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ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ  

 

ГРАД БОР 

 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја 
 

Мишљење са резервом о финансијским извештајима 

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Града Бора за 2019. 

годину, који обухватају Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о 

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

извршењу буџета.  

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 Бора – Билансу прихода и 

расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2019. године према налазу ревизије: (1) приходи 

буџета нису евидентирани у износу од 231 хиљадe динара; (2) примања од продаје 

нефинансијске имовине су више исказана у износу од 123 хиљаде динара; (3) део 

прихода је неправилно евидентиран, те је део прихода више исказан за износ од 5.222 

хиљадe динара, а мање је исказан део прихода у износу од 4.828 хиљада динара и део 

примања у износу од 394 хиљаде динара у односу на налаз ревизије; (4) део расхода и 

издатака је неправилно евидентиран, те је део расхода и издатака више исказан за 

161.036 хиљадa динара и мање за 161.036 хиљадa динара у односу на налаз ревизије и 

исти се међусобно потиру; (5) део расхода и издатака у износу од 73.744 хиљадe 

динара није планиран и извршен у складу са организационом класификацијом.  

У консолидованим финансијским извештајима Града Бора – Билансу стања на 

дан 31.12.2019. године утврђене су неправилности и то: (1) више је исказано: зграде и 

грађевински објекти у износу од 40.169 хиљада динара, опрема у износу од 195 хиљадa 

динара, земљиште у износу од 125 хиљада динара, нефинансијска имовина у припреми 

у износу од 3.898 хиљада динара, потраживања у износу од 64 хиљаде динара, активна 

временска разграничења у износу од 858 хиљада динара, обавезе у износу од 318 

хиљада динара, пасивна временска разграничења у износу од 981 хиљаде динара, 

ванбилансна евиденција у износу од 2.396 хиљада динара; (2) мање је исказано: зграде 

и грађевински објекти у износу од 2.511.784 хиљаде динара, опрема у износу од 10 

хиљада динара, остале некретнине и опрема у износу од 7.673 хиљаде динара, 

земљиште у износу од 78.667 хиљада динара, потраживања у износу од 69.883 хиљаде 

                                                 
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, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019  и 72/2019 
2 „Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06 
3 „Службени гласник РС“, бр. 18/15 и 104/18 
4 „Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 14/19, 33/19 и 68/19 
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динара, обавезе у износу од 17.327 хиљадa динара, ванбилансна евиденција у износу од 

81 хиљаде динара.  

У консолидованим финансијским извештајима Града Бора – Извештају о 

капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1. до 31.12.2019. године примања 

од продаје нефинансијске имовине мање су исказана у износу од 394 хиљаде динара и 

више су исказана у износу од 123 хиљаде динара, издаци за нефинансијску имовину 

мање су исказани у износу од 20.406 хиљада динара и више су исказани у износу од 64 

хиљаде динара.  

У консолидованим финансијским извештајима Града Бора – Извештају о 

новчаним токовима у периоду од 1.1. до 31.12.2019. године текући приходи мање су 

исказани у износу од 231 хиљаде динара, примања од продаје нефинансијске имовине 

мање су исказана у износу од 394 хиљаде динара и више су исказана у износу од 123 

хиљаде динара, издаци за нефинансијску имовину мање су исказани у износу од 20.406 

хиљада динара и више су исказани у износу од 64 хиљаде динара и мањак новчаних 

прилива више је исказан у износу од 231 хиљаде динара и мање је исказан у износу од 

123 хиљаде динара. 

У консолидованим финансијским извештајима Града Бора – Извештају о 

извршењу буџета у периоду од 1.1. до 31.12.2019. године примања од продаје 

нефинансијске имовине мање су исказана у износу од 394 хиљаде динара и више су 

исказана у износу од 123 хиљаде динара, текући приходи мање су исказани у износу од 

231 хиљаде динара, неправилно су исказани издаци на контима класе 400000 – Текући 

расходи у износу од 20.406 хиљада динара, неправилно су исказани расходи на 

контима класе 500000 – Издаци за нефинансијску имовину у износу од 64 хиљаде 

динара, мањак новчаних прилива је више исказан у износу од 231 хиљаде динара и 

мање је исказан у износу од 123 хиљаде динара.  

