ................................................................................................. у (000) динара                         

Р. 

бр.
О рганизациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијама
Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије
6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Градоначелник 2.120 2.119 2.045 2.045

2

Градска управа за послове органа града, општу управу и 

друштвене делатности за послове ограна града
10.265 9.265 9.229

9.229 100 100

3 Градска управа за финансије 5.438 5.438 5.132 5.132 94 100

4

Градска управа за инспекцијске послове и комуналну 

полицију 4.500 4.466 4.386
4.386 98 100

5

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско 

правне послове 4.949 4.793 4.792
4.792 100 100

6 Градска управа за инфраструктуру и развој 3.665 3.665 3.975 3.975 108 100

7 Предшколска установа 33.570 34.079 34.078 34.078 100 100

8 Историјски архив 2.117 2.271 2.267 2.267 100 100

9 Народни музеј 4.582 4.721 4.714 4.714 100 100

10 Укупно све организационе јединице 69.084 68.696 68.573 68.573 100 100
11 Укупно Град 86.367 85.674 85.025 85.025 99 100
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1) Градоначелник. На буџетској позицији број 11 евидентиран је расход у износу од 2.045 

хиљада динара. Са овог раздела исплаћивана је плата Градоначелнику, заменику председника 

и запосленима у служби Интерне ревизије. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету 

града Ужица за 2018. годину, у оквиру раздела 2 – Градоначелник, програмска активност 

0002- Функционисање извршних органа, на групи конта 412000 – Социјални доприноси на 

терет послодавца предвиђена су средства за плате у износу од 2.119 хиљада динара.  

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

2) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града 

Ужица 

На буџетској позицији број 47 евидентиран је расход у износу од 9.229 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 5 - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

града Ужица, програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, на групи конта 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, предвиђена су 

средства за плате у износу од 9.265 хиљада динара.  

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања 

 

3) Градска управа за финансије 

На буџетској позицији број 278 евидентиран је расход у износу од 5.132 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 6 - Градска управа за финансије, програмска активност 0001 – Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, на групи конта 412000 - Социјални доприноси на 

терет послодавца, предвиђена су средства за плате у износу од 5.438 хиљаде динара. 

  На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања 

 

4) Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију.  

На буџетској позицији број 300 евидентиран је расход у износу од 4.368 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 7 - Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, програмска 

активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина,  на групи конта 

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, предвиђена су средства за плате у износу 

од 4.466 хиљада динара.  

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања 

 

5)  Градска управа за инфраструктуру и развој 

На буџетској позицији број 334 евидентиран је расход у износу од 3.975 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 6 - Градска управа за инфраструктуру и развој, програмска активност 0001 – 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина, на групи конта 412000 - Социјални  
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доприноси на терет послодавца, предвиђена су средства за плате у износу од 3.665 хиљаде 

динара.  

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

6) Предшколска установа „Ужице“ 

На буџетској позицији број 111 евидентиран је расход у износу од 34.038 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела раздела 5 - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности града Ужица, програмска активност 0001 – Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, на групи конта 412000 - Социјални доприноси на 

терет послодавца, предвиђена су средства за плате у износу од 34.079  хиљада динара.  

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

7) Историјски архив 

На буџетској позицији број 148 евидентиран је расход у износу од 2.267 хиљаде динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 5 - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

града Ужица, програмска активност 0001 – Функционисање локалних установа културе, на 

групи конта 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, предвиђена су средства за 

плате у износу од 2.271 хиљада динара.  

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

8) Народни музеј 

На буџетској позицији број 189 евидентиран је расход у износу од 4.714 хиљада динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину, у оквиру 

раздела 5 - Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

града Ужица, програмска активност 0001 – Функционисање локалних установа културе, на 

групи конта 411000 - Социјални доприноси на терет послодавца, предвиђена су средства за 

плате у износу од 4.721 хиљаде динара.  

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

3.1.2.3.  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. 
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Табела број 13:   Стални трошкови         .............................................................................................................................................у (000) динара 

Р. бр. Организациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокација

ма

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Градска управа за послове органа 

града, општу управу и друштвене 

делатности 53.440 48.114 39.936 39.936 83 100

2

Градска управа за инфраструктуру и 

развој 160.500 160.500 154.897 156.516 98 101

3 Предшколска установа 17.450 17.642 13.416 13.416 76 100

4 Историјски архив 2.200 2.325 1.924 1.924 85 100

5 Народни музеј 3.835 3.885 3.275 3.275 86 100

6 Укупно орг. јединице 237.425 232.466 213.448 215.067 89 101

7 Укупно Град 256.962 249.272 230.515 232.134 93 100

  

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је на 

групи конта 421000-Текући трошкови платила и евидентирала укупне расходе у износу од 

39.936 хиљада динара и то: 26.467 хиљада динара за енергетске услуге, 2.795 хиљада динара 

за комуналне услуге, 9.402 хиљаде динара за услуге комуникација, 983 хиљада динара за 

трошкове осигурања и 267 хиљада динара за закуп имовине и опреме. 

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 421000 – Стални трошкови не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања. 

 

2) Градска управа за инфраструктуру и развој је на групи конта 421000-Текући трошкови 

платила и евидентирала укупне расходе у износу од 154.897 хиљада динара и то: 61.153 

хиљада динара за енергетске услуге и  93.705 хиљада динара за комуналне услуге. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 421000 – Стални трошкови не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања.  

 

3) Предшколска установа Ужице је на групи конта 421000-Текући трошкови платила и 

евидентирала укупне расходе у износу од 13.416 хиљада динара и то: 460 хиљада динара за 

Трошкове платног промета и банкарских услуга, 10.113  хиљада динара за енергетске услуге, 

1.270 хиљада динара за комуналне услуге, 821 хиљада динара за услуге комуникација и 752 

хиљаде динара за трошкове осигурања. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 421000 – Стални трошкови не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања.  

 

4) Историјски архив је на групи конта 421000-Текући трошкови платио и евидентирао 

укупне расходе у износу од 1.924 хиљаде динара и то: 1.410 хиљада динара за енергетске 

услуге, 119 хиљада динара за комуналне услуге, 272 хиљаде динара за услуге комуникација и 

79 хиљада динара за трошкове осигурања. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 421000 – Стални трошкови не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања.  
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5) Народни музеј је на групи конта 421000-Текући трошкови платио и евидентирао укупне 

расходе у износу од 3.275 хиљада динара и то: 2.669 хиљада динара -за енергетске услуге, 274 

хиљада динара за услуге комуникација и 198 хиљада динара за трошкове осигурања. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 421000 – Стални трошкови не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања.  

 

3.1.2.4. Tрошкови 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 оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика и остали трошкови 

транспорта. 

 
Табела број 14:Tрошкови путовања                                                                                                              у (000) динара 

Р. бр. О рганизациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијама

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Градоначелник 370 543 541 413 76 76

2

Градска управа за послове 

органа града,општу управу 

и друштвене делатности 200 398 379 379 95 100

3

Градска управа за 

инфраструктуру и развој 92 102 97 97 95 100

4

Укупно све 

организационе јединице 662 1.043 1.017 889 85 87

5 Укупно Град 8.086 7.806 7.033 6.905 88 98  

1) Градоначелник - са ове позиције је на групи конта 422000-Трошкови путовања, плаћен и 

евидентиран укупан расход у износу од 541 хиљаде динара и то: осам хиљада динара за 

трошкове дневница (исхране) на службеном путу, осам хиљада динара за трошкове превоза 

на службеном путу у земљи, 145 хиљада динара за трошкове смештаја на службеном путу, 11 

хиљада динара за остале трошкове путовања у земљи, 12 хиљада динара за трошкове 

дневница за службени пут у иностранство, 314 хиљада динара за трошкове превоза за 

службени пут у иностранство, 28 хиљада динара за трошкове смештаја на службеном путу у 

иностранство и 15 хиљада динара за трошкове услуга превоза у јавном саобраћају. 

Са позиције Градоначелника су евидентирани и плаћени трошкови смештаја на 

службеном путу у укупном износу од 145 хиљада динара.  

На основу извршене ревизије презентоване документације, утврђено је да су са 

позиције градоначелника евидентирани и плаћени трошкови смештаја на службеном путу у 

узоркованом износу од 128 хиљада динара на групи конта 422000-Трошкови путовања, 

уместо на групи конта 423000 – Услуге по уговору (што је шире појашњено у тачки 3.2. код 

Обрасца 2-Биланса прихода и расхода). 

 

2) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је на 

групи конта 422000-Трошкови путовања, платила и евидентирала укупне расходе у износу од 

379 хиљада динара, и то: 24 хиљаде динара за трошкове дневница (исхране) на службеном 

путу, 27 хиљада динара за трошкове превоза на службеном путу у земљи, 218 хиљада динара 

за трошкове смештаја на службеном путу, три хиљаде динара за остале трошкове за пословна 

путовања у земљи, 46 хиљада динара за трошкове дневница за службени пут у иностранство, 

девет хиљада динара за трошкове превоза за службени пут у иностранство, четири хиљаде 
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динара за остале трошкове за пословна путовања у иностранству, 48 хиљада динара за 

накнаде за превоз у граду по службеном послу. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 422000 – Трошкови путовања не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања.  

 

 

3) Градска управа за инфраструктуру и развој је на групи конта 422000-Трошкови 

путовања, платила и евидентирала укупне расходе у износу од 97 хиљада динара и то: девет 

хиљада динара за трошкове дневница (исхране) на службеном путу, шест хиљада динара за 

трошкове превоза на службеном путу у земљи, 23 хиљаде динара за трошкове дневница за 

службени пут у иностранство, 54 хиљаде динара за трошкове превоза за службени пут у 

иностранство, пет хиљада динара за остале трошкове за пословна путовања у иностранство.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 422000 – Трошкови путовања не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања.  

 

3.1.2.5.  Услуге по уговору - група 423000 

Група 423000 – Услуге по уговору, садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи 

административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања 

запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, 

репрезентације и остале опште услуге. 

 
Табела број 15: Услуга по уговору   .............................................................................................................................   у   (000) динара

Р. 

бр. О рганизациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијам

а

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Градоначелник 3.250 4.545 4.543 4671 103 103

2

Градска управа за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности
24.183 23.883 24.197 24.197 101 100

3 Градска управа за инфраструктуру и развој
165.806 165.806 159.010 160.130 97 101

4 Предшколска установа 8.146 11.321 10.913 10.913 96 100

5 Историјски архив 1.843 3.125 2.406 2.406 77 100

6 Народни музеј 5.441 6.806 6.079 4.451 65 73

7 Укупно све организационе јединице 205.419 210.941 207.148 206.768 98 100

8 Укупно Град 270.108 276.832 263.115 262.735 95 100

 

1) Градоначелник је на групи конта 423000-Услуге по уговору платио и евидентирао укупне 

расходе у износу од 4.543 хиљада динара и то: 14 хиљада динара за услуге образовања и 

усавршавања запослених, 1.003 хиљада динара за услуге домаћинство и угоститељство, 3.058 

хиљада динара за трошкове репрезентације и 468 хиљада динара за остале опште услуге. 

На основу извршене ревизије презентоване документације, утврђено је да је 

Градоначелник уместо на групи конта 423000-Услуге по уговору, евидентирала и платила 

трошкове смештаја на службеном путу у укупном износу од 128 хиљада динара на групи 

конта 422000-Трошкови путовања(што је шире појашњено у тачки 3.2. код Обрасца 2-Биланса 

прихода и расхода). 
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2) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је на 

групи конта 423000-Услуге по уговору платила и евидентирала укупне расходе у износу од 

24.197 хиљада динара и то: 101 хиљада динара за административне услуге, 4.317 хиљада 

динара за компјутерске услуге, 57 хиљада динара за услуге образовања и усавршавања 

запослених, 12.309 хиљада динара за услуге информисања, 4.828 хиљада динара за стручне 

услуге, 586 хиљада динара за трошкове репрезентације и 1.520 хиљада динара за остале 

опште услуге. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 423000 – Услуге по уговору не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања.  

 

3) Градска управа за инфраструктуру и развој је на групи конта 423000-Услуге по уговору 

платила и евидентирала укупне расходе у износу од 159.010 хиљада динара и то: 693 хиљада 

динара за административне услуге, 288 хиљада динара за услуге информисања, 2.352 хиљада 

динара за стручне услуге, 114 хиљада динара за услуге за домаћинство и .угоститељство, 92 

хиљада динара за трошкове репрезентације  и 155.243 хиљада динара за остале опште услуге. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 423000 – Услуге по уговору не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања.  

 

4) Предшколска установа „Ужице“ је платила и евидентирала расходе у износу 10.913 

хиљада динара и то: 370 хиљада динара за компјутерске услуге, 500 хиљада динара за услуге 

образовања и усавршавања запослених, 130 хиљада динара за услуге информисања и 9.913 

хиљада динара за остале опште услуге. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 423000 – Услуге по уговору не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања.  

 

5) Историјски архив је платио и евидентирао укупне расходе у износу од 2.406 хиљада 

динара и то: 838 хиљада динара за услуге информисања, 206 хиљада динара за услуге за 

домаћинство и угоститељство, 183 хиљада динара за услуге за репрезентацију и 1.067 хиљада 

динара за остале опште услуге. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 423000 – Услуге по уговору не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања.  

 

6) Народни музеј је платио и евидентирао укупне расходе у износу од 6.079 хиљада динара и 

то: 206 хиљада динара за административне услуге, 2.456 хиљада динара за услуге 

информисања, 2.981 хиљада динара за стручне услуге, 46 хиљада динара за услуге за 

домаћинство и .угоститељство, 246 хиљада динара за трошкове репрезентације  и 134 хиљада 

динара за остале опште услуге. 

Предузећу „Графичар“д.о.о. Севојно је плаћено за услуге штампе укупно 1.628 хиљада 

динара и то за следеће  књиге: „Историја Титовог Ужица“ 323 хиљада динара, „Крива река – 

некропола бронзаног и гвозденог доба“ 390 хиљада динара, „Водич кроз изложбу“  у Музеју 

војводе Петра Бојовића у Новој Вароши 246 хиљада динара, „Ужички зборник“ 89 хиљада 

динара, „Гробље Доварје – Запис у камену“ 310 хиљада динара и „Историја Титовог Ужица“ 

270 хиљада динара. 
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На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да су 

расходи за куповину књига у износу 1.628 хиљада динара евидентирани на групи конта 

423000 – Услуге по уговору уместо на групи конта 426000 – Материјал. 

 

3.1.2.6.  Специјализоване услуге, група – 424000 
 

Група 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта на којима се књиже 

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 16: Табела Специјализоване услуге...............................................................................................у.(000) динара 

 

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је на 

групи конта 424000-Специјализоване услуге платила и евидентирала 2.020 хиљада динара за 

остале специјализоване услуге. 

Град Ужице је закључио Уговор II број 400-25/18 дана 20.02.2018. године са 

Удружењем „Керамика Злакуса“ Ужице о финансирању програмске активности у култури. 

Средства буџета у износу 400 хиљада динара намењена су реализацији XXIII Међународне 

колоније уметничке керамике „Злакуса 2018“. Град је средства пренео удружењу дана  

30.07.2018. године. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да је 

Управа за инфраструктуру и развој извршила и евидентирала плаћање осталим удружењима 

грађана у износу од 400 хиљада динара са групе конта 423000 – Услуге по уговору уместо са 

групе конта 481000 – Дотације невладиним организацијама (што је шире појашњено у тачки 

3.2. код Обрасца 2-Биланса прихода и расхода). 

 

2) Градска управа за инфраструктуру и развој је на групи конта 424000-Специјализоване 

услуге платила и евидентирала 58.617 хиљада динара за остале специјализоване услуге. 

Град Ужице је закључио Уговор II број 320-332/18 дана 05.07.2018. године са 

Фондацијом „Ана и Владе Дивац“ Београд. Циљ пројекта је да оснажи породице које се баве 

пољопривредном производњом у Србији и да им омогући економско оснаживање кроз доделу 

опреме за развој пољопривредних активности. Укупна вредност активности у оквиру акције је 

4.000 хиљада динара. 

Град Ужице је сагласно одредбама Уговора уплатио Фондацији 3.000 хиљада динара 

дана 26.09.2018. године. 

Р. 

бр. О рганизациона 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 послове 

органа града, општу управу и 

друштвене делатности

2.500 2.490 2.020 1.620 81 100

2
Градска управа за 

инфраструкутру и развој
76.209 76.804 58.617 55.617 72

95

3
Укупно све организационе 

јединице
76.209 76.804 58.617 57.237 75 98

4 Укупно Град 133.204 133.204 106.599 103.199 77 97
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На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да је 

Градска Управа за инфраструктуру и развој извршила и евидентирала плаћање осталим 

удружењима грађана у износу од 3.000 хиљада динара са групе конта 423000 – Услуге по 

уговору уместо са групе конта 481000 – Донације невладиним организацијама (што је шире 

појашњено у тачки 3.2. код Обрасца 2-Биланса прихода и расхода). 

 

3.1.2.7.  Текуће поправке и одржавање, група – 425000 
 

Група 425000 – Текуће поправке и одржавање садржи синтетичка конта на којима се књиже 

трошкови текућих поправки и одржавања зграда и објеката и текућих поправки и одржавања 

опреме. 

 
Табела број 17: Текуће поправке и одржавање   .............................................................................      у (000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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 послове 

органа града, општу 

управу и друштвене 

делатности

11.156 10.649 7.549 7.549 71 100

2

Градска управа за 

инспекцијске послове и 

комуналну полицију

800 800 551 551 69 100

3
Градска управа за 

инфрастуктуру и развој
246.500 324.620 293.777 288.107 89 98

4
Укупно све 

организационе јединице
258.456 336.069 301.877 296.207 88 98

5 Укупно Град 269.381 345.329 313.617 307.947 89 98
 

 

Према Одлуци о ребалансу II  буџета града Ужица за 2018. годину на групи конта 425000 – 

Расходи за текуће поправке и одржавање планирани су расходи у укупном износу од 345.329 

хиљада динара. У консолидованом финансијском извештају исказани су извршени расходи на 

наведеној групи конта у износу од 313.617 хиљада динара, од чега се 282.862 хиљада динара 

односи на текуће поправке и одржавање зграда и објеката и 30.755 хиљада динара на текуће 

поправке и одржавање опреме. 

 

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности  

Расходи за текуће поправке и одржавање код директног корисника Градске управе за за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица 

 су планирани у укупном износу од 10.649 хиљада динара, док укупно евидентирани расходи 

за текуће поправке и одржавање износе 7.549 хиљада динара 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 425000 – Текуће поправке и одржавање не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања.  

 

2) Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију 

Расходи за текуће поправке и одржавање код директног корисника Градске управе за 

инспекцијске послове и комуналну полицију су планирани у укупном износу од 800 хиљада 

динара, док укупно евидентирани расходи за текуће поправке и одржавање износе 551 

хиљаду динара. 
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На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 425000 – Текуће поправке и одржавање не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања.  

 

3) Градска управа за инфраструктуру и развој 

Расходи за текуће поправке и одржавање код директног корисника Градске управе за 

инфраструктуру и развој су планирани у укупном износу од 324.620 хиљада динара, док 

укупно евидентирани расходи за текуће поправке и одржавање износе 293.777 хиљада динара 

Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката конто 425100 су евидентирани у 

укупном износу од 266.990 хиљада динара. У поступку ревизије смо испитали документацију 

у укупном износу од 225.803 хиљада динара, која се односи на узорковане пословне промене 

и то: одржавање путева и улица, набавка и испорука јаловине, одржавање јавне расвете, 

одржавање саобраћајне сигнализације, изградња и поправка потпорних зидова, зимско 

одржавање путева, одржавање зелених површина, одржавање јавних површина, одржавање 

кишне канализације и друге расходе.  

У 2018 години Градска управа за инфраструктуру и развој извршила је плаћање и 

евидентирала у укупном износу од 1.619 хиљада динара на основу фактура добављача ЈКП 

„Водовод“ Ужице за услуге испоруке воде.  

Градска управа за инфраструктуру и развој је извршила плаћање по уговору број 404-

71/18 од 16.04.2018.године и фактурама број 2018/597 и 2018/889  добављачу „Боја“ а.д. 

Сомбор за испоруку саобраћајних знакова укупан износ од 944 хиљада динара.  

По Уговору број 26/18 од 03.05.2018.године и фактурама број 30 и 32 Градска управа 

за инфраструктуру и развој је извршила плаћање добављачу„Марк интегра“ д.о.о. Пожега за 

испоруку материјала за обележавање улица износ од 1.137 хиљада динара.  

Градска управа за инфраструктуру и развој је извршила је плаћање по Уговору број 

404-98/18 од 11.06.2018.године и фактури број 200/18 ГП од 03.07.2018.године „НС 

радијатори“ д.о.о. Ниш за испоруку канти за отпатке и држаче канти износ од 497 хиљада 

динара.  

У 2018 години Градска управа за инфраструктуру и развој је закључила уговор број 

404-303/17 од 27.10.2017.године са „Кнез петрол“ д.о.о. Батајница о испоруци дизел горива за 

потребе зимског одржавања некатегорисаних путева у месним заједницама, као и за потребе 

санације оштећених путева, ванредних ситуација и других потреба. По овом уговору и разним 

фактурама плаћено је 18.2.2018. године износ од 1.473 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо следеће: 

 да су расходи  у укупном износу од 1.619 хиљада динара за услуге испоруке воде више 

евидентирани у оквиру синтетичког конта 425100 –  Текуће поправке и одржавање, 

док су расходи у оквиру синтетичког конта 421300 – Комуналне услуге евидентирани 

мање за исти износ(што је шире појашњено у тачки 3.2. код Обрасца 2-Биланса 

прихода и расхода),  

 да су расходи  у укупном износу од 4.051 хиљаде динара за услуге испоруке горива,  

знакова и материјала за одржавање саобраћајне инфраструктуре, канти за смеће  више 

евидентирани у оквиру синтетичког конта 425100 –  Текуће поправке и одржавање, 

док су расходи у оквиру синтетичког конта 426000 – Материјал евидентирани мање за 

исти износ, (што је ближе објашњено у тачки 3.2. код Обрасца 2-Биланса прихода и 

расхода). 
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3.1.2.8.  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 18: Материјал   .............................................................................................................................................................     у (000) динара

Р. 

бр. О рганизациона 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 послове органа 

града, општу управу и друштвене 

делатности

11.306 14.095 12.917 12.406 88 96

2 Градска управа за финансије 400 450 392 392 87 100

3

Градска управа за инфраструкуру 

и развој 310 310 396 4.447 1.435 1.123

4 Предшколска установа 30.932 30.962 28.044 28.044 91 100

5 Историјски архив 460 1.304 1.117 1.117 86 100

6 Народни музеј 2.204 2.462 2.231 3.859 157 173

7
Укупно све организационе 

јединице
45.612 49.583 45.097 50.265 101 111

8 Укупно Град 57.561 62.551 56.544 61.712 99 109

 

 

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је на 

групи конта 426000-Материјал платила и евидентирала укупне расходе у износу од 12.917 

хиљада динара, и то: 4.614 хиљада динара за расходе канцеларијског материјала, 211 хиљада 

динара за расходе цвећа и зеленила, 986 хиљада динара за расходе осталог административног 

материјала, 108 хиљада динара за расходе стручне литературе, 371 хиљада динара за расходе 

стручне литературе за образовање запослених, 594 хиљаде динара за расходе материјала за 

образовање, 2.812 хиљада динара за расходе бензина, 30 хиљада динара за расходе дизел 

горива, 219 хиљада динара за расходе осталог материјала за превозна средства, шест хиљада 

динара за расходе материјала за спорт, 336 хиљада динара за расходе хемијских средстава за 

чишћење, 103 хиљаде динара за расходе инвентара за одржавање хигијене, 148 хиљада динара 

за расходе осталог материјала за одржавање хигијене, 2.329 хиљада динара за расходе 

потрошног материјала, девет хиљада динара за расходе алата и инвентара и 43 хиљаде динара 

за расходе осталог материјала за посебне намене. 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је на 

позицији расхода материјала за образовање евидентирала и платила расходе у укупном 

износу од 594 хиљаде динара.  

На основу извршене ревизије презентоване документације утврдили смо да је 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности платила и 

евидентирала расходе материјала за образовање (дневнике за школе) у узоркованом износу од 

511 хиљада динара од разних добављача, на групи конта 426000-Материјал, уместо на групи 

конта 463000 – Трансфери осталим нивоима власти, што је ближе објашњено у тачки 3.2. 

Биланс прихода и расхода (што је ближе објашњено у тачки 3.2. Биланс прихода и расхода). 
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2) Градска управа за финансије је на групи конта 426000-Материјал платила и 

евидентирала укупне расходе у износу од 392 хиљаде динара и то: 59 хиљада динара за 

расходе стручне литературе за редовне потребе запослених и 333 хиљаде динара за расходе 

стручне литературе за образовање запослених. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 426000 – Материјал не садрже материјално значајна погрешна 

исказивања.  

 

3) Градска управа за инфраструктуру и развој је на групи конта 426000-Материјал платила 

и евидентирала укупне расходе у износу од 396 хиљаде динара и то: 327 хиљада динара за 

административни материјал, 53 хиљаде динара за материјали за образовање запослених и 16 

хиљада динара за материјале за посебне намене. 

На основу извршене ревизије презентоване документације, утврдили смо је да је 

Градска управа за инфраструктуру и развој уместо на групи конта 426000-Материјал, 

евидентирала и платила за услуге испоруке горива, знакова и материјала за одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, канти за смеће у укупном износу од 4.051 хиљада динара на 

групи конта 425000-Текуће поправке и одржавање (што је шире појашњено у тачки 3.2. 

Биланс прихода и расхода). 

 

4) Предшколска установа „Ужице“ Ужице, је на групи конта 426000-Материјал платила и 

евидентирала укупне расходе у износу од 28.044 хиљаде динара, и то: 378 хиљада динара за 

расходе канцеларијског материјала, 97 хиљада динара за расходе цвећа и зеленила, 233 

хиљада динара за расходе стручне литературе, 337 хиљада динара за расходе бензина, 235 

хиљада динара за расходе дизел горива, 113 хиљада динара за расходе осталог материјала за 

превозна средства, 291 хиљада динара за расходе материјала за образовање, 95 хиљада динара 

за расходе осталог медицинског и лабораторијског материјала, 1.126 хиљада динара за 

расходе хемијских средстава за чишћење, 1.896 хиљада динара за расходе осталог материјала 

за одржавање хигијене, 59 хиљада динара за расходе пића, 21.009 хиљада динара за расходе 

намирница за припремање хране, 1.973 хиљаде динара за расходе потрошног материјала, 196 

хиљада динара за расходе алата и инвентара и шест хиљада динара за расходе осталог 

материјала за посебне намене. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 426000 – Материјал не садржe материјално 

значајна погрешна исказивања.  

 

5) Историјски архив Ужице, је на групи конта 426000-Материјал платио и евидентирао 

укупне расходе у износу од 1.117 хиљада динара, и то: 139 хиљада динара за трошкове 

канцеларијског материјала, 146 хиљада динара за расходе стручне литературе, 410 хиљада 

динара за расходе бензина, 103 хиљаде динара за расходе материјала за културу, 159 хиљада 

динара за расходе материјала за одржавање хигијене, 79 хиљада динара за расходе потрошног 

материјала, 81 хиљада динара за расходе алата и инвентара. 

 На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 426000 – Материјал не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања.  

 

6) Народни музеј, је на групи конта 426000-Материјал платио и евидентирао укупне расходе 

у износу од 2.231 хиљада динара, и то: 244 хиљада динара за административни материјала, 

182 хиљада динара за материјале за образовање и усавршавање запослених, 247 хиљада 
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динара за материјале за саобраћај, 568 хиљаде динара за расходе материјала за образовање, 

културу и спорт, 42 хиљада динара за расходе материјала за одржавање хигијене и 

угоститељство, 948 за материјале за посебне намене. 

На основу извршене ревизије презентоване документације, утврђено је да је Народни 

музеј уместо на конту 426000-Материјал, евидентирао и платио расходе за куповину књига у 

укупном износу од 1.628 хиљада динара на конту 423000-Услуге по уговору (што је шире 

појашњено  у тачки 3.2. Биланс прихода и расхода). 

 

3.1.2.9.  Отплата домаћих камата, група  – 441000 

 

Група 441000 – Отплата домаћих камата садржи синтетичка конта на којима се књиже 

расходи отплата камата на домаће хартије од вредности, отплата камата осталим нивоима 

власти, отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама, отплата камата 

домаћим пословним 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 19: Отплата домаћих камата       ................................................................................   у (000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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 

финансије
8.200 7.380 6.452 6.452 87 100

2
Укупно све 

организационе јединице
8.200 7.380 6.452 6.452 87 100

3 Укупно Град 8.200 7.380 6.452 6.452 87 100  
 

1) Градска управа за финансије 

Према Одлуци о ребалансу II  буџета града Ужица за 2018. годину на групи конта 441000 

– Отплата домаћих камата планирани су расходи у укупном износу од 7.380 хиљада динара. 

Градска управа за финансије је платила и евидентирала расходе отплату домаћих банака у 

износу од 6.452 хиљаде динара по основу шест кредита.. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 441000 – Отплата домаћих камата не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања.  

 

3.1.2.10. Пратећи трошкови задуживања, група – 444000 
 

Група 444000 – Пратећи трошкови задуживања садржи синтетичка конта на којима се 

књиже расходи негативних курсних разлика, казни за кашњење и такси које проистичу из 

задуживања. 

 
Табела број 20:  Табела Пратећи трошкови задуживања     .....................................................................    у (000)  динара 

Р. бр. О рганизациона 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 

финансије 2.000 1.800 635 926 51 146

2

Укупно све 

организационе јединице 2.000 1.800 635 926 51 146

3 Укупно Град 2.000 1.800 635 926 51 146
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1) Градска управа за финансије 

Према Одлуци о ребалансу II  буџета града Ужица за 2018. годину на групи конта 444000 – 

Пратећи трошкови задуживања планирани су расходи у укупном износу од 1.800 хиљада 

динара. У консолидованом финансијском извештају исказани су извршени расходи на 

наведеној групи конта у износу од 637 хиљаде динара и односе се на Градску управу за 

финансије. 

На основу извршене ревизије презентоване документације, утврђено је да је Градска 

управа за финансије уместо на групи конта 444000 - Пратећи трошкови задуживања, 

евидентирала и платила зарачунату затезну камату по решењу судова у укупном износу од 

291 хиљада динара на конту 483111-Новчане казне и пенали по решењу судова (што је шире 

појашњено код групе конта 483000--Новчане казне и пенали по решењу судова). 

 

3.1.2.11. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама –   

          група 451000 

 

Група 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама садржи 

синтетичка 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 ................................  у (000) динара 

Р. 

бр. О рганизациона 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 финансије 2.800 2.800 2.800 2.800 100 100

2
Градска управа за 

инфраструктуру и развој
107.450 107.600 106.580 156.130 145 146

3
Укупно све организационе 

јединице
110.250 110.400 109.380 158.930 144 145

4 Укупно Град 110.250 110.400 109.380 158.930 144 145  

 

1) Градска управа за финансије је на конту 451000 – Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама платила расходе у износу 2.800 хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама е не садрже материјално значајна погрешна исказивања.  

 

2) Градска управа за инфраструктуру и развој је на конту 451000 – Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама платила расходе у износу 106.580 хиљада 

динара.  

Предузећу „Златан рајзен“ Ужице је плаћено по рачуну 120 хиљада динара дана 01.08.2018. 

године. Услуга се односи на превоз пољопривредника са територије града Ужица ради посете 

сајму пољопривреде у Новом Саду за укупно 100 посетилаца. 

Град Ужице је закључио Уговор број 401-305/18 дана 29.06.2018. године о финансирању 

програма. Предмет Уговора је уређење међусобних односа у поступку коришћења средстава 

за финансирање стручно-саветодавних послова на унапређењу пољопривредне производње у 

2018. години.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо следеће: 
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 да је Град Ужице уплатио на име стручно-саветодавних услуга и превоза посетиоца 

сајма 1.120 хиљада динара са групе конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама уместо са групе конта 423000 – Услуге по уговору. 

 Градска управа за инфраструктуру и развој уместо на групи конта 451000-Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама, евидентирала и платила за 

субвенције Јавном предузећу „Аеродром Поникве“ и субвенције „Бизнис Инкубатор 

центар“ Ужице у укупном износу од 50.670 хиљада динара на групи конта 465000- 

Остале дотације и трансфери (што је шире појашњено код групе конта 465000- Остале 

дотације и трансфери,и  у тачки 3.2. Биланс прихода и расхода). 

 

3.1.2.12. Трансфери осталим нивоима власти, група – 463000 

 

Група 463000 – Трансфери осталим нивоима власти садржи синтетичка конта на којима се 

књиже текући трансфери осталим нивоима власти и капитални трансфери осталим нивоима 

власти. 

 
Табела број 22: Трансфери осталим нивоима власти     .............................................................................       у    (000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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 послове 

органа града, општу 

управу и друштвене 

205.382 206.502 184.851 185.362 90 100

2
Градска управа за 

инфраструктуру и развој
758 758 90 100

3
Укупно све 

организационе јединице
205.382 206.502 185.609 186.120 90 100

4 Укупно Град 205.382 206.502 185.609 186.120 90 100  

 

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности На 

овој буџетској позицији у 2018. години, град Ужице је платио и евидентирао текуће 

трансфере осталим нивоима власти у износу од 184.851 хиљада динара и односе се на 

финансирање: основног образовања у износу од 99.993 хиљаде динара, средњег образовања у 

износу од 74.968 хиљада динара и Центра за социјални рад у износу од 9.890 хиљада динара. 

Расходи за основно образовање. Из средстава буџета Града у 2018. години 

финансирано је 11 основних школа у износу од 99.993 хиљаде динара и то: ОШ „Слободан 

Секулић“ у износу од 9.017 хиљада динара, ОШ „Нада Матић“ у износу од 10.681 хиљада 

динара, ОШ „Душан Јерковић“ у износу од 13.244 хиљаде динара, ОШ „Ђура Јакшић“ у 

износу од 7.558 хиљада динара, ОШ „Војислав Лале Стефановић“ у износу од 5.488 хиљада 

динара, ОШ „Миодраг Миловановић Луне“ у износу од 8.101 хиљада динара, ОШ „Богосав 

Јанковић“ у износу од 6.873 хиљаде динара, ОШ „Миодраг В. Матић“ у износу од 2.579 

хиљада динара, ОШ „Алекса Дејовић“ у износу од 15.459 хиљада динара, ОШ „Стари град“ у 

износу од 8.954 хиљаде динара и „Прва основна школа“ у износу од 13.528 хиљада динара. 

Расходи за средње образовање. Из средстава буџета Града у 2018. години финансирано 

је шест средњих школа у износу од 74.970 хиљада динара и то: ТШ „Радоје Марић“ у износу 

од 17.054 хиљаде динара, Медицинска школа у износу од 17.416 хиљада динара, Економска 

школа у износу од 8.832 хиљаде динара, Ужичка гимназија у износу од 10.308 хиљада динара, 

Уметничка школа у износу од 7.491 хиљада динара и ТШ „Радоје Љубичић“ у износу од 

13.866 хиљада динара.  
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Центар за социјални рад финансиран је у износу од 9.890 хиљада динара на основу 

планираних апропријација у Одлуци о буџету у оквиру функције 070 социјална заштита 

неквалификована на другом месту и то за: плате и додатке запослених у износу од 2.267 

хиљадa динара, социјални доприноси на терет послодавца у износу од 406 хиљада динара, 

накнаде за запослене у износу од 59 хиљадa динара, стални трошкови у износу од 151 хиљадa 

динара, услуге по уговору у износу од 450 хиљадa динара, материјал у износу од 13 хиљада 

динара, накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 6.544 хиљада динара.  

На основу извршене ревизије презентоване документације, утврдили смо да је 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности уместо на 

групи конта 463000-Трансфери осталим нивоима власти, евидентирала и платила за материјал 

за образовање (дневнике за школе) у укупном износу од 511 хиљада динара на групи конта 

426000-Материјал (што је шире појашњено у тачки 3.2. Биланс прихода и расхода). 

 

2) Градска управа за инфраструктуру и развој је евидентирала и платила 758 хиљада 

динара са наменских подрачуна за трансфере општини Бајина Башта, Пројекат прекогранична 

сарадња. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 463000 – Трансфери осталим нивоима власти, не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

 

3.1.2.13. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, група – 464000 

 

Група 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања садржи 

синтетичка конта на којима се књиже текуће дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања.  
 

Табела број 23: Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања   .................................................    у    (000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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 послове 

органа града, општу управу 

и друштвене делатности

16.000 16.000 15.998 15.998 100 100

2
Укупно све организационе 

јединице
16.000 16.000 15.998 15.998 100 100

3 Укупно Град 16.000 16.000 15.998 15.998 100 100
 

 

1)Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

Град Ужице је у 2018. Години на функционалној класификација 760-Здравство 

некласификовано на другом месту, планиран је износ средстава од 16.000 хиљада динара, а 

извршен у износу од 15.998 хиљада динара и то: 2.000 хиљаде динара за текуће дотације 

здравственим установама за инвестиције и инвестиционо одржавање, 11.000 хиљада динара за 

текуће дотације Националној служби за запошљавање-јавни радови, 466 хиљада динара за 

инвестиционо одржавање здравственим установама и 2.532 хиљаде динара за капиталне 

дотације здравственим установама за набавку медицинске и друге опреме.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања,  не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
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3.1.2.14. Остале дотације и трансфери, група – 465000 
 

Група 465000 – Остале дотације и трансфери садржи синтетичка конта на којима се књиже 

остале текуће дотације и трансфери и остале капиталне дотације и трансфери. 
 

Табела број 24: Остале дотације и трансфери    .......................................................     у (000) динара  

Р. бр. О рганизациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијам

а

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Градоначелник 1.258 1.258 1.211 1.211 99 100

2

Градска управа за послове 

ограна града, друштвене 

делатности и опште послове

5.803 5.243 4.699 4.699 90 100

3 Градска управа за финаансије 2.877 2.877 2.636 2.636 90 100

4
Градска управа за инспекцијске 

послове и комуналну полицију
2.326 2.326 2.146 2.146 92 100

5

Градска управа за урбанизам 

изградњу и имовинско правне 

послове

2.414 2.314 2.285 2.285 99 100

6
Градска управа за 

инфраструктуру и развој
56.316 55.676 52.545 1.875 3 4

7 Предшколска установа 14.369 16.034 16.034 16.034 100 100

8 Историјски архив 1.073 1.017 1.016 1.016 100 100

9 Народни музеј 2.079 1.992 1.986 1.986 100 100

10

Укупно организационе 

јединице 87.257 87.479 83.347 33.888 39 41

11 Укупно Град 92.315 97.593 93.095 42.425 43 46  
 
1) Градоначелник. На овој групи конта су евидентирани расходи за остале дотације и трансфере 

у износу од 1.211 хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 465000 – Остале дотације и трансфери  не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 
2) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. На овој 

групи конта су евидентирани расходи за остале дотације и трансфере у износу од 4.699 хиљада 

динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 465000 – Остале дотације и трансфери  не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 
3) Градска управа за финансије. На овој групи конта су евидентирани расходи за остале 

дотације и трансфере у износу од 2.636 хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 465000 – Остале дотације и трансфери  не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

4) Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију  
На овој групи конта су евидентирани расходи за остале дотације и трансфере у износу од 2.146 

хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 465000 – Остале дотације и трансфери  не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
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5) Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. На овој групи конта 

су евидентирани расходи за остале дотације и трансфере у износу од 2.285 хиљада динара . 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 465000 – Остале дотације и трансфери  не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

6) Градска управа за инфраструктуру и развој. На овој групи конта су евидентирани расходи 

за остале дотације и трансфере у износу од 52.545 хиљада динара и то: 1.875 хиљада динара за 

остале дотације коју корисници јавних средстава су у обавези да приликом обрачуна плате 

утврде разлику између плате и плате по умањеној основици за обрачун за 10%, када основна 

зарада-плата прелази нето износ од 25.000 динара, сходно Закону о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава и 50.670 хиљада динара субвенције Јавном предузећу „Аеродром 

Поникве“ и субвенције „Бизнис  Инкубатор центар“ Ужице. У 2018. години Градска управа за 

инфраструктуру и развој је платила и евидентирала расходе за остале дотације  у узоркованом 

износу од 50.670 хиљада динара, које се односе на текуће субвенције Јавном предузећу 

„Аеродром Поникве“ и субвенције „Бизнис  Инкубатор центар“ Ужице, на групи конта 465000- 

Остале дотације и трансфери, уместо на групи конта 451000- Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама. 

На основу извршене ревизије презентоване документације, утврђено је да Градска 

управа за инфраструктуру и развој платила и евидентирала расходе за остале дотације  у 

узоркованом износу од 50.670 хиљада динара, које се односе на текуће субвенције Јавном 

предузећу „Аеродром Поникве“ и субвенције „Бизнис  Инкубатор центар“ Ужице, на групи 

конта 465000- Остале дотације и трансфери, уместо на групи конта 451000- Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама (што је шире појашњено у тачки 3.2. 

Биланс прихода и расхода). 

 

7) Предшколска установа Ужице. На овој буџетској позицији исказан је расход у износу од 

16.034 хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 465000 – Остале дотације и трансфери  не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 

8) Историјски архив Ужице. На овој буџетској позицији исказан је расход у износу од 1.016 

хиљаде динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 465000 – Остале дотације и трансфери  не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

9) Народни музеј Ужице. На овој буџетској позицији исказан је расход у износу од 1.986 

хиљаде динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 465000 – Остале дотације и трансфери  не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 

3.1.2.15. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група – 472000 

 

Група 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета садржи синтетичка конта на 

којима се књиже накнаде из буџета за случај 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, 
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накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, накнаде из буџета за становање и 

живот и остале накнаде из буџета. 

 
Табела број 25: Накнаде за социјалну заштиту из буџета.....................................................................    у (000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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 послове 

органа града, општу 

управу и друштвене 

делатности

76.775 76.070 78.606 78.606 103 100

2
Укупно све 

организационе јединице
76.775 76.070 78.606 78.606 103 100

3 Укупно Град 76.775 89.085 78.606 78.606 88 100  
 

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је на 

групи конта 472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, платила и евидентирала укупне 

расходе у износу од 78.605 хиљада динара, и то: 26.304 хиљада динара за накнаде из буџета за 

децу и породицу , 208 хиљада динара за ученичке награде, 17.501 хиљада динара за 

студентске стипендије, 93 хиљаде динара за исхрану и смештај ученика, 3.892 хиљаде динара 

за превоз ученика, 1.503 хиљаде динара за остале накнаде за образовање, 524 хиљаде динара 

накнаде ратним цивилним инвалидима,  14.824 хиљада динара за накнаде из буџета за 

становање и живот и 13.757 хиљада динара за једнократну помоћ. 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

3.1.2.16. Дотације невладиним организацијама, група - 481000 

 

Група 481000 – Дотације невладиним организацијама садржи синтетичка конта на 

којима се књиже дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и 

дотације осталим непрофитним институцијама. 

 
Табела број 26:  Дотације невладиним организацијама......................................................................................   у (000) динара 

Р. 

бр. О рганизациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијам

а

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Градска управа за послове 

органа града, општу управу и 

друштвене делатности

52.648 64.641 61.389 61.789 96 101

2 Градска управа за финансије 1.500 1.500 1.409 1.409 94 100

3

Градска управа за 

инфраструктуру и развој 0 0 0 3.000 0 0

4

Укупно све организационе 

јединице 54.148 66.141 62.798 66.198 100 105

5 Укупно Град 69.942 69.873 66.330 69.730 100 105  
 

 

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности je 

евидентирала плаћање на групи конта 481000 - Дотације невладиним организацијама у износу 

61.389 хиљада динара. 
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Донације спортским омладинским организацијама евидентиране су у износу 37.547 хиљада 

динара. Осталим удружењима грађана је уплаћено 15.130 хиљада динара. Осталим 

непрофитним институцијама је уплаћено 9.980 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да је  

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности уместо на 

групи конта 481000-Дотације невладиним организацијама, евидентирала и платила дотацију 

удружењу грађања у укупном износу од 400 хиљада динара на групи конта 424000-

Специјализоване услуге (што је шире појашњено код Образца 2 – Биланс прихода и расхода). 

 

2) Градска управа за финансије je евидентирала плаћање на групи 481000 - Дотације 

невладиним организацијама у износу 1.409 хиљада динара 

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 481000 – Дотације невладиним организацијама не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

3) Градска управа за инфраструктуру и развој није планирала средства на групи 481000 – 

Дотације невладиним организацијама.  

На основу извршене ревизије презентоване документације, утврдили смо је да је 

Градска управа за инфраструктуру и развој уместо на конту 481000-Материјал, евидентирала 

и платила дотацију Фондацији у укупном износу од 3.000 хиљада динара на конту 424000-

Специјализоване услуге (што је шире појашњено код групе конта 424000-Специјализоване 

услуге, и Обрасца 2 – Биланс прихода и расхода) 

 

3.1.2.17. Порези, обавезне таксе, казне и пенали, група- 482000  

 

Група 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали садржи синтетичка конта на 

којима се књиже остали порези, обавезне таксе и новчане казне и пенали. 
 