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину не садржи за све 

програмске активности додатне напомене, објашњења и образложења. 

Као што је наведено у Резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз 

ревизорски извештај град Бор није у потпуности успоставио ефикасан систем интерних 

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

имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, 

упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања. 

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској 

институцији
5
, Пословником Државне ревизорске институције

6
 и Међународним 

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

са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за 

ревизију финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у 

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

кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији 

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

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам 

пруже основ за наше мишљење са резервом. 

Скретање пажње 

Скрећемо пажњу на Напомену 3.3.2. Актива подтачка б) Финансијска имовина, уз 

финансијске извештаје, да износ учешћа у капиталу предузећа чији је оснивач Град Бор 

није усаглашен са износом основног капитала исказаног у финансијским извештајима 

                                                 
5 „Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07 и 36/10 
6 „Службени гласник РС“, бр. 9/09 
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јавних предузећа и привредних друштава на дан 31.12.2019. године за 606.463 хиљаде 

динара, као и да износ учешћа у капиталу предузећа чији је оснивач Град Бор није 

усаглашен са износом основног капитала исказаног за предузећа чији је оснивач град 

Бор у регистру привредних друштава код Агенције за привредне регистре за 594.352 

хиљаде динара. Потребно је усагласити стање учешћа у капиталу јавних предузећа и 

привредних друштава чији је оснивач Град Бор, исказаног у пословним књигама 

Градске управе, са стањем основног капитала исказаног у финансијским извештајима 

јавних предузећа и привредних друштава и стањем исказаног у регистру код Агенције 

за привредне регистре. Наше мишљење не садржи резерву по овом питању. 
 

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 

17. август 2020. године 
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Приоритет налаза и датих препорука је одређен према следећем: 
 

 ПРИОРИТЕТ 1 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће 

отклонити у року од 90 дана. 
 

 ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће 

отклонити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. 
 

 ПРИОРИТЕТ 3 – грешке, неправилности и погрешна исказивања која је могуће 

отклонити у року од датума припреме наредног сета финансијских извештаја до 

три године. 
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1. Резиме налаза 
 

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Бора за 2019. годину утврђене 

су следеће неправилности које су разврстане по приоритетима, односно редоследу по 

којем треба да буду отклоњене: 
 

ПРИОРИТЕТ 1
7
 

 

  1) Приходи буџета града Бора мање су исказани у износу од укупно 231 хиљаде 

динара, јер нису евидентирани приходи по основу уплате депозита за учешће на 

лицитацијама за закуп пољопривредног земљишта, закуп грађевинског земљишта, 

закуп пословног простора у државној својини и закуп пословног простора у градској 

својини (Напомене тачка 3.1.1). 
  

2) Економска класификација:  

2.1) Део прихода и примања буџета града Бора у финансијским извештајима је 

исказан (Напомене тачка 3.1.1.):  

(1) у већем износу за 5.222 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије и  

(2) у мањем износу за 5.222 хиљаде динара од износа утврђеног налазом ревизије, чији 

се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања. Од наведеног износа, примања 

у износу од 394 хиљаде динара су исказана као приход. 

2.2) Део расхода и издатака у финансијским извештајима је укупно исказан 

(Напомене тачка 3.1.2.6, 3.1.2.7, 3.1.2.8, 3.1.2.9, 3.1.2.10, 3.1.2.13, 3.1.2.15, 3.1.3.1. и 3.2.) 

(1) у већем износу од 161.036 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије и  

(2) у мањем износу од 161.036 хиљада динара од износа утврђеног налазом ревизије, 

чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања. Од наведеног износа, 

издаци у износу од 20.406 хиљада динара су исказани као расход, док су расходи у 

износу од 64 хиљаде динара исказани као издаци. 
 

3) Организациона класификација – део расхода и издатака није правилно 

планиран и извршен у укупном износу од 73.744 хиљаде динара, јер су код 

Градоначелника уместо код Градске управе извршени расходи за текуће поправке и 

одржавање у износу од 11.787 хиљада динара и издаци за зграде и грађевинске објекте 

у износу од 61.045 хиљада динара и код Народне библиотеке уместо код Градске 

управе расходи за текуће поправке и одржавање у износу од 912 хиљада динара 

(Напомене тачка 3.1.2.10. и 3.1.3.1.). 
 