Табела број 27.: Порези, обавезне таксе, казне и пенали   ...........................................................................       у    (000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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 

финансије
21.234 20.787 16.292 16.292 78 100

2
Укупно све 

организационе јединице
21.234 20.787 16.292 16.292 78 100

3 Укупно Град 21.594 21.162 16.463 16.463 78 100  

 

1)Градска управа за финансије је на групи конта 482000- Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали, платила и евидентирала укупне расходе у износу од 16.292 хиљаде динара, и то: 29 

хиљада динара за порез на услуге, 357 хиљада динара за расходе регистрације возила, 15.284 

хиљаде динара за ПДВ и остале порезе, 192 хиљаде динара за републичке таксе, 27 хиљада 

динара за градске таксе и 403 хиљаде динара за судске таксе.  

На основу узорковане документације, утврђено је да расходи исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
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3.1.2.18. Новчане казне и пенали по решењу судова , група- 483000  

 

Група 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова садржи синтетички конто 

на коме се књиже новчане казне и пенали по решењу судова. 

 
Табела број 28: Новчане казне и пенали по решењу судова      ...................................................................     у    (000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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 

финансије
27.000 28.679 28.679 28.388 99 99

2
Укупно све 

организационе јединице
27.000 28.679 28.679 28.388 99 99

3 Укупно Град 30.232 31.610 28.679 28.388 100 99  

1. Градска управа за финансије је на групи конта 483000- Новчане казне и пенали по 

решењу судова, платила и евидентирала укупне расходе у износу од 28.679 хиљаде динара.  

 На основу извршене ревизије презентоване документације, утврђено је да је 

Градска управа за финансије евидентирала и платила зарачунату затезну камату по решењу 

судова у укупном износу од 291 хиљада динара на конту 483111-Новчане казне и пенали по 

решењу судова, уместо на конту 444000 - Пратећи трошкови задуживања (што је ближе 

објашњено у тачки 3.2. Биланс прихода и расхода). 

 

3.1.3. Издаци за нефинансијску имовину  

Издаци се састоје од: издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине. Класа 500000 - Издаци за нефинансијску имовину садржи: 

основна средства; залихе; драгоцености; природну имовину; нефинансијску имовину која се 

финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана. Класа 600000 - 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине садрже: отплату главнице и 

набавку финансијске имовине. 

 

3.1.3.1.  Зграде и грађевински објекти, група – 511000 

 

Група конта 511000 – Зграде и грађевински објекти садржи синтетичка конта на којима се 

књиже издаци за куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално 

одржавање зграда и објеката и пројектно планирање. 

 
Табела број 29: Зграде и грађевински објекти ........................................................................................................у(000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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 

урбанизам , изградњу и 

имовинско правне послове

7.700 7.407 925 925 12 100

2
Градска управа за 

инфраструктуру и развој
439.255 443.934 335.565 335.565 76 100

3
Укупно све 

организационе јединице 446.955 451.341 336.490 336.490 75 100

4 Укупно Град 484.156 447.774 377.353 377.353 84 100  
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Зграде и грађевински објекти планирани су издаци у укупном износу од 477.774 хиљада 
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динара. У консолидованом финансијском извештају исказани су извршени издаци на 

наведеној групи конта у износу од 377.353 хиљада динара, од чега се 3.818 хиљада динара 

односи на куповину зграда и објеката, 195.758 хиљада динара на изградњу зграда и објеката, 

158.226 хиљада динара на капитално одржавање зграда и објеката и 19.551 хиљада динара на 

пројектно планирање. 

 

1) Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове 

 Издаци за зграде и грађевинске објекте код директног корисника Градске управе за 

урбанизам,изградњу и имовинско правне послове су планирани у укупном износу од 7.408 

хиљада динара, док укупно евидентирани издаци за пројектно планирање износе 925 хиљада 

динара. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 511000 – Зграде и грађевински објекти не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 

2) Градска управа за инфраструктуру и развој 

Издаци за зграде и грађевинске објекте код директног корисника Градске управе за 

инфраструктуру и развој су планирани у укупном износу од 443.934 хиљада динара, док 

укупно евидентирани издаци за зграде и грађевинске објекте износе 327.837 хиљада динара 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 511000 – Зграде и грађевински објекти не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

3.1.3.2. Група 512000 – Машине и опрема 

 

Група 512000 – Машине и опрема садржи синтетичка конта на којима се књиже издаци за 

опрему за саобраћај, административну опрему, опрему за пољопривреду, опрему за заштиту 

животне средине, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање, науку, 

културу и спорт, опрему за војску, опрему за јавну безбедност и опрему за производњу, 

моторну, непокретну и немоторну опрему. 

 
Табела број 30: Машине и опрема     ......................................................................................................          у (000)динара 

Р. бр. О рганизациона 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 послове 

органа града, општу 

управу и друштвене 

делатности

6.600 6.992 14.997 14.997 214 100

2
ГУ за инфраструктуру и 

развој
571 571 3.383 3.383 592 100

3 Предшколска установа 12.987 14.454 13.683 13.683 95 100

4 Историјски архив 554 3.896 1.217 1.217 31 100

5 Народни музеј 685 1.109 1.109 1.109 100 100

6

Укупно све 

организационе јединице 21.397 27.022 34.389 34.389 127 100

7 Укупно Град 29.301 30.521 38.419 38.419 126 100
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консолидованом финансијском извештају исказани су извршени издаци на наведеној групи 

конта у износу од 38.419 хиљада динара, од чега се 4.746 хиљада динара односи на опрему за 

саобраћај, 18.802 хиљада динара односи на административну опрему , 802 хиљада динара 

односи на опрему за заштиту животне средине, 10.720 хиљада динара  односи на медицинску 

и лабораторијску опрему, 2.467 хиљада динара односи на опрему за образовање, науку, 

културу и спорт, 1.332 хиљада динара односи на опрему за јавну безбедност. 

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

 Издаци за зграде и грађевинске објекте код директног корисника Градске управе за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности су планирани у укупном износу од 

29.047 хиљада динара, док укупно евидентирани издаци износе 34.531 хиљада динара. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 512000 – Машине и опрема не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања. 

 

2) Градска управа за инфраструктуру и развој 

Издаци за машине и опрему код директног корисника Градске управе за инфраструктуру и 

развој су планирани у укупном износу од 571 хиљада динара, док укупно евидентирани 

издаци за машине и опрему износе 3.383 хиљада динара. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 512000 – Машине и опрема не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

3) Предшколска установа „Ужице“ 

Издаци за машине и опрему код индиректног корисника Предшколске установе Ужице 

планирани су у укупном износу од 14.454 хиљаде динара, док укупно евидентирани издаци за 

машине и опрему износе 13.683 хиљада динара и односе се на административну опрему. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 512000 – Машине и опрема не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

4) Историјски архив 

Издаци за машине и опрему код индиректног корисника Народног музеја Ужице планирани 

су у укупном износу од 3.896 хиљаде динара, док укупно евидентирани издаци за машине и 

опрему износе  1.217 хиљада динара и односе се 156 хиљада динара на административну 

опрему и 1.061 хиљаду динара на опрему за образовање, културу и спорт. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 512000 – Машине и опрема не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 

 

5) Народни музеј 

Издаци за машине и опрему код индиректног корисника Народног музеја Ужице у укупном 

износу од 1.109 хиљаде динара, док укупно евидентирани издаци за машине и опрему износе 

такође 1.109 хиљада динара и односе се на административну опрему. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на 

синтетичким контима у оквиру групе конта 512000 – Машине и опрема не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
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3.1.3.3. Нематеријална имовина, група – 515000 

Група 515000 – Нематеријална имовина садржи синтетички конто на коме се књиже 

издаци за нематеријалну имовину. 

 
Табела број 31: Нематеријална имовина  ..........................................................................................................у  (000) динарa 

Р. бр. О рганизациона 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 послове 

ограна града, општу 

управу и друштвене 

делатности

700 630 606 606 96 100

2 Предшколска установа 473 473 450 450 95 100

3 Историјски архив 70 70 69 69 98 100

4 Народни музеј 70 80 68 68 85 100

5
Укупно све 

организационе јединице
1.313 1.253 1.193 1.193 95 100

6 Укупно Град 2.603 2.532 2.401 2.401 95 100
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– Нематеријална имовина планирани су издаци у укупном износу од 2.532 хиљада динара. У 

консолидованом финансијском извештају исказани су извршени издаци на наведеној групи 

конта у износу од 2.401 хиљада динара и односе се на 606 хиљада динара код Градске управе 

за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, 450 хиљада динара код 

Предшколске установе Ужице, 69 хиљада динара код Историјског архива, 68 хиљаде динара 

код Народног музеја, 1.128 хиљада динара код Народне библиотеке, 80 хиљада динара код 

Културног центра. 

 

1) Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности 

 

Издаци за нематеријалну имовину код директног корисника Градске управе за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности су планирани у укупном износу од 700 

хиљада динара, док укупно евидентирани издаци износе 606 хиљада динара. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 515000 – Нематеријална имовина не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 

2) Предшколска установа Ужице 

 

Издаци за нематеријалну имовину код индиректног корисника Предшколске установе 

Ужице су планирани у укупном износу од 473 хиљада динара, док укупно евидентирани 

издаци износе 450 хиљада динара. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 515000 – Нематеријална имовина не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 

3) Историјски архив 
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Издаци за нематеријалну имовину код индиректног корисника Историјског архива Ужице 

планирани су у укупном износу од 70 хиљада динара, док укупно евидентирани издаци за 

нематеријалну имовину износе 69 хиљада динара.  

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 515000 – Нематеријална имовина не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 

4) Народни музеј 

 

Издаци за нематеријалну имовину код индиректног корисника Народног музеја Ужице 

планирани су у укупном износу од 80 хиљада  динара, док укупно евидентирани издаци за 

нематеријалну имовину износе 68 хиљада динара. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 515000 – Нематеријална имовина не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 

3.1.4. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 

 

3.1.4.1. Oтплата главнице домаћим кредиторима, група – 611000 

 

Група 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима садржи синтетичка конта на 

којима се књиже расходи отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција, 

отплата главнице осталим нивоима власти, отплата главнице домаћим јавним финансијским 

институцијама, отплата главнице домаћим пословним банкама, отплата главнице осталим 

домаћим кредиторима, отплата главнице домаћинствима у земљи, отплата главнице на 

домаће финансијске деривате, отплата домаћих меница и исправка унутрашњег дуга. 
 
Табела број 32: Отплата главнице домаћим кредиторима.............................................................................у (000) динара 

Р. бр. О рганизациона 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  

финансије
170.000 169.741 169.637 169.637 100 100

2
Укупно све 

организационе јединице
170.000 169.741 169.637 169.637 100 100

3 Укупно Град 170.000 169.741 169.637 169.637 100 100
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– Отплата главнице домаћим кредиторима планирани су издаци у укупном износу од 169.741 

хиљада динара. У консолидованом финансијском извештају евидентирани су издаци на 

наведеној групи конта у износу од 169.637 хиљада динара. 

по основу шест кредита. 

На основу узорковане документације, утврђено је да издаци  исказани на синтетичким 

контима у оквиру групе конта 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
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3.2. Биланс прихода и расхода- Образац 2 
 

 
Табела број 33: Биланс прихода и расхода  ..........................................................................................      у (000) динара 

Број 

конта 
О П И С 

Износ 

Претходна 
година 

Текућа 
година 

Налаз Разлика 

700000 

+800000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
2.522.626 2.647.331  0 

700000 Текући приходи 2.405.996 2.637.846  0 

710000 Порези 1.683.338 1.804579  0 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 1.300.197 1.368.382  0 

712000 Порез на фонд зарада 7 23   

713000 Порез на имовину 27.968 314.290  0 

714000 Порез на добра и услуге 71.974 77.140  0 

715000 Порез на међународну трговину и трансакције 1.704 4.051   

716000 Други порези 38.488 40.693  0 

730000 Донације и трансфери 275.823 406.136  0 

731000 Донације од иностраних држава  8.660  0 

732000 Донације и помоћи од међународних организација 1.208 86.483  0 

733000 Трансфери од других нивоа власти 274.615 310.993 319.909 8.916 

740000 Други приходи 432.368 414.124  0 

741000 Приходи од имовине 86.488 77.265  0 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 285.686 275.529 277.864 2.335 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 18.757 21.491  0 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3.379 24.857  0 

745000 Мешовити и неодређени приходи 38.058 14.982  0 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3.848 1.756  0 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.358    

772000 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 

1.490 1.756   

780000 
Tрансфери између буџетских корисника на истом 

нивоу 
7.595 7.613 0 -7.613 

781000 
Tрансфери између буџетских корисника на истом 
нивоу 

7.595 7.613  0 

790000 Приходи из буџета 3.024 3.638 0 -3.638 

791000 Приходи из буџета 3.024 3.638  0 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 116.630 9.485  0 

810000 Примања од продаје основних средстава 116.323 9.226  0 

811000 Примања од продаје непокретности 116.323 9.226  0 

812000 Примања од покретне имовине     

820000 Примања од продаје залиха 307 259   

822000 Примања од продаје залиха 45 30   

823000 Примања од продаје робе за даљу продају 262 229   

840000 Примања од продаје природне имовине     

841000 Примања од продаје земљишта     

400000 

+500000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
2.509.870 2.592.800   

400000 Текући расходи 2.113.102 2.171.760   

410000 Расходи за запослене 559.012 592.203   
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411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 436.078 478.337   

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 78.318 85.025   

413000 Накнаде у натури 1.062 887   

414000 Социјална давања запосленима 21.071 10.512   

415000 Накнаде трошкова за запослене 7.590 7.996   

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 14.893 9.446   

417000 Посланички додатак     

420000 Коришћење роба и услуга 975.364 977.423   

421000 Стални трошкови 274.807 230.515 232.134 1.619 

422000 Трошкови путовања 5.778 7.033 6.905 -128 

423000 Услуге по уговору 238.560 263.115 262.735 -380 

424000 Специјализоване услуге 116.242 106.599 103.199 -3.400 

425000 Текуће поправке и одржавање 287.535 313.617 307.947 -5.670 

426000 Материјал 52.442 56.544 61.712 5.168 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 15.968 7.089   

441000 Отплате домаћих камата 9.722 6.452   

444000 Пратећи трошкови задуживања 6.246 635 926 291 

450000 Субвенције 50.613 109.380   

451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
50.613 

109.380 158.930 
49.550 

454000 Субвенције приватним предузећима     

460000 Донације, дотације и трансфери 239.353 294.702   

463000 Трансфери осталим нивоима власти 178.729 185.609 186.120 511 

464000 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
1.794 15.998   

465000 Остале дотације и трансфери 58.830 93.095 42.425 -50.670 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 69.159 78.606   

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 69.159 78.606   

480000 Остали расходи 203.633 112.357   

481000 Дотације невладиним организацијама 96.393 66.330 69.730 3.400 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 23.194 16.463   

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 81.557 28.679 28.388 -291 

484000 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 

2.231 

 
   

485000 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
258 283   

500000 Издаци за нефинансијску имовину 396.768 421.040   

510000 Основна средства 394.103 418.173   

511000 Зграде и грађевински објекти 358.421 377.353   

512000 Машине и опрема 34.282 38.419   

513000 Остале некретнине     

514000 Култивисана имовина     

515000 Нематеријална имовина 1.400 2.401   

520000 Залихе 2.665 2.867   

523000 Залихе робе за даљу продају 2.665 2.867   

531000 Драгоцености     

540000 Природна имовина     

541000 Земљиште     

2346 
Вишак прихода и примања  - буџетски суфицит (2001-

2129) (ОП 5434) 
12.756 54.531   

2347 
Мањак прихода и примања  - буџетски дефицит (2001-

2129) (ОП 5434) 
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2348 Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања 437.532 372.915   

2349 
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и 

издатака текуће године 

237.103 222.915   

2350 
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен 
за наб.неф.им 

    

2351 

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 

година коришћен за покриће расхода и издатака текуће 

године 

    

2352 
Износи расхода и издатака за неф.имовину, 

финансираних из кредита 
200.429 150.000   

2353 
Износ приватизац. примања коришћ. за покриће 

расхода и издатакат.г. 
    

2354 
Покриће извршених издатака из текућих прихода и 

примања (2353*2354) 
227.373 169.637   

2355 
Утрошена средства текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по 

кредиту 

167.379 169.637   

2356 

Утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске 

имовине 

59.994    

2357 Вишак прихода и примања суфицит 222.915 257.809   

2358 Maњак прихода и примања -дефицит     

2359 
Вишак прихода и примања суфицит (за пренос у 

наредну годину) 
 257.809   

2360 
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за 
наредну годину 

 236.990   

2361 
Нераспоређени део вишка прихода и примања за 

пренос у наредну годину 
 20.819   

      

 

3.2.1. Приходи и примања 

 Према подацима исказаним у билансу прихода и расхода за 2018. годину остварени су 

текући приходи и примања Град Ужице у износу од 2.647.331 хиљадa динара, а што у 

поређењу са претходном годином у којој су текући приходи 2.405.996 хиљадa динара и 

примања од продаје нефинансијске имовине остварена у укупном износу од 116.630 хиљада 

динара, што укупно износи 2.522.626 хиљада динара, чини  повећање од 4,71%.  

 

3.2.2. Расходи и издаци 

 Према подацима исказаним у билансу прихода и расхода за 2018. годину, извршени су 

текући расходи Града у износу од 2.171.760 хиљада динара, а издаци за нефинансијску 

имовину извршени су у износу од  421.040 хиљадa динара, што укупно износи 2.592.800 

хиљада динара, а што у поређењу са претходном годином у којој су текући расходи 2.113.102 

хиљадe динара и издаци за нефинансијску имовину извршени у укупном износу од 396.768 

хиљада динара, што укупно износи 2.509.870 хиљада динара, чини повећање од 3,20 % у 

односу на претходну годину. 

 

3.2.3. Резултат пословања 

Град је у 2018. години исказао буџетски суфицит у износу од 54.531 хиљада динара. 

Буџетски суфицит  је коригован на следећи начин:  

- увећан је за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, у износу од 222.915 хиљада динара, 

- увећан за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 

у износу од 150.000 хиљада динара 

- умањен за покриће извршених издатака из текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима, у износу од 169.637 хиљада динара. 
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На основу извршених кориговања утврђен је укупни фискални суфицит у износу од 

257.809 хиљада динара. Исказани вишак прихода и примања – суфицит, преноси се у наредну 

годину и то: (1) део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину, у 

износу од 263.990 хиљада динара и (2) нераспоређени део вишка прихода и примања за 

пренос у наредну годину, у износу од 20.819 хиљада динара. 

 

Салдо на буџетским рачунима индиректних корисника, као и на наменским подрачунима 

ИКБС и ДКБС на дан 31.12.2018. године износио је 257. 809 хиљада динара и то: (1) Град 

Ужице-Извршење буџета 158.838 хиљада динара, (2) Туристичка организација регије западне 

3.158 хиљада динара, (3) историјски архив 547 хиљада динара, (4) Градске управе (опште 

послове) за стамбене потребе 10.078 хиљада динара, (5) ГУ за инфраструктура (УНОПС 1-3) 

76.073 хиљаде динара, (6)  ГУ за инфраструктура-Пројекат прекограничне сарадње 5.759 

хиљада динара, (7) Народна библиотека – донације 38 хиљада динара, (8) Туристичка 

организација (сопствени приходи) 838 хиљада динара, (9) Градски културни центар 

(сопствени приход) 84 хиљаде динара, (10) Историјски архив (сопствена средства) 1.761 

хиљада динара, (11) Народни музеј (сопствена средства) 148 хиљада динара, (12) Регионални 

центар за професионални развој запослених 477 хиљада динара. 

У поступку ревизије утврдили смо да је извршен повраћај неутрошених средстава буџета 

од стране индиректних корисника буџетских средстава у износу од 106 хиљада динара,  

сходно члану 59. Закона о буџетском систему. 

На основу ревизије узоркованих података утврдили смо да: 

-у Билансу расхода и издатака за 2018. годину, на основу извршеног испитивања правилности 

-класификовања и адекватног третирања извршених узоркованих трансакција утврђена су 

укупна одступања од 63.418 хиљада динара, што није у складу са  чланом 14, 15, Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и чланом 9 Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Ефекти ових одступања се, због међусобног потирања, нису одразили на коначан резултат 

пословања; 

-у Билансу прихода и расхода за 2018. годину, на основу извршеног испитивања правилности 

-класификовања и адекватног третирања извршених узоркованих трансакција утврђена су 

укупна одступања од 11.251 хиљаде динара што није у складу са чланом 17. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и чланом 9 Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Ефекти ових одступања се, због међусобног потирања, нису одразили на коначан резултат 

пословања 

Ризик: Неправилним исказивањем прихода и примања, као и расхода и издатака на 

одговарајућим економским класификацијама, јавља се ризик да финансијски извештаји неће 

објективно приказати финансијско стање и финансијски резултат града Ужица. 

Препорука број 6. 

 Препоручујемо одговорним лицима града Ужица  приходе и расходе, као и расходе и издатке 

евидентирају у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем и Уредбом о буџетском рачуноводству. 

 

3.3. Биланс стања 

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 4. Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава 

организација обавезног социјалног осигурања. У Билансу стања су исказане билансне 
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позиције које одражавају стање имовине, обавеза и капитала на дан 31.12. године, за коју се 

састaвља. 

Због утврђених значајних пропуста у идентификовању, евидентирању и исказивању 

имовине, потраживања и обавеза насталих у претходном периоду, приказана почетна стања 

01.01.2018. године, нису ослобођена од погрешних исказивања која материјално утичу на 

финансијске извештаје за 2018. годину и на иста изражавамо резерву. 

У поступку ревизије података исказаних у обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2018. 

године извршена је провера почетног стања. Провера је извршена поређењем података 

исказаних у Билансу стања на дан 31.12.2018. године у колони 4, износ из претходне године 

(почетно стање), са подацима исказаним у обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2017. године. 

Нисмо присуствовали попису имовине, потраживања и обавеза општине са стањем на 

дан 31.12.2018. године, јер је спровођење ревизорских поступака почело 25.02.2018. године. 

 
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. 

Попис регулишу следећи прописи: Уредба о буџетском рачуноводству, Уредба 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 као и интерна општа акта који доносе буџетски корисници. 

Градоначелник града Ужица донео је Правилник о попису имовине и обавеза II  број 404-

348/17 од 15.11.2017. године, којим је прописан начин и рокови вршења пописа имовине, 

потраживања, обавеза и извора средстава града Ужица  и усклађивање књиговодственог 

стања са стварним стањем који се утврђује пописом. 

Начелник Градске управе за финансије донео је Решење о попису имовине (основних 

средстава, ситног инвентара,резервних делова, ауто гума), новчаних средстава и извора 

средстава, обавеза и потраживања и образовању комисије за попис. Наведеним решењем 

формирана је пописна комисија. Комисија је донела План рада по којима ће се вршити попис. 

Пописна комисија је доставила Извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 

31.12.2018. године који није протоколисан. Одлуку о усвајању Извештаја пописне комисије о 

попису имовине и обавеза града Ужица за 2018. годину донео је Градоначелник. 

Нисмо присуствовали попису имовине и обавеза, а ревизија је извршена накнадним 

прегледом пописних листа, извештаја пописних комисија  и Одлука у вези са пописом.  

На основу ревизије презентоване документације утврђено је да:  

 Град Ужице није пописао 25 локала укупне површине 1.608,55 m
2
 вредности 154.393 

хиљаде динара.  

 Град Ужице није пописао зграду Касарне „IV Пук” у Крчагову садашње вредности 

218.214 хиљада динара, површине 17.000 m
2
 и земљиште површине 27 ha које користи 

град, а за које не поседује доказ о власништву, што није у складу са чланом 2. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем (''Сл. гласник РС'', број 106/2006) и члану 18. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

 Град Ужице није пописао 12 станова укупне површине 676,42m
2
, вредности 64.936 

хиљада динара, шест локала укупне површине 158,68 m
2
, вредности 15.233 хиљаде 

динара. 
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 Град Ужице није пописао 16 станова који издаје ЈП „Стан“ непознате површине и 

приход се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода. 

 Град Ужице није пописао 11 локала укупне површине 375,35 m
2
, које издаје ЈП „Стан“. 

 

Историјски архив 

Директор Историјског архива је донео Одлуку о попису имовине и обавеза и формирању 

комисије за попис са стањем на дан 31.12.2019. године, број 04-1761 од 28.12.209. године. 

Председник Комисије за попис имовине и обавеза Историјског архива ужице је донео План 

рада за попис имовине и обавеза за 2018. 

Пописна комисија је поднела Извештај о извршеном попису имовине и обавеза 

Историјског архива Ужице са стањем на дан 31.12.2018. године, дана 29.01.2019. године.  

Управни одбор је на седници дана 30.01.2019. године донео Одлуку број 454/1о усвајању 

Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године и извештај о 

отпису основних средстава садашње вредности нула, и отпису ситног инвентара који је 

расходован у износу од 90 хиљада динара.  

 

Предшколска установа „Ужице“ 

Управни одбор ПУ Ужице је донео Одлуку о попису имовине и обавеза са стањем на дан  

31.12.2018. године, број 3875 од 11.12.2018. године. Директор ПУ Ужице је донео Упутство 

комисији за попис имовине и обавеза за 2018. годину број 3875/1 од 11.12.2018. године. 

Директор ПУ Ужице је донео Решење о именовању комисија за попис број 3875/1 од 

12.12.2018. године, и то: за попис основних средстава и залиха материјала, попис готовине 

и финансијских пласмана, потраживања и обавеза и за процену вредности половне опреме.  

Пописна комисија је поднела Извештај о извршеном попису нефинансијске имовине у 

сталним средствима и залихама, попису библиотечког материјала и попису финансијске 

имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године, дана 28.01.2019. године.  

Управни одбор је на својој седници дана 15.01.2019. године донео Одлуку о усвајању 

Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године, број Одлуке 

454/1. Управни одбор је на својој седници дана 25.02.2019. године донео Одлуку о 

усвајању измене и допуне Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 

31.12.2018. године, број одлуке 316/1. Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и 

обавеза, а ревизија је извршена накнадним прегледом пописних листа, извештаја пописних 

комисија и Одлука у вези са пописом. 

На основу ревизије презентоване документације утврђено је да грађевинско земљиште 

садашње вредности 2.878 хиљада динара није евидентирано у помоћној евиденцији, што је 

супротно члану 14. Уредбе о буџетском рачуноводству.  

 

Народни музеј 

Решењем о именовању комисије за годишњи попис на дан 31.12.2018. године од 

27.11.2018. године број Решења 658, именовани су чланови наведене комисије за попис 

основних средстава, залиха ситног инвентара, залиха робе за даљу продају, обавеза, 

потраживања и новчаних средстава.  

Одлуку о усвајању Извештаја о попису донео је Управни одбор установе на седници 

одржаној 31.01.2019. године. Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и обавеза, 

а ревизија је извршена накнадним прегледом пописних листа, извештаја пописних 

комисија и Одлука у вези са пописом. 

На основу ревизије презентоване документације утврђено је следеће:  
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 опрема није обележена инвентарским бројевима што отежава идентификацију исте у 

поступку спровођења пописа, као и саму обраду пописа; 

  да се инвентарски бројеви формирају приликом уноса основних средстава у 

рачуноводствену евиденцију, али сама опрема њима није обележена;  

 Комисија за попис је извршила попис краткорочних потраживања али износ 

потраживања није усаглашен са износом у билансу стања и главном књигом, што је 

супротно члану 18. Уредбе о буџетском рачуноводству 

 

Ризик 

Уколико се не изврши попис целокупне имовине, јавља се ризик од њеног отуђења. 

Уколико се не изврши попис свих обавеза, јавља се ризик од нетачног исказивања обавеза и 

неликвидности буџета. 

 

Препорука број 7 

Препоручујемо одговорним лицима да изврше попис целокупне имовине и свих обавеза у 

складу са законским прописима. 

 
3.3.2. Актива  

 

 

Укупна нето актива исказана у консолидованом Билансу стања града Ужица на дан 

31.12.2018. године износи 6.067.638 хиљада динара. 

 

 
Табела број 34: Актива консолидованог Биланса стања  ................................................................................у(000)  динара 

Конто Опис 

Износ 

претходне 

године 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 

вредности 
Нето 

Налаз 

ревизије 

(Нето) 

Разлика 

1 2 3 4 5 6 (4-5) 7 8 (6-7) 

11000 Некретнине и опрема 2.094.972 3.282.826 685.716 2.597.110 2.989.885 -392.775 

12000 Култивисана имовина         0 0 

14000 Природна имовина 540.878 540.878   540.878 557.135 -16.257 

15000 
Нефинансијска имовина у припреми 

и аванси 
573.569 1.353.112 544.254 808.858 808.858 0 

16000 Нематеријална имовина 41.442 67.973 8.325 59.648 60.326 -678 

21000 Залихе 2.663 11.568 8.830 2.738 2.738 0 

22000 
Залихе ситног инвентара и 

потрошног материјала 
2.095 13.543 10.785 2.758 2.758 0 

111000 
Дугорочна домаћа финансијска 

имовина 
275.210 458.223   458.223 642.937 -184.714 

121000 
Новчана средства, племенити метали, 

хартије од вредности 
229.291 265.207   265.207 266.231 -1.024 

122000 Краткорочна потраживања 102.170 1.226.474 2.842 1.223.632 1.223.749 -117 

123000 Краткорочни пласмани 1.046 20.203 17.363 2.840 2.840 0 

131000 Активна временска разграничења 121.591 2.802.558 2.696.812 105.746 105.746 0 
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  Укупно Актива: 3.984.927 10.042.565 3.974.927 6.067.638 6.663.203 -595.565 

351000 Ванбилансна актива 11.056 9.338   9.338 9.338 0 

 

Нефинансијска имовина исказана је у консолидованом Билансу стања града Ужица у 

нето износу од 4.011.990 хиљада динара.  

 

Зграде и грађевински објекти, конто 011100 – На овој позицији је исказана вредност 

зграда и грађевинских објеката у нето износу од 2.490.857 хиљада динара.  

 У Билансу стања буџета града Ужица са стањем на дан 31.12.2018. године, исказана је 

садашња вредност зграда и грађевинских објеката свих директних и индиректних буџетских 

корисника у износу од 2.490.857 хиљада динара, од чега код директног корисника – Градска 

управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности вредност од 2.156.534 

хиљада динара односно 86,6%, индиректних корисника 315.892 хиљаде динара и то: 

Предшколска установа „Ужице“ 147.747 хиљаде динара, Историјски архив Ужице 62.501 

хиљада динара, Народно позориште 46.420 хиљада динара, Народни музеј 26.796 хиљада 

динара, Библиотека 16.433 хиљада динара, Туристичка организација Западне Србије 9.167 

хиљада динара, Градска галерија 6.421 хиљада динара и Туристичке организација Ужица 407 

хиљада динара. 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо следеће: 

 за мањи део непокретности Град Ужице не поседује податке о месту и адреси 

непокретности, површини, уделу, спратности објекта, структури и броју посебног дела 

објекта, катастарској парцели, што није у складу са чланом 5. Уредбе о евиденцији 

непокретности у јавној својини; 

 Град Ужице мање исказао зграде и грађевинске објекте  за 25 локала укупне површине 

1.608,27 м
2
 које граде (15 локала 1.284,5m

2
  у закуп издаје град и 10 локала укупне 

површине 323,77 m
2
ЈП „Стан“ издаје у закуп),  који нису евидентирани у помоћним 

књигама и главној књизи, у најмањој вредности 154.393 хиљаде динара, чиме су 

актива и пасива мање исказане за наведени износ, што није у складу са  чланом 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10. и 13. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

 Град Ужице је мање исказао у билансу вредност водоводне и топловодне мреже у 

износу 162.772 хиљаде динара, коју Град Ужице, сходно члану 11. Закона о јавној 

својини, није евидентирао у својим пословним књигама на дан 31.12.2018. године. 

Водоводна мрежа и постројења укупне вредности од 74.712 хиљада динара се води у 

пословним књигама ЈКП „Водовод“ Ужице, док се котларнице и топловоди вредности 

од 88.068 хиљада динара води у пословним књигама ЈКП „Градска топлана“ Ужице. 

Истовремено је, за исти износ, мање исказана позиција 311100 – Нефинансијска 

имовина у сталним средствима, што није у складу са  чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 10. и 13. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем; 

 У евиденцији ЈП „Дирекција за изградњу“ се налазило 12 станова укупне површине 

676,42 m
2
 , три локала на Мегдану површине 43,82 m

2 
и три локала у Омладинској 48 

укупне површине 114,86 m
2
, односно укупне површине објеката 835,10 м2, који нису 

исказани у главној књизи града у најмањој  вредности 80.170 хиљада динара, чиме су 

актива и пасива мање приказани за наведени износ,  а које по Закону о јавној својини 

требало пребацити власнику граду Ужицу,  што није у складу са чланом 9. Уредбе о 
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буџетском рачуноводству и чланом 10. и 13. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

 За зграду Касарне 4. Пук у Крчагову садашње вредности 218.214 хиљада динара, 

површине 17.000 m
2
 и земљиште површине 27 ha није извршен упис права јавне 

својине у катастар непокретности што није у складу са чланом 4. Закона о државном 

премеру и катастру; 

 За зграду Касарне 4. Пук у Крчагову садашње вредности 218.214 хиљада динара, 

површине 17.000 m
2
 и земљиште површине 27 ha за које не поседује доказ о 

власништву  и ова позиција је више исказана за вредност 218.214 хиљаде динара. 

 Препоручује се одговорним лицима да у пословним књигама евидентирају 

зграде и грађевинске објекте за које поседују доказ о праву власништва. 

 

 Јавно предузеће за одржавање и коришћење спортских објеката „Велики парк“ у 

својим пословним евиденцијама води објекте вредности 55.852 хиљаде динара и то: 

спортску халу садашње вредности 49.164 хиљаде динара, спортски терен „Велики 

парк“ садашње вредности 2.780 хиљада динара, гаражу и радионицу садашње 

вредности 1.541 хиљада динара и трим стазу садашње вредности 2.367 хиљада динара, 

уместо у пословним књигама града, чиме су актива и пасива  мање исказане за укупан 

износ, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10. 

и 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем и чланом 3. Закона о јавној својини; 

 ЈКП „Биоктош“ издаје у закуп  три локала у склопу продавнице површине 96m
2
, 19 

киоска површине 162m
2
 и контејнер кућицу површине 7m

2
 садашње вредности 638 

хиљада динара чиме су актива и пасива мање исказане за укупан износ, што није у 

скалду са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10. и 13. Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и 

чланом 3. Закона о јавној својини; 

 ЈП „Стан“ у својим евиденцијама води 59 станова који су у откупу укупне површине 

2.368m
2
, 16 станова које издаје у закуп непознате површине на адресама: Душана 

Поповића 66/29, Душана Поповића 66/23, Хероја Јерковића 13/5, Хероја Јерковића 

17/1, Карађорђева 18/1, Милоша Обреновића 39/18. Милоша Обреновића 29/15, 

Николе Пашића 22/2, Ратарска 69/32, Страхињића бана 7/3, Стражара Биоска, 

Видовданска 58/8, Видовданска 60/4, Видовданска 60/5, Змај Јовиној 13/3 и Змај 

Јовиној 13/1 (налазе се и у евиденцији РГЗ), који  се не воде у пословним евиденцијама 

града Ужица што није у складу са чланом 10. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

чланом Закона о јавној својини. ЈП „Стан“ за наведене објектене поседује доказ о 

власништву а издаје у закуп.  

 

Предшколска установа „Ужице“ 

У билансу стања на овој позицији исказана је садашња вредност зграда и грађевинских 

објеката у вредности од 147.747 хиљада динара, а односи се на евидентиране објекте 

вртића, и то: Полетарац, Бамби, Зека, Невен, Лептирић, Маслачак, Бајка, Ђурђевак, Искра 

као и плиновод садашње вредности 7.985 хиљада динара, комуникационе и електричне 

водове садашње вредности 635 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо следеће: 

 

 Предшколска установа  „Ужице“ у Билансу стању је више исказала зграде вртића 

садашње вредности 139.127 хиљада динара односно укупне површине 8.395m
2
, а које 
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по Закону о јавној својини треба пребацити власнику граду Ужицу, што није у складу 

са  чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, 

 Вртић „Невен“ се у помоћној евиденцији води као три објекта исте вредности односно 

17.229 (5.743*3) хиљада динара, више исказан објекат вредности у најмањем износу од 

11.486 хиљада динара,  што није у складу са  чланом 9. И чланом 14. Уредбе о 

буџетском рачуноводству, 

 вртићу „Лептирић“ је погрешно утврђена амортизациона стопа 5% уместо 1,5% па му 

је стога исказана садашња вредност мања за 7.053 хиљада динара, чиме су актива и 

пасива мање исказане за наведени износ, што није у складу са чланом 10. Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

 

 Народно позориште У билансу стања исказане су Зграде и грађевински објекти вредности 

46.420 хиљада динара. Односи се на зграду позоришта и малу сцену. 

 Исправка вредности зграде Народног позоришта у износу 46.808 хиљаде динара је 

књижена на конту 011119 – Исправка вредности пословних зграда уместо на конту 

011199 – Исправка вредности осталих објеката, што није у складу са чланом 10. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем; 

 Народни музеј. У билансу стања исказане су Зграде и грађевински објекти вредности 26.796 

хиљада динара..  

На основу извршене ревизије презентованих података утврдили смо следеће: 

 

 Народни музеј у Билансу стању више исказао зграду музеја садашње вредности 

26.796 хиљада динара. а коју по Закону о јавној својини треба пребацити власнику 

граду Ужицу,  што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

 

 Народни музеј је мање исказао вредност зграда и грађевинских објеката у износу од 

191 хиљаде динара, за износ исправке вредности објекта Јокановића кућа која је 

проглашена спомеником културе, односно за које се не врши амортизација, што 

није у складу са Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних 

средстава са стопама амортизације. 

 

 Народна библиотека. У билансу стања исказана је зграда библиотеке вредности 16.433 

хиљаде динара. Народна библиотека користи просторије које су у евиденцији Републичког 

геодетског завода евидентиране као четири просторије културе у сутерену површине 221 m
2
, 

осам просторија културе у приземљу површине 779 m
2
, четири просторија културе на првом 

спрату површине 200 m
2
 евидентирани су у праву коришћења и државној својини. 

 

На основу извршене ревизије презентованих података утврдили смо следеће: 

 Народна библиотека Ужице не води помоћне књиге основних средстава што није у 

складу са чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

 Исправка вредности зграде библиотеке у износу 10.862 хиљаде динара је књижена на 

конту 011129 – Исправка вредности пословних зграда уместо на конту 011199 – 

Исправка вредности осталих објеката што није у складу са чланом 10. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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Градска галерија Ужице. У билансу стања исказана је Зграде галерије у Сланушкој 10, 

површине 288 m 
2
 и видиковац вредности 6.421 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије презентованих података утврдили смо да у Билансу 

стању Градска галерија Ужице је више исказала зграде садашње вредности 6.421 хиљада 

динара, а коју по Закону о јавној својини треба пребацити власнику граду Ужицу. 

 

Установа дечје одмаралиште „Златибор“ Ужице. Установа води у евиденцији зграде и  

грађевинске објекте вредности 149.920 хиљада динара и то: зграду са базеном „Голија“ 

површине 2.689m
2
 вредности 71.801 хиљада динара, спортску халу на Златибору површине 

715,18m2 вредности 30.320 хиљада динара, зграду ресторана у Бечићима површине 1.362m
2
 

вредности 17.097 хиљада динара, зграду депаданса у Бечићима површине 992m
2
 вредности 

30.208 хиљада динара и зграда помоћног објекта у Бечићима површине 232m
2
 вредности 494 

хиљада динара; 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да град Ужице не 

води у евиденцији зграде и  грађевинске објекте вредности 149.920 хиљада динара и то: 

зграду са базеном „Голија“ површине 2.689m
2
 вредности 71.801 хиљада динара, спортску 

халу на Златибору површине 715,18m2 вредности 30.320 хиљада динара, зграду ресторана у 

Бечићима површине 1.362m
2
 вредности 17.097 хиљада динара, зграду депаданса у Бечићима 

површине 992m
2
 вредности 30.208 хиљада динара и зграда помоћног објекта у Бечићима 

површине 232m
2
 вредности 494 хиљада динара. 

 

 

Опрема конто - 011200 У консолидованом билансу стања града Ужица исказана је опрема 

у нето износу текуће године 98.416 хиљада динара. 

У Билансу стања буџета града Ужица са стањем на дан 31.12.2018. године, исказана је 

садашња вредност опреме свих директних и индиректних буџетских корисника у износу од 

98.416 хиљада динара, од чега код директног корисника – Градска управа за послове органа 

града, општу управу и друштвене делатности вредност од 42.206 хиљада динара, индиректних 

корисника 56.209 хиљада динара и то: Предшколска установа „Ужице“ 32.970 хиљада динара, 

Историјски архив Ужице 7.777 хиљада динара, Народно позориште 1.381 хиљада динара, 

Народни музеј 3.160 хиљада динара, Библиотека 2.368 хиљада динара, Туристичка 

организација Западне Србије 3.813 хиљада динара, Градска галерија 252 хиљада динара и 

Туристичке организација Ужица 2.696 хиљада динара, Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању 98 хиљада динара и Културни центар 1.691 хиљада динара . 

 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности исказала је 

опрему вредности 42.206 хиљада динара. 

 

Предшколска установа „Ужице“ исказала је вредност опреме 32.970 хиљада динара. 

Народни музеј 

У билансу стања Народног музеја Ужице исказана је опрема у бруто износу од 

9.554 хиљада динара и нето износу текуће године 3.160 хиљада динара. 

 

Историјски архив 

У билансу стања Историјског архива исказана је вредност од 7.777 хиљада динара 

нето, на име евидентиране опреме. 
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Земљиште конто – 014100. Вредност земљишта свих директних и индиректних корисника на 

дан 31.12.2018. године исказана је у износу од 540.878 хиљада динара и то: 537.994  хиљаде 

динара Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, 2.878 

хиљада динара Предшколска установа „Ужице“, 6 хиљада динара Народни музеј.  

 Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности исказала је 

Грађевинско земљиште вредности 537.993 хиљада динара. Односи се на осам парцела 

непознате површине и то: земљиште за царинарницу, земљиште касарне 4.пук, клуба Војске 

Србије, депонију Дубоко, катастарске парцеле 3711/9 Севојно, 267 Глуваћи, 6490 Теразије и 

9093/3 Мегдан. 

 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо следеће: 

 У евиденцији РГЗ налази се 12 грађевинских парцела површине 26.648 m2, 261 

парцела шумског земљишта површине 1.677.486m2, 1.630 парцела уз и под објектима 

површине 1.853.660m2 и 616 осталих парцела површине 1.778.628m2; 

 Земљиште под зградом површине 2 а 07 m2 и уз зграду површине 7 а 33 m2 у улици 

Вишеслава Бугариновића на парцели број 4009/17 није евидентирано у помоћним 

књигама основних средстава и финансијским евиденцијама; 

 Земљиште које је евидентирано код Народног музеја, а налази се у Потпећу површине 

873m2 има неуобичајено ниску вредност од шест хиљада динара; 

 Установа дечије одмаралиште „Златибор“ Ужице води у евиденцији грађевинско 

земљиште површине 1.353m
2
 вредности 16.257 хиљада динара уместо у пословним 

књигама Града Ужица што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 3. Закона о јавној својини.  

 

Предшколска установа  „Ужице“ 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да  

Предшколска установа  „Ужице“ у Билансу стању је више исказала земљиште вртића је 

износ од 2.878 хиљада динара, а које по Закону о јавној својини треба пребацити власнику 

граду Ужицу,  што није у складу са  чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

 

Нефинансијска имовина у припреми конто – 015100 Вредност нефинансијска имовина у 

припреми свих директних и индиректних корисника на дан 31.12.2018. године исказана је у 

износу од 786.405 хиљада динара и то: директни корисници буџетских средстава 619.269 

хиљада динара, 27.396 хиљада динара Предшколска установа „Ужице“.  

 

Аванси за нефинансијску имовину конто – 015200 Вредност аванса свих директних и 

индиректних корисника на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од 22.453 хиљада 

динара и то: директни корисници буџетских средстава 21.791 хиљаде динара, 662 хиљада 

динара индиректни корисници буџетских средстава. 

 

Нематеријална имовина, конто 016100  

На конту 0161- Нематеријална имовина исказана је вредност 59.648 хиљада динара и 

то:30.250 хиљада динара директни корисници буџетских средстава и 29.398 хиљада динара 

индиректни корисници: Предшколска установа 1.037 хиљада динара. Историјски архив 2.166 

хиљада динара, Народни музеј 1.575 хиљада динара; Народна библиотека 19.605 хиљада 

динара и остали 5.015 хиљада динара.   

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности  има 

евидентирано нематеријалне имовине вредности 30.250 хиљада динара. 
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На конту 016111 – Компјутерски софтвер исказана је вредност у износу 664 хиљада динара. 

Односи се на програм за буџет, Инфокиоск, програм за породиље, програм за фактурисање, 

антивирус програм,. 

На конту 016161 – Остала нематеријална основна средства исказана је вредност у износу 

6.885 хиљада динара. Односи се на скулптуру Велика Србија на улазу у град. 

На конту 016169 – Остала нематеријална основна средства исказана је вредност у износу 

22.699 хиљада динара. Односи се на планове детаљне регулације, елаборат о слободној зони и 

студију јавног превоза путника. 

 

Народни музеј 

У билансу стања Народног музеја Ужице на овој позицији исказан је износ од 1.575 

хиљада динара нето коју чини 897 хиљада динара књижевна уметничка дела и 678 хиљада 

динара Споменички комплекс Кадињача. 