4) Вредност зграда и грађевинских објеката и вредност нефинансијске имовине у 

сталним средствима у пасиви (Напомене тачка 3.3.):  

(1)  Више је исказана у износу од 40.169 хиљада динара: 

- код Градске управе у износу од 64 хиљаде динара, за евидентиране расходе на 

контима издатака;  

- код Месних заједница у износу од 40.105 хиљада динара, за евидентиране зграде без 

доказа о правима на њима. 

(2)  Мање је исказана у износу од 2.511.784 хиљаде динара код Градске управе за 

неевидентиран део нефинансијске имовине у јавној својини Града Бора, која је уписана 

у катастар непокретности, укупне вредности 2.501.245 хиљада динара, површине 

36.500м
2
, и то: објекат за спорт и физичку културу у износу од 624.050 хиљада динара, 

                                                 
7
ПРИОРИТЕТ 1 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року од 90 дана.  
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базен у износу од 607.880 хиљада динара, зграда пословних услуга у износу од 20.160 

хиљада динара, зграда за спорт и физичку културу у износу од 1.176.280 хиљада 

динара и зграда тржног центра „Капије Бора“ у износу од 72.875 хиљада динара и за 

издатке за зграде и грађевинске објекте у износу од 10.539 хиљада динара 

евидентиране на контима расхода. 
 

5) Вредност опреме и вредност нефинансијске имовине у сталним средствима у 

пасиви (Напомене тачка 3.3.): 

(1)  Више је исказана код Градске управе у износу од 195 хиљада динара за 

некњижен мањак опреме из ранијих година; 

(2)  Мање је исказана код Народне библиотеке у износу од 10 хиљада динара за 

неправилно обрачунату амортизацију опреме за 2019. годину. 
 

6) Вредност осталих некретнина и опреме и вредност нефинансијске имовине у 

сталним средствима у пасиви је мање исказана код Градске управе у износу од 7.673 

хиљаде динара за издатке евидентиране на контима расхода (Напомене тачка 3.3.). 
 

7) Вредност земљишта и вредност нефинансијске имовине у сталним средствима 

у пасиви (Напомене тачка 3.3.): 

(1) Више је исказана код месних заједница у износу од 125 хиљада динара за 

евидентирано градско земљиште без доказа о праву на њему; 

(2)  Мање је исказана код Градске управе у износу од 78.667 хиљада динара за 

неевидентирано грађевинско земљиште у јавној својини Града Бора укупне вредности 

76.473 хиљаде динара и за издатке за земљиште евидентиране на контима расхода у 

износу од 2.194 хиљаде динара (Напомене тачка 3.3.). 
 

8) Вредност нефинансијске имовине у припреми и вредност нефинансијске 

имовине у сталним средствима у пасиви више је исказана код МЗ Злот у износу од 

3.898 хиљада динара због неправилног књижења аванса на нефинансијској имовини 

(Напомене тачка 3.3.). 
 

9) Остала новчана средства и извори новчаних средстава у пасиви неправилно су 

исказани код Градске управе у износу од 231 хиљаде динара због мање уплаћених 

прихода од примљених депозита за учешће на лицитацији за закуп пољопривредног и 

грађевинског земљишта и пословног простора, на уплатне рачуне јавних прихода, а 

који се налазе на подрачуну, уместо жиро и текућих рачуна и вишка прихода и 

примања у истом износу (Напомене тачка 3.3.). 
 

10) Потраживања и пасивна временска разграничења у пасиви (Напомене тачка 

3.3.): 

(1) Више су исказана код Туристичке организације у износу од 64 хиљаде 

динара због неправилног евидентирања административних забрана запослених; 

(2) Мање су исказана у износу од 69.883 хиљаде динара: 

- код Градске управе јер: није исказала потраживања у укупном износу од 67.784 

хиљаде динара и то: у износу од 12.017 хиљада динара по основу закупа пословног 

простора, потраживања у износу од 23.314 хиљада динара по основу закупа станова, 

потраживања у износу од 31.680 хиљада динара по основу откупа станова, 

потраживања у износу од 55 хиљада динара по основу дела добити Бизнис инкубатор 

центра доо Бор за 2018. годину и потраживања у износу од 718 хиљада динара од ЈКП 

за стамбене услуге „Бор“ за наплаћену закупнину за станове у 2019. години; 

- код ПУ „Бамби“ јер није исказала потраживања у износу од 1.582 хиљаде динара по 

основу откупа станова; 



Резиме налаза, препорука и мера предузетих у поступку ревизије 

 

 

 12 

 

- код Центра за културу јер није исказао потраживања у укупном износу од 517 

хиљада динара.  
 