 

На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је да је 

Споменички комплекс Кадињача вредности 678 хиљада динара исказан у Билансу стања на 

групи конта 016000-Нематеријална имовина уместо на конту 011300-Остале некретнине и 

опрема, што није у складу са  чланом 10 Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и члану 9 Уредбе о буџетском рачуноводству  

 

Робне резерве, конто 021000 У Билансу стања је исказана вредност залиха 2.738 хиљада 

динара и односе се на индиректне кориснике буџетских средстава. 

 

Залихе потрошног материјала, конто 022200 У Билансу стања је исказана вредност залиха 

2.758 хиљада динара и односе се на индиректне кориснике буџетских средстава. 

 

Финансијска имовина 

Домаће акције и остали капитал, конто 111900 

На конту 111191 – Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима у 

Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, исказана је 

вредност 458.222 хиљада динара. Односи се на капитал у јавним предузећима ЈКП „Биоктош“ 

92.930 хиљада динара, ЈКП „Градска топлана“ 89.971 хиљада динара, ЈП „Стан“ хиљаду 

динара, ЈКП „Водовод“ хиљаду динара, ЈКП „Нискоградња“ хиљаду динара, Аеродром 

Поникве 51 хиљада динара, ЈП „Велики парк“ 56 хиљада динара, Примарни гасовод Ужице 

900 хиљада динара, ЈКП „Дубоко“ 274.310 хиљада динара. 
 
Табела број 35: Табела учешћа у капиталу код ЈП ; ЈКП и привредним друштвима ..................................  (000) динара 

Н а з и в Пословне књиге 

Града 

Пословне књиге 

јавних предузећа 

Евидентирано 

АПР 

Разлика 

2-4 

Разлика 

2-3 

1 2 3 4 5 6 

ЈКП „Нискоградња“  1. 35.429.010 1.000 0 -35.428 

ЈП „Дубоко“  274.310 613.080 

(145.102) 

613.0801* 

(145.102) 

129.208 129.908 

ЈП „Велики Парк“  56.144 64.209 56.144 0 -64.153 

АД „Ужице гас“  900 900 900 0 0 

ЈКП „Аеродром Поникве“  51 51 51 0 4 

ЈКП „Водовод“  1. 2.002 1. 0 -2.001 

ЈКП „Биоктош“  92.931 92.931 92.931 0 0 

ЈП „Стан“ 1 13.292 1 0 -13.292 

ЈП „Градска топлана“  89.972 89.972 89.972 0 0 

ЈП „Ужице Развој“   328.996 -328.997 0 

Укупно неусаглашено:  458.223 911.866 1.125.989 -199.788 15.074 

* Јавно комунално предузеће „Регионални центар за управљање отпадом Дубоко“у својим пословним књигама 613.079.981 

хиљада динара , ау стварно учешће према оснивачком акту  је 145.102 хиљаде динара (184.714=199.788-15.074) 
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На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо следеће:  

 у билансу стања града Ужица, а самим тим и у консолидованом билансу стања на 

синтетичком конту 1119000 – Домаће акције и остали капитал исказан је износ учешћа 

у капиталу Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом 

Дубоко“ у износу од 274.310 хиљада динара, док је по прегледу Агенције за привредне 

регистре износ учешћа града Ужица у овом јавном предузећу 145.102 хиљаде динара, 

односно није усаглашено учешће у износу од 129.208 хиљада динара што није у складу 

са  чланом 11. и чланом 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем и члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

 у билансу стања града Ужица, а самим тим и у консолидованом билансу стања на 

синтетичком конту 1119000 – Домаће акције и остали капитал није исказан износ 

учешћа у капиталу Јавног предузећа „Ужице развој“, док је по прегледу Агенције за 

привредне регистре износ учешћа града Ужица у овом јавном предузећу 328.996 

хиљаде динара, односно није усаглашено учешће у износу од 328.996 хиљада динара, 

што није у складу са  чланом 11. и чланом 13. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и члану 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству; 

 Учешће у капиталу града јавних и јавно комуналних предузећа је мање исказан у 

односу  на капитал који је приказан у њиховим пословним књигама у износу од 

114.874 хиљаде динара и то: код: ЈКП „Нискоградња“ више исказано за 35.428 хиљада 

динара, ЈП „Велики парк“ више исказано 64.153 хиљада динара, ЈКП „Водовод“ више 

исказано 2.001 хиљада динара и ЈП „Стан“ више исказано 13.292 хиљада динара, осим 

Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко“, што није у складу са  чланом 11. 

и чланом 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем и чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

 

У поступку ревизије Надзорни одбор ЈП „Ужице развој“ је донео Одлуку о брисању 

капитала од 328.996 хиљада динара и усаглашавање капитала са Законом о јавној својини. 

 

Жиро и текући рачуни, конто 121100  евидентирана су средства у износу 165.889  хиљада 

динара.  

Издвојена новчана средства и акредитиви 121200 евидентирана су средства у износу 

91.920 хиљада динара.  

У билансу стања Народног музеја на овој позицији није исказан износ издвојена новчаних 

средства и акредитива. 

 На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је да су у попису 

пописане хартије од вредности обвезнице од вредности 8.665 евра, односно у динарској 

противвредности на дан 31.12.2018. године 1.024 хиљаде динара, чиме су актива и пасива 

мање исказане за наведени износ, што није у складу са  чланом 12. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

Остала новчана средства 121700 евидентирана су средства у износу 7.398 хиљада динара.  

 

122100- Потраживања по основу продаје и друга потраживања 

У консолидованом билансу стања исказан је износ од 1.223.632 хиљада динара и то 

1.205.505 хиљада динара потраживања директних корисника буџетских средстава и 18.127 

хиљада динара потраживања индиректних корисника буџетских средстава. Потраживања 
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18.127 хиљада динара су: Предшколске установе 16.433 хиљаде динара, Историјског архива 

Ужице 574 хиљаде динара, Народног позоришта 446 хиљада динара, Народног музеја 412 

хиљада динара и Народна Библиотека 262 хиљаде динара. 

 

 

Директни корисници буџетских средстава 

Краткорочна потраживања града Ужица на дан 31.12.2018. године по директним 

корисницима буџетских средстава исказана се у Билансу стања у износу од 1.205.505 хиљаде 

динара, и приказана су  у следећој табели: 

 
          Табела број 36: Преглед потраживања ДКБС на дан 31.12.2018. година.........  у (000) динара 

Директан корисник буџетских средстава Износ потраживања на 

дан 31.12.2018. године 

Градска управа за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности 

94.381 

Градска управа за финансије 1.110.902 

Градска управа за инспекцијскe послове и 

комуналну полицију 

16 

Градска управа за урбанизам, изградњу и 

имовинско-правне послове 

206 

Укупно: 1.205.505 
 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности  

На синтетичком конту 122100 - Потраживања по основу продаје и друга потраживања 

у пословним књигама Града Ужица евидентиран је износ од 94.381 хиљада и то 100 хиљада 

динара потраживања од фондова по основу исплаћених и обрачунатих накнада-боловања 

преко 30 дана и породиљско одсуство, 678 хиљада динара потраживања за закуп стамбеног 

простора, 8.560 хиљада динара потраживања за закуп пословног простора, 1.876 хиљада 

динара за потраживања на име рефундације трошкова комуналија закупаца, 2.349 хиљада 

динара потраживања од закупа грађевинског земљишта, 183 хиљаде динара потраживања од 

закупа пословног простора-ЈП Велики парк, 602 хиљада динара потраживања од закупа 

пословног простора-ЈП Стан, 54.084 хиљаде динара потраживања од кредита солидарности, 

601 хиљада динара потраживања за продате станове, 17.154 хиљаде динара потраживања за 

откупљене станове и 8.194 хиљаде динара потраживања за стамбене кредите радника . 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је следеће: 

 да није извршено евидентирање у консолидацији 54.084 хиљаде динара из помоћних 

књига у главну књигу града Ужица који се односе на кредите домаћим 

нефинансијским приватним предузећима; 

 да Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности није 

евидентирала потраживања закупа грађевинског земљишта у износу од 117 хиљада 

динара на групи конта 122000-Краткорочна потраживања, чиме су актива и пасива 

мање исказане за наведени износ; 

 Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је 

евидентирала потраживања од закупа пословног простора 17 локала укупне површине 

4.339,19 м2 за које су закључени  Уговори о закупу на неодређено време.  

 Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је 

евидентирала потраживања од закупа пословног простора три локала укупне површине 

478 м2. Уговори су истекли а закупац је и даље остао у локалу, без спровођења 

конкурса и закључења новог Уговора. 
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У поступку ревизије су предузете мере на отклањању грешке, и извршено је евидентирање 

54.084 хиљаде динара на име кредита домаћим нефинансијским приватним предузећима из 

помоћних књига у главну књигу града Ужица, у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

 

Потраживања од закупа грађевинског земљишта – Градска управа за послове органа града, 

општу управу и друштвене делатности је евидентирала укупна потраживања од закупа 

грађевинског земљишта у износу од 2.349 хиљада динара. 

Ревизијом узорковане документације утврђено је да Градска управа за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности није евидентирала потраживања закупа 

грађевинског земљишта у износу од 117 хиљада динара на конту 122000- Потраживања од 

купаца. 

 

Градска управа за финансије 

На синтетичком конту 122100-Потраживања по основу продаје и друга потраживања у 

пословним књигама Града Ужица евидентиран је износ од 1.110.902 хиљаде динара и то: 242 

хиљаде динара која се односе на потраживања од фондова по основу исплаћених и 

обрачунатих накнада-боловања преко 30 дана и породиљско одсуство, 577.076 хиљада динара 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 5.043 хиљаде динара Порез на земљиште, 

281.653 хиљаде динара Порез на имовину од физичких лица, 158.403 хиљаде динара Порез на 

имовину од правних лица, 92 хиљаде динара Комунална такса за држање музичких уређаја и 

преуређивање музичког програма у угоститељским објектима, 102 хиљаде динара Комуналне 

таксе за коришћење рекламних паноа, 15.498 хиљада динара за посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине, 21.380 хиљада динара комуналне таксе за коришћење простора 

на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности и 51.413 хиљада динара комуналне таксе за истицање фирме. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да није извршено евидентирање 

у консолидованом Билансу стања 1.110.660 хиљада динара на име пореских потраживања из 

Локалне пореске администрације и то: накнада за коришћење грађевинског земљишта, пореза 

на земљиште, пореза на имовину од физичких лица, пореза на имовину од правних лица, 

комунална такса за држање музичких уређаја и преуређивање музичког програма у 

угоститељским објектима, комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, посебна накнада 

за заштиту и унапређење животне средине, комуналне таксе за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности и комуналне таксе за истицање фирме, из помоћних књига у главну књигу града 

Ужица, што није у складу са  чланом 11. Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем, чланом 9. и чланом 14. Уредбе о буџетском 

рачуноводству; 

У поступку ревизије су предузете мере на отклањању грешке, и извршено је 

евидентирање 1.110.660 хиљада динара на име пореских потраживања из Локалне пореске 

администрације из помоћних књига у главну књигу  града Ужица, у складу са Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Градска управа за инспекцијскe послове и комуналну полицију 

На синтетичком конту 122100-Потраживања по основу продаје и друга потраживања у 

пословним књигама Града Ужица евидентиран је износ од 16 хиљада динара која се односе на 
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за потраживања од фондова по основу исплаћених и обрачунатих накнада- породиљско 

одсуство. 

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове 

На синтетичком конту 122100-Потраживања по основу продаје и друга потраживања у 

пословним књигама Града Ужица евидентиран је износ од 206 хиљада динара која се односе 

на потраживања од фондова по основу исплаћених и обрачунатих накнада- породиљско 

одсуство.  

 

Индиректни корисници 

Краткорочна потраживања града Ужица на дан 31.12.2018. године по индиректним 

корисницима буџетских средстава исказана се у Билансу стања у износу од 18.127 хиљаде 

динара, и приказана су  у следећој табели: 

 

 
           Табела број 37: Преглед потраживања ИКБС на дан 31.12.2018. године    у 000 динара 

Индиректни корисник буџетских 

средстава 

Потраживања на дан 

31.12.2018 

Предшколска установа 16.433 

Историјски архив Ужице 574 

Позориште 446 

Народни музеј 412 

Библиотека 262 

Укупно: 18.127 
 

 

Графикон број 4. Преглед потраживања ИКБС на дан 31.12.2018. године 

 

 

Предшколска установа „Ужице“ 

У билансу стања Предшколске установе Ужице 31.12.2018. године на овој позицији  исказан 

је износ од 16.433 хиљада динара који се односи на потраживања за услуге боравка деце у 

вртићу 13.872 хиљаде динара, екскурзије и остала потраживања у износу од 347 хиљаде 

динара, и потраживања од фондова у износу од 2.215 хиљада динара. 

 

Предшколска 
установа; 16.433 

Историјски архив 
Ужице; 574 

Позориште; 446 

Народни музеј; 
412 

Библиотека; 262 
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Народни музеј 

У билансу стања Народног музеја на дан 31.12.2018. године, исказан је износ од 412 хиљада 

динара који се односи на потраживања од фондова по основу исплаћених и обрачунатих 

накнада -боловања преко 30 дана и породиљско одсуство. 

На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је да је  у главној 

књизи Народног музеја на синтетичком конту 122100 – Потраживања по основу продаје и 

друга потраживања, евидентирана су потраживања у нето вредности од 412 хиљада динара, 

док је у помоћној евиденцији потраживања су мање исказана за нето вредност од 11 хиљада 

динара, тако да је дошло до неусаглашености између главне књиге, помоћне евиденције и 

пописа што је није у складу са чланом 18. став 1. Уредбе о буџетском рачуноводству. 
Историјски архив Ужице 

У билансу стања Историјског архива Ужице на овој позицији  исказан је износ од 574 хиљаде 

динара који се односи на потраживања за услуге архивирања у општинама Ариље, Бајина 

Башта, Ивањице, Косјерић, Нова Варош, Пријепоље, Прибој, Чајетина и Пожега. 

 

351000 – Ванбилансна актива 

У билансу стања Предшколске установе Ужице на овој позицији  исказан је износ од 

9.338 хиљада динара и односи се на хартије од вредности ван промета . 

 

 

Ризик 

Уколико се у пословним књигама не евидентира имовина јавља се ризик од отуђења. 

Уколико се нетачно и неправилно евидентира нефинансијска имовина, финансијска 

имовина и ванбилансна актива јавља се ризик од нетачног и неправилног извештавања. 
 

Препорука број 8  

Препоручујемо одговорним лицима да: (1) у пословним књигама евидентирају имовину 

којом располажу; (2) тачно и правилно евидентирају и искажу имовину . 

 

 

3.3.3. Пасива 

 

У Консолидованом финансијском извештају исказана је укупна вредност пасиве 6.067.638 

хиљада динара и састоји се од обавеза 1.739.287 хиљада динара и капитала 4.328.351 хиљада 

динара. 

 
Табела број 38: Пасива консолидованог биланса стања Града Ужица на дан 31.12.2018. годинe     (у 000 динара)                                                                           

Конто  Опис 

Износ 

претходне 

године  

                   
Износ 

текуће 

године     

Исказано 

стање 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5 6 

211000 Домаће дугорочне обавезе 402.271 386.658 386.658  0 

231000 Обавезе за плате и додатке 25.162 5.862 5.862  0 

232000 Обавезе по основу накнада запосленима 338 356 356  0 

234000 Обавезе по основу социјалних доприноса на 

терет послодавца 4.043 1.013 1.013  0 

235000 Обавезе по основу накнада у натури 70 64 64  0 
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236000 

Обавезе по основу социјалне помоћи 

запосленима 1.166 714 714  0 

237000 Службена путовања и услуге по уговору 944 698 698  0 

241000 

Обавезе по основу отплате камата и пратећих 

трошкова задуживања 463 387 387  0 

243000 

Обавезе по основу донација, дотација и 

трансфера  3.417 1.782 1.782  0 

244000 Обавезе за социјално осигурање 273 1.212 1.212  0 

245000 Обавезе за остале расходе 3.669 6.199 6.199  0 

251000 Примљени аванси, депозити и кауције 6.534 7.410 7.410  0 

252000 Обавезе према добављачима 75.091 77.656 77.656  0 

291000 Пасивна временска разграничења 108.024 1.248.863 1.248.980 -117 

311000 Капитал  3.129.243 4.070.542 4.665.990 -595.448 

321000 Вишак прихода и примања 222.915 257.809     

 

Укупна пасива 3.984.927 6.067.638  6.663.203 -595.565  

 
Ванбилансна пасива 11.056 9.338  9.338 0 

 

 

 

 

Предшколска установа Ужице. Укупна пасива исказана у Билансу стања Предшколске 

установе Ужице на дан 31.12.2018. године износи 235.966 хиљада динара.  

Историјски архив Ужице. Укупна пасива исказана у Билансу стања Историјског архива 

Ужице на дан 31.12.2018. године износи 77.879 хиљада динара. 

Народни музеј Ужице. Укупна пасива исказана у Билансу стања Народног музеја Ужице на 

дан 31.12.2018. године износи 33.780 хиљада динара.  

 

Обавезе 

Обавезе су исказане у износу 1.739.287 хиљада динара  и чине их: 386.658 хиљада динара 

дугорочне обавезе, 8.707 хиљада динара обавезе по основу расхода за запослене, 9.580 

хиљада динара обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене, 85.479 

хиљада динара обавезе из пословања, 1.248.863 хиљада динара пасивна временска 

разграничења. 

Предшколска установа „Ужице“. У Билансу стања Предшколске установе „Ужице“ на 

класи 200000 - Обавезе исказан је износ од 21.071 хиљада динара. 

Историјски архив Ужице. У Билансу стања Историјског архива Ужице на класи 200000 - 

Обавезе исказан је износ од 1.179 хиљада динара. 

Народни музеј Ужице. У Билансу стања Народног музеја Ужице на класи 200000 - Обавезе 

исказан је износ од 3.373 хиљаде динара. 

 

211000 - Домаће дугорочне обавезе  

 

У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2018.године исказане су домаће дугорочне 

обавезе у износу од 386.658 хиљаде динара преузете из пословних књига директних 

корисника, а односе се на обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних 

банака 384.513 хиљада динара, износ од 1.746 хиљада динара који се односе на дугорочне 

обавезе за финансијске лизинге, износ од 395 хиљада динара који се односи на дугорочне 
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обавезе за финансијске лизинге Туристичке организације регије Западна Србија, и износ од 4 

хиљаде динара за обавезе по основу лизинга код индиректног корисника Културног центра. 

 

231000 - Обавезе за плате и додатке  

У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2018. године исказане су обавезе за плате и 

додатке за месец децембар 2018. године у износу од 5.862 хиљаде динара, од чега се износ од 

3.370 хиљаде динара односи на директне кориснике буџетских средстава, а износ од 2.492 

хиљаде динара на индиректне кориснике буџетских средстава и то: (1) Туристичку 

организацију Ужице - 29 хиљаде динара, (2) Туристичку организацију регије Западна Србија - 

9 хиљада динара, (3) Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - 

32 хиљаде динара, (4) Предшколску установу Ужице – 1.468 хиљаде динара, (5)

 Историјски архив Ужице - 117 хиљаде динара, (6) Народно позориште Ужице - 292 

хиљаде динара, (7) Народни музеј Ужице - 278 хиљада динара, (8) Народну библиотеку 

Ужице - 222 хиљаде динара, (9) Градску галерију Ужице - 16 хиљада динара и (10) Градски 

културни центар Ужице - 29 хиљада динара. 

Предшколска установа „Ужице“. У Билансу стања Предшколске установе „Ужице“ на 

овој позицији евидентиран је износ од 1.468 хиљада динара, и састоји се од: 231100 

Обавезе за нето плате и додатке у износу од 1.030 хиљада динара, 231200 Обавезе по 

основу пореза на плате и додатке у износа од 146 хиљада динара, 231300 Обавезе по 

основу доприноса за пио на плате и додатке у износу од 205 хиљада динара, 231400 

Обавезе по основу доприноса на здравствено осигурање на плате и додатке у износу од 76 

хиљада динара и 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке 

у износу од 11 хиљада динара.  

Историјски архив Ужице. У Билансу стања Историјског архива на овој позицији 

евидентиран је износ од 117 хиљада динара, и састоји се од: 231100 Обавезе за нето плате 

и додатке у износу од 85 хиљада динара, 231200 Обавезе по основу пореза на плате и 

додатке у износа од 9 хиљада динара, 231300 Обавезе по основу доприноса за пио на плате 

и додатке у износу од 16 хиљада динара, 231400 Обавезе по основу доприноса на 

здравствено осигурање на плате и додатке у износу од 6 хиљада динара и 231500 Обавезе 

по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке у износу од 1 хиљада динара.  

Народни музеј Ужице. У Билансу стања Народног музеја Ужице на овој позицији 

евидентиран је износ од 278 хиљада динара, и састоји се од: 231100 Обавезе за нето плате 

и додатке у износу од 197 хиљада динара, 231200 Обавезе по основу пореза на плате и 

додатке у износа од 26 хиљада динара, 231300 Обавезе по основу доприноса за пио на 

плате и додатке у износу од 39 хиљада динара, 231400 Обавезе по основу доприноса на 

здравствено осигурање на плате и додатке у износу од 14 хиљада динара и 231500 Обавезе 

по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке у износу од 2 хиљада динара.  

 

232000 - Обавезе по основу накнада запосленима  
У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2018. године исказане су обавезе за накнаде 

запосленима у износу од 356 хиљада динара, при чему је тај износ преузет из биланса стања 

директног корисника Градске управе за опште послове три хиљаде динара и  353 хиљаде 

динара индиректних корисника буџетских средстава и то: (1) Предшколске установе Ужице 

287 хиљада динара, (2) Историјског архива 14 хиљаде динара  (3) Народног музеја 26 хиљада 

динара (4) Библиотеке 17 хиљада динара (5) Туристичке организације девет хиљада динара. 

Наведени износи се односе на трошкове превоза запослених за месец децембар 2018. године. 

Предшколска установа „Ужице“. У Билансу стања Предшколске установе Ужице на 

овој позицији евидентирана је обавеза у износу од 289 хиљада динара и односи се на: 
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232100 Обавезе по основу нето накнаде запосленима у износу од 287 хиљада динара и 

232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима две хиљаде динара. 

Историјски архив Ужице. У Билансу стања Историјског архива на овој позицији 

евидентирана је обавеза у износу од 15 хиљада динара и односи се на: 232100 Обавезе по 

основу нето накнаде запосленима у износу од 14 хиљада динара и 232200 Обавезе по 

основу пореза на плате за накнаде запосленима 1 хиљаде динара. 

Народни музеј Ужице. У Билансу стања Народног музеја Ужице на овој позицији 

евидентиране су обавезе у износу од 26 хиљада динара и односе се на 232100 Обавезе по 

основу нето накнаде запосленима. 