11) Обавезе и активна временска разграничења у активи су нетачно исказане 

(Напомене тачка 3.3) и то: 

(1) Више су исказане: 

-код Градске управе примљени депозити у износу од 231 хиљаде динара, јер средства 

нису уплаћена на уплатне рачуне јавних прихода; 

-код Спортског центра „Бор“ обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти у 

износу од 26 хиљада динара због нетачног обрачуна; 

-код Центра за културу обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти у износу 

од 61 хиљаде динара, због нетачног обрачуна; 

(2) Мање су исказане: 

-код Градске управе у укупном износу од 17.043 хиљаде динара, јер нису евидентиране 

обавезе за службена путовања и услуге по уговору за накнаду ликвидационом 

управнику ЈП Дирекција за изградњу Бора у ликвидацији у износу од 314 хиљада 

динара, обавезе за остале расходе за накнаду за одводњавање у износу од 154 хиљаде 

динара и судске пресуде у износу од 3.863 хиљаде динара и обавезе према 

добављачима за електричну енергију за јавну расвету за део 2017. године у износу од 

12.712 хиљада динара; 

-код МЗ Шарбановац обавезе за остале расходе у износу од 22 хиљаде динара по 

основу накнаде за одводњавање; 

-код МЗ Злот обавезе за остале расходе у износу од 70 хиљада динара по основу 

накнаде за одводњавање; 

-код Туристичке организације обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти у 

износу од 41 хиљаде динара због нетачног обрачуна,  

-код Музеја рударства и металургије обавезе по основу трансфера осталим нивоима 

власти у износу од 27 хиљада динара због нетачног обрачуна и  

-код Народне библиотеке обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти у 

износу 124 хиљаде динара због нетачног обрачуна; 

(3) Неправилно су евидентиране обавезе и то:  

-код Градске управе више су исказане остале обавезе у износу од 152 хиљаде динара, за 

пенале због незапошљавања особа са инвалидитетом, док су мање исказане обавезе по 

основу донација, дотација и трансфера из пословања за исти износ;  

-код Туристичке организације више су исказане обавезе за плате и додатке у износу од 

девет хиљада динара, за умањење 10% плате, док су мање исказане обавезе по основу 

донација, дотација и трансфера из пословања за исти износ;  

-код Спортског центра „Бор“ више су исказане остале обавезе у износу од 143 хиљаде 

динара, за умањење 10% плате за децембар 2019. године и пенале због незапошљавања 

особа са инвалидитетом, док су мање исказане обавезе по основу донација, дотација и 

трансфера из пословања за исти износ; 

-код Музеја рударства и металургије више су исказане остале обавезе у износу од 113 

хиљада динара, за административне забране запослених, док су мање исказане обавезе 

за плате и додатке за исти износ. 
 

12) Ванбилансна евиденција (Напомене тачка 3.3): 

(1) Више је исказана у износу од 2.396 хиљада динара код Музеја рударства и 

металургије за робу-публикације; 

(2) Мање је исказана у износу од 81 хиљаде динара код Музеја рударства и 

металургије за неевидентирану туђу имовину. 
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13) Није у потпуности успостављен 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 и то:  

  код контролног окружења: Центар за културу, Музеј рударства и металургије и 

Народна библиотека нису донели акт којим би уредили отпис ситног инвентара; 

запослени у Одељењу за финансије који раде на књижењу рачуноводствених исправа 

немају заменике, те у случају њиховог одсуства рачуноводствене исправе се не књиже 

до њиховог повратка са одсуства; 

 код управљања ризицима: Стратегија управљања ризицима није ажурирана и 

корисници буџета нису усвојили стратегију; 