 

234000 - Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца  
У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2018. године исказане су обавезе по основу 

социјалних доприноса на терет послодавца на неисплаћене плате за месец децембар 2018. 

године у износу од 1.013 хиљада динара, од чега се износ од 576 хиљада динара односи на 

директне кориснике буџетских средстава, а износ од 436 хиљаде динара на индиректне 

кориснике буџетских средстава и то: (1) Туристичку организацију Ужице - 5 хиљада динара, 

(2) Туристичку организацију регије Западна Србија - 1 хиљада динара, (3) Регионални центар 

за професионални развој запослених у образовању - 6 хиљада динара, (4) Предшколску 

установу Ужице - 252 хиљада динара, (5) Историјски архив Ужице - 20 хиљада динара, (6) 

Народно позориште Ужице - 57 хиљада динара, (7) Народни музеј Ужице - 48 хиљаде динара, 

(8) Народну библиотеку Ужице - 40 хиљада динара, (9) Градску галерију Ужице - 3 хиљаде 

динара и (10) Градски културни центар Ужице - 5 хиљада динара. 

 

Предшколска установа „Ужице“. У Билансу стања Предшколске установе Ужице на 

овој позицији евидентиране су обавезе у износу од 252 хиљаде динара и односе се на 

234100 Обавезе по основу доприноса за пио на терет послодавца у износу од 176 хиљада 

динара и 234200 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет 

послодавца у износу од 76 хиљада динара. 

 

Историјски архив Ужице. У Билансу стања Историјског архива Ужице на овој позицији 

евидентирана је обавеза у износу од 20 хиљада динара и односи се на 234100 Обавезе по 

основу доприноса за пио на терет послодавца у износу од 14 хиљада динара и 234200 

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца у износу од 6 

хиљада динара. 

 

Народни музеј Ужице. У Билансу стања Народног музеја Ужице на овој позицији 

евидентирана је обавеза у износу од 48 хиљада динара и односи се на 234100 Обавезе по 

основу доприноса за пио на терет послодавца у износу од 33 хиљада динара, 234200 

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца у износу од 14 

хиљада динара и 234300 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет 

послодавца једна хиљада. 

 

235000 - Обавезе по основу накнада у натури  
У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2018. године исказане су обавезе по основу 

накнада у натури у износу од 64 хиљаде динара, при чему је тај износ преузет из биланса 

стања  индиректног корисника буџетских средстава  и то Народног позоришта Ужице за 

накнаду за превоз запослених за децембар 2017. године. 
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236000 - Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима  
У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2018. године исказане су обавезе по основу 

социјалне помоћи запосленима у износу од 714 хиљада динара, од чега се износ од 299 

хиљада динара односи на директне кориснике буџетских средстава, а износ од 415 хиљаде 

динара на индиректне кориснике буџетских средстава. Код индиректних корисника буџетских 

средстава евидентиране су обавезе у износу од 415 хиљада динара и то код: (1) Предшколске 

установе Ужице у износу од 199 хиљада динара (2) Народног музеја Ужице у износу од 70 

хиљаде динара за породиљско одсуство, (3) Народна библиотека 146 хиљада динара,  

Предшколска установа „Ужице“. У Билансу стања Предшколске установе „Ужице“ на 

овој групи конта исказан је износ од 198 хиљада динара, који се односи на 236100 Обавезе  

по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима у износу од 122 хиљаде динара, 

236200 Обавезе по основу доприноса на социјалну помоћ запосленима у износу од 14 

хиљада динара, 236300 Обавезе по основу доприноса за пио за социјалну помоћ 

запосленима у износу од 44 хиљаде динара, 236400 Обавезе по основу доприноса за 

социјално осигурање за социјалну помоћ запосленима у износу од 17 хиљада динара и 

236500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ 

незапосленима у износу од једне хиљаде динара. 

Народни музеј Ужице. У Билансу стања Народног музеја Ужице на овој групи конта 

исказан је износ од 70 хиљада динара, који се односи на 236100 Обавезе по основу нето 

исплата социјалне помоћи запосленима у износу од 43 хиљаде динара, 236200 Обавезе по 

основу доприноса на социјалну помоћ запосленима у износу од пет хиљада динара, 236300 

Обавезе по основу доприноса за пио за социјалну помоћ запосленима у износу од 16 

хиљаде динара, 236400 Обавезе по основу доприноса за социјално осигурање за социјалну 

помоћ запосленима у износу од шест хиљада динара. 

 

237000 - Службена путовања и услуге по уговору  

У консолидованом билансу стања на дан 31.12.2018. године исказане су обавезе по основу 

службених путовања и услуга по уговору у износу од 698 хиљада динара, при чему је тај 

износ преузет из биланса стања индиректних корисника буџетских средстава и то: (1) 

Предшколске установе Ужице - 679 хиљада динара за обавезу по основу уговора о 

привременим и повременим пословима; (2) Градског културног центра - 19 хиљаде динара. 

Предшколска установа „Ужице“. У Билансу стања Предшколске установе „Ужице“ на 

овој групи конта исказан је износ од 679 хиљада динара, који се односи на 237300 Обавезе 

по основу нето исплата за услуге по уговору у износу од 406 хиљада динара,  237400 

Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору у износу од 58 хиљада динара, 

237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по 

уговору у износу од 151 хиљада динара, 237600 Обавезе по основу доприноса за 

здравствено осигурање за услуге по уговору у износу од 60 хиљада динара и 237700 

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору у износу од 

четири хиљаде динара. 

 

241000 - Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања 

У консолидованом билансу стања исказане су обавезе по основу отплате домаћих камата у 

износу од 387 хиљада динара за децембар 2018. године, домаћим кредиторима по основу пет 

дугорочних инвестиционих кредита. 

 

243000 - Обавезе по основу донација, дотација и трансфера  

У консолидованом билансу стања исказане су обавезе по основу донација, дотација и 



 

 

 78 

 

  Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета Града Ужица за 2018. годину 

трансфера у износу од 1.782 хиљаде динара, од чега се износ од 1.373 хиљада динара односи 

на директне кориснике буџетских средстава, док је износ од 409 хиљаде динара преузет из 

биланса стања индиректних корисника. Обавезе по основу донација, дотација и трансфера се 

односе на обавезе које су проистекле из Закона о привременом уређивању основица за 

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава, а односе се на плату за децембар 2018. године. 

Историјски архив Ужице. У Билансу стања Историјског архива на овој позицији 

евидентиран је износ од 108 хиљада динара. 

Народни музеј Ужице. У Билансу стања Народног музеја Ужице на овој позицији 

евидентиран је износ од 157 хиљада динара. 

 

244000 - Обавезе за социјално осигурање  
У консолидованом билансу стања исказане су обавезе за социјално осигурање у износу од 

1.212 хиљаде динара код директног корисника Градске управе за опште послове и то: 1.079 

хиљада динара за обавезе по основу накнада из буџета за децу и породицу и 133 хиљаде 

динара по основу накнада за образовање. 

 

245000 – Обавезе за остале расходе 

У консолидованом билансу стања исказане су обавезе у износу од 6.199 хиљада динара 

код директних  корисника и то: градске управе за финансије 1.899 хиљада динара и Градске 

управе за инфраструктуру и развој 4.300 хиљада динара за обавезе по основу обрачунатог 

пореза на додату вредност. 

 

251000 - Примљени аванси, депозити и кауције 
У консолидованом билансу стања исказани су примљени депозити у износу од 7.410 

хиљаде динара, од чега је износ од 7.398 хиљада динара евидентиран на подрачуну депозита, 

а односи се на уплате за учешће на тендерима и на уплате депозита приликом продаје 

непокретности путем јавних позива. Износ од 12 хиљада динара је преузет из биланса стања 

индиректног корисника, Туристичке организације Ужица.  

 

252100 - Добављачи у земљи  

У консолидованом билансу стања исказане су обавезе према добављачима у земљи у 

износу од 77.656 хиљада динара, који је преузет из биланса стања директних корисника 

буџетских средстава у износу од 71.846 хиљада динара и биланса стања индиректних 

корисника буџетских средстава у износу од 5.810 хиљада динара. Износ од 71.846 хиљада 

динара се односи се на следеће директне кориснике буџетских средстава: Скупштина града у 

износу од 8 хиљада динара, Градоначелник у износу од 421 хиљаде динара, Градско веће 27 

хиљаде динара, Градска управа за опште послове 5.011 хиљада динара, Градска управа за 

финансије 250 хиљада динара, Градска управа за инспекцијске послове 535 хиљада динара, 

Градска управа за урбанизам 53 хиљаде динара, градска управа за инфраструктуру и развој 

65.541 хиљаду динара. Износ од 5.810 хиљада динара се односи на индиректне кориснике 

буџетских средстава и то: (1) Туристичке организације Ужице - 239 хиљада динара, (2) 

Туристичке организације регије Западна Србија - 10 хиљадa динара, (3) Регионалног центра 

за професионални развој запослених у образовању - 428 хиљада динара, (4) Предшколске 

установе Ужице - 1.752 хиљада динара,(5) Историјског архива Ужице - 210 хиљада 

динара, (6) Народног позоришта Ужице - 517 хиљадa динара, (7) Народног музеја Ужице – 

1.103 хиљада динара, (8) Народне библиотеке Ужице - 213 хиљада динара, (9) Градске 

галерије Ужице - 159 хиљада динара, (10) Градског културног центра Ужице - 1.038 хиљада 
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динара и (11) Месних заједница - 141 хиљаде динара. 

Конфирмација 

За шест директних и једног индиректног  корисника средстава буџета Града Ужица упућен је 

117 захтева за потврду стања обавезе (конфирмација). Добијено је 66 одговора или 56%, што 

је дато у следећој табели: 

 
Табела број 39: Потврда салда  ...................................................................................................................   у (000) динара 

Р.бр Буџетски корисник 
Упућ

ено 

Одговорен

о 

Стање по 

књигама 

Стање по  

примљеној 

конфирмацији 

Више  

исказано 

Мање  

исказано 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Скупштина 2 2 0 0 0 0 

2. Градоначелник 15 15 114 99 25 9 

3. 

Градска управа за послове органа 

града,опште послове и друштвене 
делатности 19 9 3.704 1.002 2.747 45 

4. Градска управа за финансије 10 10 250 250 0 0 

5. 

Градска управа за инспекцијске 

послове и комуналну полицију 10 7 534 534 0 0 

6. 

Градска управа за инфрастуктуру и 
развој 41 7 13.672 20.123 0 6.451 

7. Предшколска установа „Ужице“ 20 9 1.056 854 243 64 

  117 66 71.632 21.860   

Укупна књиговодствена вредност обавеза према захтеваним повериоцима исказана у 

пословним књигама града Ужица износи 71.632 хиљада динара, што представља 92 % обавеза 

исказаних у Билансу стања (групе 252000 - Обавезе према добављачима 77.656 хиљада 

динара). Укупна књиговодствена вредност обавеза према повериоцима који су доставили 

потврде салда износи 21.860 хиљада динара, што представља 28% обавеза исказаних у 

Билансу стања (групе 252000 - Обавезе према добављачима).  

На основу ревизије узорковане документације утврђено је Град Ужице није вршио 

усаглашавање својих обавеза, што није у складу са чланом 18. тачка 5) Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Града Ужица и  ПУ „Ужице“ да редовно, а најмање 

једанпут годишње, усаглашавају обавезе са добављачима и спорне обавезе евидентирају по 

донесеном решењу надлежног органа, евидентирају почетна стања у складу са Уредбом о 

буџетском књиговодству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

 

254000-Остале обавезе   

У консолидованом билансу стања исказан је износ осталих обавеза од 413 хиљада динара, 

који је преузет из биланса стања индиректних корисника буџетских средстава, Народног 

позоришта 322 хиљаде динара и Народног музеја једне хиљаде динара и Народне библиотеке 

Ужице 90 хиљада динара. 

 

291000- Пасивна временска разграничења У консолидованом билансу стања исказан је 

износ од 1.248.863 хиљада динара који је преузет из биланса стања директних корисника 

буџетских средстава 1.229.483 хиљаде динара и 19.380 хиљада динара код индиректних 

корисника буџетских средстава. 

(1) Разграничени приходи и примања (291100) 

У консолидованом билансу стања исказан је износ од 38 хиљада динара који је преузет из 

биланса стања индиректног корисника буџетских средстава Народне библиотеке Ужице.  
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(2) Разграничени плаћени расходи и издаци (291200) 

У консолидованом билансу стања исказан је износ од 24.199 хиљада динара. У 

консолидовани биланс стања укључени су износи из биланса стања директних корисника 

буџетских средстава у износу од 22.420 хиљада динара и биланса стања индиректних 

корисника буџетских средстава у износу од 1.253 хиљаде динара и то : (1) Историјског архива 

Ужице - 135 хиљада динара и (2) Народног позориште Ужице – 1.080 хиљада динара и 80 

хиљада динара Културни центар. 

 

  (3)Обрачунати ненаплаћени приходи и примања (291300) 

  На синтетичком конту 291300-обрачунати ненаплаћени приходи и примања у пословним 

књигама Града Ужица евидентиран је износ од 1.142.261 хиљаде динара и то: 242 хиљаде 

динара која се односе на потраживања од фондова по основу исплаћених и обрачунатих 

накнада-боловања преко 30 дана и породиљско одсуство, 206 хиљада динара која се односе на 

потраживања од фондова по основу исплаћених и обрачунатих накнада- породиљско 

одсуство, 16 хиљада динара која се односе на за потраживања, 1.436 хиљада динара аванси, 

47 хиљада динара набавка опреме за Дом здравља, 184 хиљаде динара стамбена изградња, 

4.527 хиљаде динара аванс Хидропромету, 2.663 хиљаде динара аванси (Градске управе за 

инфраструктуру и Градске управе за урбанизам) 106 хиљада динара водоснабдевање Сушичка 

врела, 14.494 хиљаде динара прекогранична сарадња, 577.076 хиљада динара накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта, 5.043 хиљаде динара Порез на земљиште, 281.653 

хиљаде динара Порез на имовину од физичких лица, 158.403 хиљаде динара Порез на 

имовину од правних лица, 92 хиљаде динара Комунална такса за држање музичких уређаја и 

преуређивање музичког програма у угоститељским објектима, 102 хиљаде динара Комуналне 

таксе за коришћење рекламних паноа, 15.498 хиљада динара за посебну накнаду за заштиту и 

унапређење животне средине, 21.380 хиљада динара комуналне таксе за коришћење простора 

на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности и 51.413 хиљада динара комуналне таксе за истицање фирме. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да није извршено 

евидентирање у консолидованом Билансу стања 1.110.660 хиљада динара на име пореских 

потраживања из Локалне пореске администрације и то: накнада за коришћење грађевинског 

земљишта, пореза на земљиште, пореза на имовину од физичких лица, пореза на имовину од 

правних лица, комунална такса за држање музичких уређаја и преуређивање музичког 

програма у угоститељским објектима, комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, 

посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, комуналне таксе за коришћење 

простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 

продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности и комуналне таксе за истицање фирме, из помоћних књига у главну књигу 

града Ужица, од фондова по основу исплаћених и обрачунатих накнада- породиљско 

одсуство, што није у складу са  чланом 11. Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем, чланом 9. и чланом 14. Уредбе о буџетском 

рачуноводству; 

У поступку ревизије су предузете мере на отклањању грешке, и извршено је евидентирање 

1.110.660 хиљада динара на име пореских потраживања из Локалне пореске администрације 

из помоћних књига у главну књигу града Ужица, у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  
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Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности је 

евидентирала укупна потраживања од закупа грађевинског земљишта у износу од 117 хиљада 

динара. 

Ревизијом узорковане документације утврђено је да Градска управа за послове 

органа града, општу управу и друштвене делатности није евидентирала потраживања закупа 

грађевинског земљишта у износу од 117 хиљада динара на конту 122000- Потраживања од 

купаца,  и на конту 291000- Разграничени плаћени расходи и издаци ,чиме су актива и пасива 

мање исказане за наведени износ, што није у складу са  чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 10. и 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем (што је шире појашњено код активе 3.3.2). 

 

(4) Остала пасивна временска разграничења (291900) 

У консолидованом билансу стања исказан је износ од 84.365 хиљада динара. Из биланса 

стања директних корисника буџетских средстава преузет је износ од 1.412 хиљада динара, а 

из биланса стања индиректних корисника буџетских средстава износ од 1.112 хиљаде динара 

и то: (1) Предшколске установе - 845 хиљада динара; (2) Историјског архива - 130 хиљада 

динара; (3) Народног позоришта - 62 хиљаде динара и (4) Народног музеја - 75 хиљада 

динара. 

Предшколска установа „Ужице“. У Билансу стања Предшколске установе „Ужице“ на овој 

групи конта исказан је износ од 16.433 хиљада динара и односи се на 291300 - Обрачунати 

ненаплаћени приходи и примања у износу од 14.218 хиљада динара и 291900 - Остала 

пасивна временска разграничења у износу од 2.215 хиљада динара.  

Историјски архив Ужице. У Билансу стања Историјског архива Ужице на овој групи конта 

исказан је износ од 709 хиљада динара и односи се на 291200 – Разграничени плаћени 

расходи и издаци  у износу од 135 хиљада динара и 291900 - Остала пасивна временска 

разграничења у износу од 98 хиљада динара. 

Народни музеј Ужице. У Билансу стања Народног музеја Ужице на овој групи конта 

исказан је износ од 412 хиљада динара и односи се на 291300 - Обрачунати ненаплаћени 

приходи и примања у износу од 327 хиљада динара и 291900 - Остала пасивна временска 

разграничења у износу од 85 хиљада динара. 

 

Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција, 300000. 

Укупно исказана позиција износи 4.328.351 хиљада динара и састоји се од: 4.070.542 хиљада 

динара Капитала и 257.809 хиљада динара Вишак прихода и примања – суфицит;  

 

Нефинансијска имовина у сталним средствима (311100). У консолидованом билансу 

стања града Ужица на дан 31.12.2018. године исказана је у износу од 3.989.336 хиљада 

динара. 

Ревизијом је утврђено да је нефинансијска имовина у сталним средствима  следеће: 

-Градске управе за опште послове и друштвен делатности  је мања исказала пасиву за 

износ од 392.775 хиљада динара  и то:154.393 хиљаде динара за 15 локала укупне површине 

1.284,5 m
2
 које град Ужице издаје у закуп, и 10 локала укупне површине 323,77 m

2
, који нису 

евидентирани у помоћним књигама и главној књизи града Ужица а евидентирани у ЈП 

„Стан“; вредност 162.772 хиљада динара водоводне и топловодне мреже, коју Град Ужице, 

сходно  Закону о јавној својини, није евидентирао у својим пословним књигама; 80.170 

хиљада динара за 12 станова површине 676,42m
2
 , три локала на Мегдану површине 43,82 m

2 

и три локала у Омладинској 48 површине 114,86m
2
, односно укупне површине објеката 

835,10, који нису исказани у главној књизи, јер се налази у евиденцији ЈП „Дирекција за 
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изградњу“ која је престала да ради као индиректни корисник буџетских средстава града 

30.11.20016. године; 55.852 хиљада динара за спортску халу, спортски терен „Велики парк“, 

гаражу и радионицу и трим стазу садашње вредности које Јавно предузеће за одржавање и 

коришћење спортских објеката „Велики парк“ води у својим пословним евиденцијама  уместо 

у пословним књигама града; 638 хиљада динара три локала у склопу продавнице површине 

96m
2
, 19 киоска површине 162m

2
 и контејнер кућицу површине у 7m

2 
 ,ЈКП „Биоктош“ издаје 

у закуп и води у својим пословним књигама уместо у уместо у пословним књигама града; 

149.920 хиљада динара Установа дечје одмаралиште „Златибор“ Ужице , која је корисник 

буџетских средстава и води у пословним књигама  зграде и и грађевинске објекте и више 

исказана за 218.214 хиљада динара за касарну 4: Пук у Крчагову. 

- Народни музеј је мање исказао пасиву за износ од 191 хиљаде динара за Јокановића кућа 

за необрачунати износ амортизације  

Предшколска установа је мања исказала пасива за износ од 7.244 хиљада динара 

погрешно утврђена амортизациона стопа код вртића „Лептирића“.  

Нефинансијска имовина у залихама (311200). У консолидованом билансу стања града 

Ужица исказана је у износу од 5.496 хиљада динара. 

 

Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним 

средствима, за набавке из кредита (311300). У консолидованом билансу стања града Ужица 

је исказана вредност на тој билансној позицији у износу од 382.513 хиљада динара. 

Финансијска имовина (311400). У консолидованом билансу стања града Ужица на дан 

31.12.2017. године исказана је у износу од 458.223 хиљаде динара (што је шире објашњено у 

активи), упис капитала. 

Ревизијом је утврђено да је финансијска имовина  је мање исказана за износ од  

185.738 и то: 184.714 хиљада динара .за  Домаће акције и остали капитал исказан износ 

учешћа у капиталу јавних предузећа и друштва са ограниченом одговорношћу, чији је 

оснивач град Ужице, и 1.024 хиљаде динара за издвојена новчана средства и акредитиве, чиме 

су актива и пасива мање исказане за исти износ . 

Вишак прихода и примања - конто 321121. На основу Одлуке о завршном рачуну буџета 

града Ужице за 2018. годину, као финансијски резултат исказан је суфицит у износу од 

257.809 хиљада динара.  

Предшколска установа „Ужице“. Капитал, утврђивање резултата пословања и 

ванбилансна евиденција, 300000. Укупно исказана позиција износи 214.895 хиљаде динара 

и састоји се од: 212.137 хиљада динара Нефинансијске имовине у сталним средствима и 2.758 

хиљада динара Нефинансијске имовине у залихама. 

 

Историјски архив Ужице. Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна 

евиденција, 300000. Укупно исказана позиција износи 76.700 хиљада динара и састоји се од: 

капитала 74.392 хиљаде динара и вишак прихода и примања суфицита 2.308 хиљада динара . 

 

Укупно исказани капитал се састоји од износа 72.444 хиљада динара Нефинансијске имовине 

у сталним средствима и 1.948  хиљада динара од Нефинансијске имовине у залихама .  

Народни музеј Ужице. Капитал, утврђивање резултата пословања и ванбилансна 

евиденција,300000. 

У Билансу стања Народног музеја Ужице на овој позицији исказан је износ од 31.685 

хиљада динара. 

311100 – Нефинансијска имовина у сталним средствима 

У билансу стања Народног музеја Ужице, на овој позицији исказана је вредност у 
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износу од 31.537 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је да је 

амортизација нефинансијске имовине у сталним средствима за 2018. годину евидентирана 

у износу од 656.732 динара на дуговној страни уместо на потражној страни у сторну конта 

 

321121 – Вишак прихода и примања-суфицит 

У билансу стања Народног музеја, на овој позицији исказан је износ од 148 хиљада 

динара.  

 

Ванбилансна пасива (352000) 

У пословним књигама Предшколске установе евидентирана је ванбилансна пасива у 

износу од 9.338 хиљада динара. 

 

Ризик 

Неевидентирањем и неправилним евидентирањем обавеза, неправилним исказивањем 

резултата пословања и ванбилансне пасиве јавља се ризик од нетачног и неправилног 

извештавања. 

 
 

Препорука број 9 

Препоручујемо одговорним лицима да евидентирају све обавезе, тачно и правилно искажу 

капитал, резултат пословања и ванбилансну пасиву. 

 

 

3.4. Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3 

 

У наредној табели исказани су подаци о примањима и издацима Град Ужице за претходну и 

текућу годину. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01. - 

31.12.2018. године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 159.485 хиљада динара и 

издацима у износу од 590.677 хиљада динара, што значи да је мањак примања у износу од 

431.192 хиљаде динара. 

 
      Табела број 40: Извештај о капиталним издацима и примањима  .................................................................    у (000) динара 

 
Број 

конта О  П  И  С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

 ПРИМАЊА 317.059 159.485 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 116.323 9.226 

810000 Примања од продаје основних средстава 116.323 9.226 

811000  Примања од продаје непокретности 116.323 9.226 

820000 Примања од продаје робе за даљу продају 307 259 

822000 Примања од продаје залиха производње 45 30 

823000 Примања од продаје робе за даљу продају 262 229 

900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 200.429 150.000 

910000 Примања од задуживања 200.000 150.000 

911000 Примања од домаћих задуживања 200.000 150.000 

920000 Примања од продаје финансијске имовине 429  

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине  429  

 ИЗДАЦИ 564.147 590.677 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 396.768 421.040 

510000 Основна средства 394.103 418.173 

511000 Зграде и грађевински објекти 358.421 377.353 

512000 Машине и опрема 34.282 38.419 

515000 Нематеријална имовина 1.400 2.401 

520000 Залихе 2.665 2.867 

523000 Залихе робе за даљу продају 2.665 2.867 
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540000 Природна имовина   

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 167.379 169.637 

610000 Отплата главнице 167.379 169.637 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 167.379 169.637 

620000 Набавка финансијске имовине   

 Вишак примања   

 Мањак примања 247.088 431.192 

На основу презентованог Обрасца 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима града 

Ужица нису утврђене неправилности. 

 

 

3.5. Извештај о новчаним токовима - Образац 4 
 

 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01. - 31.12.2018. године (Образац 4), 

утврђени су новчани приливи у износу од 2.797.331 хиљаде динара, новчани одливи у износу 

од 2.762.437 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 265.207 хиљада 

динара. 

 
       Табела број 41: Извештај о новчаним токовима      .......................................................................................     у (000) динара 

Број 

конта О  П  И  С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 2.723.055 2.797.331 

700000 Текући приходи 2.405.996 2.637.846 

710000 Порези 1.683.338 1.804.579 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке  1.300.197 1.368.382 

712000 Порез на фонд зарада 7 23 

713000 Порез на имовину 270.968 314.290 

714000 Порез на добра и услуге 71.974 77.140 

715000 Порез на међународну трговину и трансакције 1.704 4.051 

716000 Други порези 38.488 40.693 

730000 Донације и трансфери 275.823 406.136 

731000 Донације од иностраних држава  8.660 

732000 Донације и помоћи од међународних организација 1.208 86.483 

733000 Трансфери од других нивоа власти 274.615 310.993 

740000 Други приходи 432.368 414.124 

741000 Приходи од имовине 86.488 77.265 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 285.686 275.529 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 18.757 21.491 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 3.379 24.857 

745000 Мешовити и неодређени приходи 38.058 14.982 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3.848 1.756 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2.358  

772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 1.490 1.756 

780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 7.595 7.613 

781000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 7.595 7.613 

790000 Приходи буџета 3.024 3.638 

791000 Приходи буџета 3.024 3.638 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 116.630 9.485 

810000 Примања од продаје основних средстава 116.323 9.226 

811000 Примања од продаје непокретности 116.323 9.226 

820000 Примања од продаје залиха 307 259 

822000 Примања од продаје залиха производње 45 30 

823000 Примања од продаје робе за даљу продају 262 229 

900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 200.429 150.000 

910000 Примања од задуживања 200.000 150.000 

911000 Примања од домаћих задуживања 200.000 150.000 

920000 Примања од продаје финансијске имовине 429  

921000 Примања од домаће финансијске имовине 429  

 НОВЧАНИ ОДЛИВИ 2.677.249 2.762.437 

400000 Текући расходи 2.113.102 2.171.760 

410000 Расходи за запослене 559.012 592.203 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 436.078 478.337 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 78.318 85.025 

413000 Накнаде у натури 1.062 887 

414000 Социјална давања запосленима 21.071 10.512 
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415000 Накнаде трошкова за запослене 7.590 7.996 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 14.893 9.446 

420000 Коришћење роба и услуга 975.364 977.423 

421000 Стални трошкови 274.807 230.515 

422000 Трошкови путовања 5.778 7.033 

423000 Услуге по уговору 238.560 263.115 

424000 Специјализоване услуге 116.242 106.599 

425000 Текуће поправке и одржавање 287.535 313.617 

426000 Материјал 52.442 56.544 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 15.968 7.089 

441000 Отплате домаћих камата 9.722 6.452 

444000 Пратећи трошкови задуживања 6.246 637 

450000 Субвенције 50.613 109.380 

451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 50.613 109.380 

460000 Донације, дотације и трансфери 239.353 294.702 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 178.729 185.609 

464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 1.794 15.998 

465000 Остале дотације и трансфери 58.830 93.095 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 69.159 78.606 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 69.159 78.606 

480000 Остали расходи 203.633 112.357 

481000 Дотације невладиним организацијама 96.393 66.330 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 23.194 16.463 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 81.557 29.281 

484000 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока 2.231  

485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 258 283 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 396.768 421.040 

510000 Основна средства 394.103 418.173 

511000 Зграде и грађевински објекти 358.421 377.353 

512000 Машине и опрема 34.282 38.419 

515000 Нематеријална имовина 1.400 2.401 

520000 Залихе 2.665 2.867 

523000 Залихе робе за даљу продају 2.665 2.867 

540000 Природна имовина   

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 167.379 169.637 

610000 Отплата главнице 167.379 169.637 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 167.379 169.637 

4434 Вишак новчаних прилива 45.806 34.894 

4435 Мањак новчаних прилива   

4436 Салдо готовине на почетку године 245.517 229.291 

4437 Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 2.661.226 2.798.353 

4438 
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 
евидентирају преко класе 700000, 800000 и 900000 -61.829 1.022 

4439 Кориговани одливи за примљена средства у обрачуну 2.677.249 2.762.437 

4441 

Корекција новчаних расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 

500000 и 60000   

4442 Салдо готовине на крају године 229.494 265.207 

 

 

Град је за 2018. годину исказаo; (1) вишак новчаних прилива у износу од 34.894 хиљаде 

динара; (2) салдо готовине на почетку године у износу од 229.291 хиљада динара; (3) 

кориговани прилив за примљена средства у обрачуну у износу од 2.798.353 хиљаде динара; 

(4) корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 

700000, 800000 и 900000у износу од 1.022 хиљаде динара; (5) кориговани одливи за исплаћена 

средства у обрачуну у износу од 2.762.437 хиљада динара и (7) Салдо готовине на крају 

године у износу од 265.207 хиљаде динара.  

У Обрасцу 4, колона 4, на ознаци ОП 4442-салдо готовине на крају године, исказано је 

стање средстава у износу од 229.494 хиљаде динара, а у колони 5, на ознаци ОП 4436, 

исказано је стање средстава у износу од 229.291 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да у Обрасцу 4, колона 4, 

на ознаци ОП 4442 - салдо готовине на крају године, исказано је стање средстава у већем 

износу за 203 хиљаде динара, јер исказано стање средстава осталих корисника буџетских 
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средстава који не улазе у консолидацију што није у складу са чланом 9.  Правилника о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова. 

 

У поступку ревизије су предузете мере на отклањању грешке, и  Образац 4. – Извештај о 

новчаним токовима је урађен у складу са Правилником о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.  

 

3.6. Остали делови финансијског извештаја 

Град Ужице је приликом израде Завршног рачуна за 2018. годину припремила, поред 

Биланса стања на дан 31.12.2016. године и Биланса прихода и расхода у периоду од 01.01. – 

31.12.2018. године и следеће финансијске извештаје, Извештаја о капиталним издацима и 

примањима у периоду од 01.01.-31.12.2018. године, Извештаја о новчаним токовима у периоду 

од 01.01.-31.12.2018. године и следеће финансијске извештаје: 

1) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења, 

2) Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном тржишту новца и 

капитала и извршеним отплатама дугова, 

3) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве и 

4) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године. 

 

3.6.1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења  

  
      Табела број 42: Образложење одступања између одобрених средстава и извршења    ................................    у (000) динара 

Екон. клас. Опис 

Одобрена средства из 

буџета 

Извршење код ДКБС 

ИКБС и осталих 

корисника  Разлике 

410000 Расходи за запослене 594.496 592.203 2.293 

420000 Коришћење услуга и роба 1.079854 977.423 102.431 

440000 

Отплата камата и трошк. 

задуживања 9.200 7.089 2.111 

450000 Субвенције 110.400 109.380 1.020 

460000 Донац., дот. и трансфери 320.095 294.702 25.393 

470000 
Социј. осигурање и социј. 
заштита 89.850 78.608 11.242 

480000 Остали расходи 122.950 112.357 10.953 

490000 Средства резерве    

400000 Текући расходи 2.326.845 2.171.762 155.083 

510000 Основна средства 532.898 418.173  

520000 Залихе 3.104 2.867  

540000 Природна имовина    

500000 

Издаци за нефинансијску 

имовину 536.002 421.040 114.962 

610000 Отплата главнице 169.741 169.637  

600000  169.741 169.637 104 

УКУПНО 3.032.588 2.762.439 270.149 

У 2018. години није било одступања у трошењу средстава у односу на одобрена средства. 

 

3.6.2. Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном тржишту 

новца и капитала и извршеним отплатама дугова 

Извештај о примљеним донацијама 
Према Закону о донацијама и хуманитарној помоћи,

14
 државни органи и организације 

могу примати донације и хуманитарну помоћ. Сходно члану 2. тачка 47. Закона о буџетском 

систему, донација је дефинисана као наменски приход који се остварује на основу уговора 

                                                             
14 ''Службени гласник Републике Србије'' бр. 101/2005 
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између даваоца и примаоца донације. Укупно остварени приходи од донација у 2018. години, 

у Обрасцу – 5, исказани су у износу од 95.143 хиљаде динара, од тога су донације примљене у 

корист директног буџетског корисника у износу од 71.836 хиљаде динара, донације 

индиректних буџетских корисника у износу од 14.196 хиљада динара и остали 9.111 хиљада. 

 
Табела број 43: Табела о примљеним и утрошеним донацијама града Ужица у 2018. години............... у (000) динара 

Р.

бр 
КОРИСНИК ДОНАЦИЈЕ 

Неутрошена 

средства из 

претходних 

година пренета у 

2017. години 

Домаће 

донације 

Донације од 

међународних 

организација 
Укупно примљене 

донације 

у 2018 

Утрошено 
Неутрошен 

средства 

1. 
Дом здравља  – Пројекат опремања 

Дома здравља  
  8.660 8.660 8.660 0 

2. 
Народно позориште  – Пројекат  

Реконструкција зграде Народног позоришта 
  14.196 14.196 0 14.196 

3. 

Градска управа за инфраструктуру и развој  – 

Пројекат пројектне услуге за Пројекат 

изградње кишне канализације у пословној зони 

Крчагово-Ужице 

  40.403 40.403 0 40.403 

4. 
Градска управа за инфраструктуру и развој  – 

Пројекат формулација плана детаљне 

регулације за локацију Стари град Ужице 
  1.420 1.420 0 1.420 

5 
Градска управа за инфраструктуру и развој– 

Пројекат систем одбране од поплава на 

прекограничној територији Србије и БИХ  
  20.515 20.515 14.756 5.759 

6 

Градска управ за послове органа града, општу 

управу и друштвене делатности– Пројекат 

Регионални стамбени програм- Стамбени 

пројекат у РС 

 6.606  6.606 6.606 0 

7 
Удружење– Локални механизми за економско 

оснаживање сеоских жена 
  451 451 451 0 

8 
Градска управа за финансије  – Пројекат 

Општински економски развој – Реформа пореза 

на имовину 
  2.664 2.664 2.664 0 

9 
Градска управаУ за инфраструктуру и развој  – 

Пројекат Међународни фестивал природе и 

традиције- Жестивал 2018. 
  228 228 228 0 

10 Укупно  6.606 88.537 95.143 33.365 61.778 

 

 

У 2018. години су граду Ужицу уплаћене следеће донације: (1) донација у износу 8.660 

хиљада динара примљена је од Амбасаде Јапана за пројекат опремања Дома здравља Ужице  

санитетским возилом и медицинском опремом  по Уговору број 401-114/18 од 22.02.2018. 

године, у складу са међународним уговором Амбасаде Јапана  и Владе РС број А/156/ЈМи 

26782 од 22 и 26.9.2006. године; (2) донација у износу од 14.196 хиљада динара је примљена  

од Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге за реконструкцију зграде за сценске 

уметности и забаву-Народно позориште, по Уговору број  УНОПС-ЕУ ПРО-2018-грант-052; 

(3) донација у износу од 40.403 хиљада динара је примљена од Канцеларије Уједињених 

Нација за пројектне услуге за Пројекат изградње кишне канализације  у пословној зони 

Крчагово-Ужице, по Уговору број  УНОПС-ЕУ ПРО-2018-грант-039; (4) донација у износу од 

1.420 хиљада динара је примљена од Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге за 

Пројекат –формулација плана детаљне регулације за локацију Стари град Ужице, по Уговору 

број  УНОПС-ЕУ ПРО-2018-грант-005; (5) донација у износу од 20.515 хиљада динара 

примљена је од Европске уније  по уговору број II 85-65/17 ОД 03.10.2017. године за Пројекат 

систем одбране од поплава на прекограничној територији Србије и БиХ; (6) донација у износу 

од 6.606 хиљада динара  примљена је од Комесаријата за избеглице и миграције РС по 

Уговору II 88-55/15 од 21.10.2015. године за Регионални стамбени програм-Стамбени 

пројекат у РС; (7) донација у износу од 451 хиљаде динара примљена је од UNDP по Уговору 

број II 401-504/2018 од 05.09.2018. године за Пројекат Локални механизми за економско 

оснаживање сеоских жена; (8) донација у износу од 2.664.000 примљена је од међународне 

организације IMG по Уговору број II 436-15/18 од 14.03.2018. године за Пројекат- Општински 

економски развој-Реформа пореза на имовину; (9) донација у износу од 228.000,00 динара 
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примљена је од Секретаријата SWG Скопље Македонија по Уговору број 129-18- SWG од 

17.07.2018. године за Међународни фестивал природе и традиције-Жестивал 2018. 

 

Извештај о задуживању на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним 

отплатама дугова 

1. У 2013.години град Ужице се задужио за куповину перона аутобуске станице. Кредит је 

одобрен од Конзорцијума кога чине банке Intesa и Комерцијална банка  у износу од 130.000 

хиљада динара, (1.142.019,83 евра по курсу Народне банке Србије (даљем тексту: НБС на дан 

12.07.2013.године) по уговору број 400-48/2013 од 12.07.2013. године. Кредит је одобрен на 

рок од 5 година без грејс периода са ЕКС 4,41%. (КС 4,19 + еурибор 3М). 

2. У 2014. години град Ужице се задужио за капиталне инвестиционе расходе  код Уникредит 

банке, у износу од 130.000 хиљада динара, по уговору 421-1/14 од 19.09.2014. године. Кредит 

је одобрен на рок од 5 година без грејс периода са ЕКС 3,78% (КС 3,57 + еурибор 3М). 

3. У 2015. години град Ужице се задужио за капиталне инвестиционе расходе  код Уникредит 

банке, у износу од 130.000 хиљада динара, по уговору 404-24/15 од 27.04.2015. године. 

Кредит је одобрен на рок од 5 година без грејс периода са ЕКС 3,49% (КС 3,39 + еурибор 3М). 

4. У 2016. години град Ужице се задужио за капиталне инвестиционе расходе код банке 

Intesa, у износу од 200.000 хиљада динара, по уговору 420-1/16 од 23.02.2016. године. Кредит 

је одобрен на рок од 5 година без грејс периода са (КС 2,30 +,- еурибор 3М). 

5. У 2017. години град Ужице се задужио за капиталне инвестиционе расходе  код банке 

Intesa, у износу од 200.000 хиљада динара, по уговору 420-1/17 од 03.03.2017. године. Кредит 

је одобрен на рок од 5 година без грејс периода са (КС 1,78 +,- еурибор 3М). 

6. У 2018. години буџет се задужио за капиталне инвестиционе расходе  код банке Intesa, у 

износу од 150.000 хиљада динара, по уговору 420-2/18 од 20.03.2018. године. Кредит је 

одобрен на рок од 5 година без грејс периода са (КС 1,50 +,- еурибор 3М).  

Град Ужице 20.03.2018. године закључује Уговор о дугорочном кредиту број 420-2/18 са 

Банка Интеза АД Београд, којим се одобрава дугорочни кредит у износу од 150.000 хиљада 

динара. Одобрени кредит је наменски и одобрава се искључиво за потребе финансирања 

следећих пројеката: (1) Изградња спортске сале у ОШ Алекса Дејовић у износу од 12.000 

хиљада динара, (2) Реконструкција и капитално одржавање локалних путева и улица у износу 

од 100.000 хиљада динара; (3) Изградња локалних путева у месним заједницама у износу од 

13.000 хиљада динара; (4) Инфраструктурни радови на аеродрому Поникве у износу од 20.000 

хиљада динара; (5) Изградња кишне канализације у ул. М. Обреновића у Ужицу у износу од 

5.000 хиљада динара.  

Рок отплате кредита је 20.03.2018. године. Корисник кредита се обавезује да Средства 

кредита отплаћује ратама и то у 60 рата, као и плаћа камату на средства кредита по каматној 

стопи која представља збир следећих елемената: тромесечног ЕУРИБОРА-а, марже од 1,5 % 

на годишњем нивоу.  

Град Ужице се обавезује да ради правдања наменског коришћења Средстава кредита, 

најкасније 31.12.2018. године, банци достави сву неопходну пратећу документацију која се 

односи на намену коришћења средстава кредита.  
                  Табела број 44. Табела остатак дуга за све кредите у динарима и еврима  на 31.12.2018. године        у (000) динара 

Кредити Остатак дуга у РСД Остатак дуга у еврима 

Куповина перона аутобуске станице 0 0 

Инвестиције 2014. године 19.419 164.285,38 

Инвестиције 2015. године 33.961 287.330,24 

Инвестиције 2016. године 82.921 701.567,43 

Инвестиције 2017. године 120.804 1.022.079,00 

Инвестиције 2018. године 127.409 1.077.958,80 

Укупно 384.513 3.253.220,85 
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Прерачуна динара у евре је извршен по курсу Народне банке Србије на  дан 31.12.2018. 

године= 118,1946 динара. 

 

3.6.3. Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве буџета у 2018. 

години 

Средства текуће и сталне буџетске резерве коришћена су у складу са чланом 69. и чланом 

70. Закона о буџетском систему. 

 

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у 2018. години 

Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се 

користи за финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица 

ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни 

наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне 

непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или 

проузрокују штету већих размера. У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% 

укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.  

Одлуком о буџету Града Ужица за 2018. годину,  средства сталне буџетске резерве 

планирана су у износу од 10.000 хиљада динара. У 2018. години није било трошења сталне 

буџетске резерве. 

 

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета у 2018. години 

Одредбом члана 69. Закона о буџетском систему прописано је да се у оквиру буџета део 

планираних примања не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске 

резерве. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе, за које нису 

утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне. Одлуком о буџету за 2018. годину планирана су средства за текућу буџетску 

резерву у износу од 12.000 хиљада динара. У 2018. години урађено је 341 решење текуће 

буџетске резерве. На позицији текуће буџетске резерве, буџетом , првим и другим ребалансом  

планирана су средства у укупном износу од 12.000 хиљада динара. Распоређено је 8.219 

хиљада динара. Остало је нераспоређено 3.781 хиљаде динара. Укупно утрошена средства 

текуће буџетске резерве износе 8.219 хиљада динара и то: 100 хиљада динара накнаде 

трошкове за запослене, 9 хиљада динара за сталне трошкове, 361 хиљаде динара за трошкове 

путовања; 211 хиљада динара за уговоре о делу, 226 хиљада динара за специјализоване 

услуге,  156 хиљада динара материјал, 1.044 хиљада динара трансфери осталим нивоима 

власти, 3.030 хиљада динара накнаде за социјалну заштиту из буџета, 3.082 хиљаде динара 

дотације невладиним организацијама. 

 

 

3.6.4. Извештај о гаранцијама у току фискалне године 

Чланом 34. Закона о јавном дугу дефинисано је да локалне власти не могу давати гаранције. 

Према изјави одговорног лица наведено је да град Ужице у току 2018. године није издавао 

гаранције. 

 

4. Потенцијалне обавезе 

 Потенцијалне обавезе представљају могуће обавезе које настају на основу прошлих 

догађаја и чије ће постојање бити потврђено само настанком или нестанком 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 
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да ће бити захтеван одлив средстава за измирење обавеза или износ обавеза не може да буде 

довољно поуздано процењен.  

 Од Градског правобранилаштва града Ужица и правних служби индиректних корисника 

буџетских средстава добили смо одговарајуће информације, објашњења и табеларне прегледе у 

вези судских спорова у којима се директни и индиректни корисници Града јављају као тужилац и 

као тужена страна, преглед судских спорова који су у фази извршења, као и додатне информације 

о висини пратећих судских трошков и њиховом досуђивању.  

 На основу одредаба Закона о правобранилаштву и Статута града Ужица, послове правне 

заштите имовинских права и интереса Града и њених органа врши Градско правобранилаштво 

града Ужица (у даљем тексту Правобранилаштво). На основу Одлуке о оснивању градског 

правобранилаштва број 021-16/14 од 25.11.2014. године, Правобранилаштво преузима правне 

радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања 

имовинских права и интереса Града и њених органа. У наредној табели дат је преглед свих 

судских спорова које води Правобранилаштво закључно са 26.02.2019. године, према врсти 

судског спора када је Град тужилац, тужени, ванпарнични предмети (предлагач или противник 

предлагача), у извршним поступцима (поверилац или извршни дужник) или у стечајним 

поступцима. 

 
 Табела број 45. Збирни преглед судских спорова града Ужица-на дан 26.02.2019. године   ................  у (000) динара 

 

Р. 

бр. 

 

О П И С 

 

Тужена 

тужилац 

 

Ванпарнични поступак 

 

Извршни 

поступци- 

Града 

Дужник Кривични 

Стечајни 

 

Противн.предл Предлагач 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 
Износи 

(дин) 69.083 35.034 / / / / 

49.349 

2 
Број 

предмета 117 5 1 2 4 1 

18 

 

 У извештајном периоду било је укупно у раду 122 парничнa предмета. У пет 

парничних предмета, град Ужице је тужилац и укупна вредност спорова је 35.034 хиљаде 

динара, а у 117 парничних предмета град Ужице је тужени и укупна вредност спора је 69.083 

хиљадa динара и 30.871,81 евра. Ванпарничних предмета је било 359, од чега 317 штете од 

паса луталица. Склопљено 300 поравнања. 

 По својој структури сви спорови се односе на накнаду штете, својинске спорове и 

ништавност уговора. 

Ванпарнични поступак. У једном предмету се град Ужице јавља као противник предлагача, а 

односи се на поступак утврђивања накнаде за експроприсано земљиште. У два предмета се 

град Ужице појављује као предлагач, а односи се на поступак утврђивања накнаде за 

експроприсано земљиште. 

Извршни поступак. У извештајном периоду град Ужице се у четири предмета појављује као 

извршни поверилац.. 

Стечајни поступак. У извештајном периоду град Ужице се појављује као стечајни поверилац 

у 18 предмета укупне вредности од 49.349 хиљада динара. Материјално значајнији износ 

потраживања од 14.984 хиљаде динара односи се на потраживање од стечајаног дужника 

„Металопрерада“ а.д. Ужице. Стечајни дужници:“Металопрерада“ ужице, “Иноссинма“ 

Севојно, “Рибопродукт“ Пожега, “Теразије“ Ужице, “Болери Сомбор“, “Напредак“ Београд, 

“Велефарм“ Београд, “Унитрејд стил“ Ужице, “Јелова Гора“ Ужице, “Јупитер“ Ужице, 

“Дијамант Видић“ Ужице, „Ђоковић НДЖ“ Ужице, „Мега Медиа“ Ужице, “МН Стил траде“ 

Бела земља, “Србијамонт“ Ужице, “Синтелон Декор“ Нова Варош, ППД „Мега“ Ужице, 

“Магнохром“ Краљево. 
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Што се тиче уједа паса луталица, односно материјалне и нематеријалне штете од стране паса 

луталица, примљен је 317 предмет и закључено је 300 вансудских поравнања.  

 
    Табела број 46. Збирни преглед судских спорова индиректних корисника буџетских средстава на дан 26.02.2019. године             у  (000)дин 

 

Р. 

бр. 

 

О П И С 

 

Икбс 

Тужена 

ИКБС-

тужилац 

 

Ванпарнични поступак 

ИКБС- 
Извршни 

поступци- 

ИКБС 

Дужник Кривични 

Сте

чајн

и 

 

Противн.предл 

Предлага

ч 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Износи (дин) 6.152 787 / / / / / 

2 Број предмета 11 65 / / / / / 

 

На основу презентоване документације у поступку ревизије утврђено је: 

 Потраживања индиректних корисника буџетских средстава у 65 парничних спорова у 

којима је тужилац на дан 26.02.2018. године износе 787 хиљада динара; 

 Потенцијалне обавезе индиректних корисника буџетских средстава у парничним 

споровима, где су тужени на дан 26.02.2018. године износе 6.152 хиљаде динара. 

Ризик 

Уколико се судски спорови (потенцијалне обавезе и потраживања) не анализирају, на 

адекватан начин могу да доведу (проузрокују) до изгубљених спорова повећање 

непланираних расхода и  јавља се ризик неликвидности општине, што има за последицу 

смањење капитала и имовине. 

 

Препорука број 10 

Одговорним лицима Града Ужица препоручујемо да судске спорове и даље континуирано 

прате, анализирају и према процени потенцијалних прихода и расхода, приликом припреме и 

доношења буџета, по том основу, изврше одговарајући распоред. 
 

 

5. Препоруке из претходне године  

 

Државна ревизорска институција је у 2018. години спровела ревизију Финансијских 

извештаја и дала мишљењa са резервом за финансијске извештаје у Извештаја  о ревизији 

консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања 

града Ужица за 2017. годину број: 400-287/2018-04 од 5. 9. 2018. Године. У Извештају 

Државне ревизорске институције за ревизију Финансијских извештаја је дато 19 препорука, и 

10 препорука за ревизију правилности пословања. У Одазивном извештају одговорено је 

укупно на 29 препорука. Од 19 препорука које су дате за ревизију финансијских извештаја, на 

девет датих препорука је одговорено да ће неправилности бити отклоњене кроз израду 

Одлуке о завршном рачуну буџета града Ужице за 2018. године и образаца консолидованог 

завршног рачуна и да ће у почетном стању главне књиге за 2019. године књижење бити у 

складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и буџетских фондова. 

У поступку ревизије извршили смо проверу датих препорука  на које је 

одговорено да неправилности бити отклоњене у Одлуци о завршном рачуну, а што се 

посебно односи да: (1) у главној књизи  није извршено евидентирање набавке финансијске 

имовине на одговарајућим субаналитичким контима у оквиру класе 100000-Финансијска 

имовина, као ни на конту 311612-Утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине, (2) Имовина исказана у 
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консолидованом Билансу стања потцењена је за вредност неевидентираних непокретности 

површине од најмање 90.552 m
2
, од чега објекти различите намене површине од 86.869 m

2
, 

станови површине од 2.020 m
2
, пословни простор и гараже површине од 1.663 m

2
, (3) 

Одлуком о завршном рачуну буџета за 2017. годину утврђени резултат пословања је виши у 

односу на стварно стање, Одлуком о завршном рачуну буџета Града Ужица за 2017. годину, 

(4) неусаглашеност утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима и набавку финансијске имовине 

између Биланса прихода и расхода и Биланса стања, (5) Неевидентирано учешће у капиталу 

јавних предузећа чији је Град оснивач, у консолидованом Билансу стања није на синтетичком 

конту 111900 – Домаће акције и остали капитал исказан износ учешћа у капиталу јавних 

предузећа и друштва са ограниченом одговорношћу, чији је оснивач Град Ужице у укупном 

износу од 494.782 хиљаде динара, док у Билансу стања на односном синтетичком конту 

311600 није исказана вредност, (6) неусклађеност између дугорочне финансијске имовине у 

активи у вишем износу за 59.284 хиљаде динара у односу на изворе средстава тог облика 

имовине  у пасиви, (7) Салдо готовине у Извештају о новчаним токовима није усаглашен са 

стањем на рачунима, у Извештају о новчаним токовима (Образац 4), (8) неевидентиране 

непокретности које се налазе у власништву града (од чега земљиште површине од најмање 

5.324.527 m
2 

и објекти површине од најмање 90.552 m
2
), а које су уписане у Катастар 

непокретности, (9) неправилности приликом спровођења пописа имовине и обавеза, код 

корисника буџетских средстава, приликом спровођења пописа имовине, потраживања и 

обавеза, утврђени су пропусти и неправилности: Град Ужице (директни корисници 

буџетских средстава) - према подацима Републичког геодетског завода из извода 

непокретности, корисник у својим пословним књигама и у пописној листи није евидентирао 

парцеле и непокретности којима располаже, при чему је град Ужице, уписан као носилац 

права јавне својине земљишта површине од најмање 5.324.527 m
2
 (од чега: под објектом и уз 

објекат – површина од 3.567.246 m
2
; грађевинских парцела – површина од 27.107 m

2
; њиве - 

површине од 86.797 m
2
; пашњака - површине од 147.404 m

2
; ливаде – површине од 78,493 m

2
; 

шума – површине од 1.189.092 m
2
, воћњака – површине од 228.388 m

2
) и непокретности 

површине од најмање 90.552 m
2
 (од чега: објекти различите намене – површине од 86.869 m

2
, 

станови – површине од 2.020 m
2
, пословни простор и гараже – површине од 1.663 m

2
). 

На основу ревизије достављене документације утврђено је да: 

(1)приликом припреме Обрасца 5 у току 2018. године, град Ужице је вршио детаљно 

усаглашавање стања главне књиге  и главних књига индиректних корисника буџета, тако да је 

при изради извештаја о шестомесечном и деветомесечном извршењу смањен ризик од 

настанака евентуалних грешака у књижењу. Изменом и допуном Правилника о периодичном 

извештавању и рачуноводственом контролом над индиректним корисницима буџета тачно је 

дефинисан начин и рокови усаглашавања Образаца 5 између свих директних и индиректних 

корисника буџетских средстава 

(2) имовина исказана у консолидованом Билансу стања потцењена је за вредност 

неевидентираних непокретности, град Ужице добио од Републичког геодетског завода списак 

имовине која је у власништву града Ужица. Формирана је Комисија за спровођење процеса 

уписа непокретности у јавној својини Града Ужица, чији је циљ да се почне евидентирање и 

упис непокретности у јавној својини Града, постепено по основу предузетих активности. Да 

би се имовина исказала правилно потребно је утврдити вредност свих непокретности што је 

процедура која изискује велики износ средстава, уколико се ангажују екстерни проценитељи. 

Град Ужице је конкурисао за донаторска средства преко програма Еxchange 5, који је 

финансиран од стране ЕУ, а реализује Стална конференција градова и општина. Евалуација 

предлога пројекта је у току и уколико средства буду обезбеђена, са реализацијом активности 
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кренуће се 2019. године. Део непокретности у власништву Града се већ постепено укњижава 

и то на основу записника о процени тржишних вредности достављених од других органа 

Града Ужица. У току ревизије град Ужице је доставио Уговор за реализацију Стална 

конференција градова и општина, Динамички план  Градска управа за урбанизам, изградњу и 

имовинско-правне послове како ће се извршити укњижавање 33.000 објеката у РГЗ.  

(3) град Ужице је доставио Образац 2- Биланс прихода и расхода, који је тачно сачињен у 

складу са законским прописима, Консолидованим рачуном трезора на дан 31.12.2018. године 

и Изводом Извршења буџета број 264 од 31.12.2018. године. У Консолидованом Обрасцу 2 

после извршене корекције утврђен вишак прихода и примања у износу од 257.809 хиљада 

динара који је идентичан са резултатом у предлогу Одлуке о завршном рачуну буџета града 

Ужица за 2018. Годину. 

(4) град Ужице је доставио консолидовани Образац 2- Биланс прихода и расхода и 

Консолидовани Биланс стања – Образац 1. У Консолидованом Обрасцу 2 после извршене 

корекције утврђен вишак прихода и примања у износу од 257.809 хиљада динара који је 

идентичан са резултатом у предлогу Одлуке о завршном рачуну буџета града Ужица за 2018. 

годину. Утврђени суфицит у Обрасцу 2 на редном броју 2358 је исти као у Обрасцу 1 на 

редном броју 1229.  

Град Ужице је извршио покриће износа на конту 311611-Утрошена средства текућих 

прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима, онда 

се у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у колони 5, на ознакама 2355 и 2356, исказује се 

износ који се покрива из исказног суфицита.  Међутим, уколико нема могућности за 

делимично покриће на конту 311611-Утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима, онда се ови износи не 

исказују у Обрасцу 2, већ у Обрасцу 1, у колони 5, на редном броју ОП 1226. Из свега 

произилази  да град Ужице није исказао износ у колони 5, на редном броју ОП 1226 јер је 

извршио покриће износа на конту 311611-Утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима, у Обрасцу 2 – Биланс 

прихода и расхода. 

(5) Извршено је  усаглашавања са јавним предузећима, након којих ће бити предузете мере 

на укњижавању учешћа у капиталу јавних предузећа и друштва са ограниченом 

одговорношћу чији је оснивач Град Ужице. На основу валидне документације извршено је 

укњижавање учешћа у капиталу следећих јавних и комуналних предузећа: ЈП „Велики парк“ , 

ЈП „Стан“, ЈКП „Нискоградња“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Градска топлана“ , ЈП „Аеродром 

Поникве“ и ЈКП „Биоктош“ на одговарајући конто. Учешће у капиталу које се односи на 

Регионалну депонију „Дубоко“ биће предмет усаглашавања са другим градовима и 

општинама јер је то регионално предузеће са више оснивача.  Предузете су мере на 

отклањању неправилности које се односе на Дирекцију за изградњу, а садашње ЈП „Ужице 

развој“; Надзорни одбор је донелаодлуку о иницијативи према граду Ужицу у складу са 

одредбама Закона о јавној својини ради доношења одлуке надлежног органа града Ужице о 

брисању из АПР-а регистрованог основног капитала у износу од 328.996 хиљада динара . 

(6) У току ревизије је извршено усаглашавање између дугорочне финансијске имовине у 

активи са изворима средстава у пасиви. 

(7) У току ревизије град Ужице је доставио консолидовани Образац 4, салдо готовине на 

почетку године је мање исказан (шире појашњено у Информацији начелника финансија ) а 

који је тачно исказан на крају године 2018. Године у износу 265.207 хиљада динара. 

(8) имовина исказана у консолидованом Билансу стања потцењена је за вредност 

неевидентираних непокретности, град Ужице добио од Републичког геодетског завода списак 

имовине која је у власништву града Ужица. Списак садржи елементе који се односе на 
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катастарске парцеле, објекте, врсту и облик својине који нису довољни за спровођење 

комплетног поступка укњижавања. Формирана је Комисија за спровођење процеса уписа 

непокретности у јавној својини Града Ужица, чији је циљ да се почне евидентирање и упис 

непокретности у јавној својини Града, постепено по основу предузетих активности. Да би се 

имовина исказала правилно потребно је утврдити вредност свих непокретности што је 

процедура која изискује велики износ средстава, уколико се ангажују екстерни проценитељи. 

Град Ужице је конкурисао за донаторска средства преко програма Еxchange 5, који је 

финансиран од стране ЕУ. У току ревизије град Ужице је доставио Уговор за реализацију 

Стална конференција градова и општина, Динамички план  Градска управа за урбанизам, 

изградњу и имовинско-правне послове како ће се извршити укњижавање 33.000 објеката у 

РГЗ. 

(9) Град Ужице по захтеву добио од Републичког геодетског завода списак имовине која је у 

власништву Града Ужица. Списак садржи елементе који се односе на катастарске парцеле, 

објекте, врсту и облик својине који нису довољни за спровођење комплетног поступка 

укњижавања.  

На основу презентоване документације констатовано је да проверен је статус датих 

препорука за ревизију финансијске ревизије којим је констатовано да је град Ужице спровео 

15, а четири препоруке су спроведене делимично.  

 

6. Остала питања у поступку ревизије 

 У поступку ревизије смо утврдили приликом ревизије финансијских извештаја и нека 

друга питања и то 

1) код прихода и примања: 

-ЛПА Града Ужица није донела годишњи план инспекцијског надзора за 2018. Годину, што 

није у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору 

-нису достављени следећи обрасци: (1) Образац ЕНР евиденција о неурученим решењима о 

утврђивању пореза до 31.12.2018. године (Прилог број 12); (2) Образац ИПД – Извод 

пореског дуга на дан 31.12.2018. године (Прилог број 13); (3) Образац ЕСДПО – Евиденција о 

спорним и дубиозним пореским обавезама на дан 31.12.2018. године (Прилог број 14); (4) 

Образац ЕЗПО – Евиденција о застарелим пореским обавезама до 31.12.2018. године (Прилог 

број 15) и (5) Образац ГО – 3 – Преглед стања на рачунима пореских обвезника за период од 

01.01. до 31.12.2018. године (Прилог број 17); 

- да град Ужице у 2018. години није вршио принудну наплату. 

- удружењима грађана је без накнаде дато на коришћење најмање две јединице пословног 

простора укупне површине 24,19 m
2
 што није у складу са чланом 12. став 8. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда; 

-Јавно предузеће за одржавање и коришћење спортских објеката „Велики парк“. Јавно 

предузеће „Велики парк“ је у 2018. години остварило приходе по Уговорима о закупу 

пословног простора: број 598 од 25.11.2015. године и број 602 од 26.11.2015. године. У 2018. 

години није било уплате по основу закупа пословног простора у износу од 562 хиљаде 

динара, на уплатни рачун јавних прихода. Остварени приходи који нису презентовани 

ревизорима за 2018. годину коју је остварило ЈП „Велики парк“ нису уплаћивани на рачун за 

уплату јавних прихода већ директно на рачун Јавног предузећа, што није у складу са чланом 

49. Закона о буџетском систему и члану 3. Правилника о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна; 
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2) на групи конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и на групи конта 

412000 - Социјални доприноси на терет послодавца  

 

Са позиције градоначелника: 

 Град Ужице није донео интерни акт којим су утврђени коефицијенти запослених. 

Запослени у Служби интерне ревизије имају утврђен укупан коефицијент 26,40 који није 

раздвојен на основни и додатни коефицијент сходно члану 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату именованих и постављених и запослених лица у државним органима;  

 Интерним ревизорима града Ужица увећан је укупни коефицијент за 1,75 и исплаћено 

је укупно 160 хиљада динара више, што је у супротности са чланом 4. и 5. Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у 

државним органима и члану 56. Закона о буџетском систему; 

 

Градска управа за инфраструктуру и развој: 

 Финансијским планом није предвидела средства за исплату плата и социјалних 

доприноса са групе конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  и 412000 - 

Социјални доприноси на терет послодавца, у укупном износу од 2.815 хиљада динара (из 

осталих извора), чиме је извршила прекорачење расположиве апропријације са наведене 

позиције, и чиме је поступила супротно члану 61. Закона о буџетском систему. Градска управа 

за инфраструктуру и развој није поднела захтев надлежном органу Града за промену или 

отварање апропријације из осталих извора за извршавање расхода из свих извора финансирања, 

осим из извора 01 - Приходи из буџета. 

 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града 

Ужица: 

 Градско веће Града Ужица поставило вршиоца дужности који испуњава услове за 

радно место службеника на положају који ће обављати послове начелника управе четири пута 

и то дана 16.04.2018. године, 20.07.2018. године, 29.01.2019. године и 15.04.2019. године, а 

статус вршиоца дужности се може продужити најдуже још три месеца што није у складу са 

ставом 4. члан 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе; 

 Град Ужице није огласило јавни конкурс за попуњавање положаја у року од 15 дана од 

дана постављења вршиоца дужности што није у складу са ставом 3. члан 56. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе; 

 по истеку рока од најдуже шест месеци постављени службеник није распоређен на 

радно место на коме је био распоређен до постављења што није у складу са ставом 5. члан 56. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

 

3. На  групи конта 423000 - Услуге по уговору:  

 

 Финансијским планом нису предвиђена средства у износу од 3.694 хиљада динара из 

осталих извора, и то код Градске управе за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности у износу од 486 хиљада динара и код Градске управе за инфраструктуру и развој у 

износу од 3.208 хиљада динара, чиме је поступила супротно члану 61. Закона о буџетском 

систему. Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности као ни 

Градска управа за инфраструктуру и развој није поднела захтев надлежном органу Општине за 

промену или отварање апропријације из осталих извора за извршавање расхода и издатака из 

свих извора финансирања; 
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 део рачуна код директних корисника буџетских средстава није достављен на књижење 

наредног дана, а најкасније у року од два дана од настанка пословне промене и другог догађаја.  

 

4. На групи конта 424000 - Специјализоване услуге, код Градске управе за инфраструктуру и 

развој утврдили смо да је Град Ужице уплатио средства Фондацији „Ана и Владе Дивац“ 

Београд  66 дана након потписивања Уговора, што није у складу са Чланом 4. Став 2. Уговора о 

којим је предвиђено да ће Град уплатити средства најкасније 15 дана од потписивања уговора. 

 

5. На групи конта 426000 - Материјал, утврдили смо да је Град Ужице платио и евидентирао 

расходе материјала у узоркованом износу од 906 хиљада динара, од разних добављача,  и то 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности у износу од 511 

хиљада динара и Историјски архив у износу од 410 хиљада динара, који не садрже потпис лица 

одговорног за насталу пословну промену, лица које је контролисало рачуноводствену исправу, 

као ни заводни печат, што није у складу са чланом 16. став 7. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

 

6. На групи конта 463000 - Трансфери осталим нивоима власти, утврдили смо да Градска 

управа за инфраструктуру и развој, Финансијским планом није предвидела средства у износу 

од 758 хиљада динара из осталих извора, што није у складу са чланом 61. Закона о буџетском 

систему. Градска управа за инфрастуктуру и развој није поднела захтев надлежном органу 

Града за промену или отварање апропријације из осталих извора за извршавање расхода и 

издатака из свих извора финансирања. 

7. На групи конта 465000 - Остале дотације и трансфери, на позицији Градоначелника, 

утврдили смо да је  приликом обрачуна и исплате плате интерним ревизорима Службе 

интерне ревизије је неправилно утврђен виши коефицијент од прописаног, због чега је 

обрачуната и исплаћена разлика између укупног износа плата обрачунатих применом основице 

која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу 

Закона у вишем износу од 16 хиљада динара, што није у складу са чланом 9. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама.  

 

8. На групи конта 472000 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета утврдили смо да 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности  није 

Финансијским планом предвидела средства у износу од 7.001 хиљада динара из осталих 

извора, што није у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему. Градска управа за 

послове органа града, општу управу и друштвене делатности није поднела захтев надлежном 

органу града за промену или отварање апропријације из осталих извора за извршавање расхода 

и издатака из свих извора финансирања. 

 

9. На групи конта 481000 - Дотације невладиним организацијама утврдили смо да је 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Града Ужица, 

пренела Невладиним организацијама без конкурса 3.082 хиљаде динара и верским заједницама 

у износу 1.900 хиљада динара, без јавног конкурса што није у складу са чланом 38. Закона о 

удружењима и чланом 44. Закона о црквама и верским заједницама; 

 

10. На групи конта 511000 - Зграде и грађевински објекти, утврдили смо да Градска управа 

за инфраструктуру и развој није Финансијским планом предвидела средства у износу од 14.549 

хиљада динара из осталих извора, што није у складу са  чланом 61. Закона о буџетском 

систему. ГУ за инфрастуктуру и развој није поднела захтев надлежном органу града за 
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  Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета Града Ужица за 2018. годину 

промену или отварање апропријације из осталих извора за извршавање расхода и издатака из 

свих извора финансирања; 

11. На групи конта 512000 - Машине и опрема, утврдили смо да Град Ужице није 

Финансијским планом предвидео средства у укупном износу од 11.416 хиљада динара (из 

осталих извора) и то Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене 

делатности у износу од 8.604 хиљаде динара и Градска управа за инфраструктуру и развој у 

износу од 2.812 хиљада динара, што није у складу са члан 61. Закона о буџетском систему. 

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности није поднела 

захтев надлежном органу Општине за промену или отварање апропријације из осталих извора 

за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања. 

 

                    РЕВИЗОРСКИ ТИМ: 

                                                                                         Вођа тима Ђурић Славица, с.р. 

                                                                                Члан тима Влада Живановић, с.р. 

                                                                                Члан тима Душко Урошевић, с.р 
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