 код контролних активности: буџет није у потпуности припремљен на основу система 

јединствене буџетске класификације, јер делимично није испоштована организациона 

класификација и економска класификација; на уплатни рачун јавних прихода нису 

уплаћени приходи које су на подрачунима остварили ПУ „Бамби“, Центар за културу, 

Музеј рударства и металургије и Спортски центар „Бор“; није остварен приход од 

локалне комуналне таксе за држање средстава за игру, јер није вршена теренска 

контрола; мање је остварен приход од закупнине за станове коју администрира ЈКП за 

стамбене услуге „Бор“ и које није Граду пренело средства у износу од 718 хиљада 

динара; Бизнис инкубатор центар доо Бор није Граду пренео део добити остварене у 

2018. години у износу од 55 хиљада динара, иако је Скупштина дала сагласност на 

расподелу добити; Центар за културу има из 2015. године потраживање по основу 

издавања шанка у Театру за време одржавања концерата и није предузео мере да исто 

наплати; Градска управа и индиректни корисници нису у потпуности извршили 

упоређивање података из властите евиденције са подацима из других, спољних извора, 

путем извода отворених ставки или на други начин, што је довело до одступања код 

исказивања укупних обавеза али и потраживања Града у односу на извршене 

конфирмације са трећим лицима. 

 код информисања и комуникација: код Градске управе, Градоначелника, ПУ „Бамби“, 

Спортског центар „Бор“, Центра за културу, Буџетског фонда за развој пољопривреде, 

Буџетског фонда за заштиту животне средине, МЗ Метовница, МЗ Злот, МЗ 

Шарбановац део рачуна и ситуација није евидентиран у пословним књигама истог или 

најкасније наредног дана од добијања рачуноводствене исправе; део рачуна из 2018. 

године, због некњижења у прописаном року, прокњижен је у 2019. години, тако да је 

стање обавеза на дан 31.12.2018. године исказано мање за износ од најмање 1.521 

хиљаде динара; код Правобранилаштва, ПУ „Бамби“, Народне библиотеке, МЗ Бакар, 

МЗ Кривељ, МЗ Рудар, МЗ Шарбановац део рачуна је књижен иако не садржи потпис 

лица које је исправу контролисало; Центар за културу не води у пословним књигама 

потраживања и не води помоћну књигу купаца, Град Бор није евидентирао обавезе које 

су измирене принудном наплатом, што није у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; Народна библиотека је 

извршила нетачан обрачун амортизације због грешке у програму; Музеј рударства и 

металургије није извршио правилан обрачун амортизације новонабављеног софтвера; 

код Музеја рударства и металургије није усаглашена вредност опреме у главној и 

помоћним књигама; МЗ Злот је авансно платила радове 2012. године, радови нису 

извршени а предузимане мере за повраћај аванса нису имале ефекта;  

 интерна ревизија није организована (Напомене тачка 2.1.). 
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ПРИОРИТЕТ 2
8
 

14) Активна временска разграничења су више исказана у износу од 858 хиљада 

динара и пасивна временска разграничења су више исказана у износу од 981 хиљаде 

динара код Спортског центра „Бор“. Приликом састављања финансијских извештаја за 

2019. годину шеф књиговодства је утврдила да активна и пасивна конта у билансу 

стања нису усаглашена. Након тога спровела је књижења међусобним задужењима и 

одобрењима конта активних временских разграничења и пасивних временских 

разграничења, тако да су активна временска разграничења више исказана за 858 

хиљада динара, а пасивна временска разграничења за 981 хиљаду динара. Тачан 

финансијски резултат изведен је неоснованим књижењима у пословним књигама и 

равнотежа у билансу стања је постигнута књижењима која нису прописана 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 
 

15) Примања од продаје нефинансијске имовине су више исказана у износу од 

123 хиљаде динара, јер су приликом састављања завршног рачуна за 2019. годину у 

пословним књигама примања од продаје робе за даљу продају неосновано 

евидентирана у износу од 123 хиљаде динара да би се постигла билансна равнотежа и 

утврдио резултат у износу новчаних средстава на жиро рачуну (Напомене тачка 3.1.1). 
 

16) У консолидованом Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и 

примањима: примања од продаје нефинансијске имовине мање су исказана у износу од 

394 хиљаде динара за неправилно евидентирана примања на контима класе 70000 – 

Текући приходи и више су исказана у износу од 123 хиљаде динара за неосновано 

евидентирана примања од продаје робе за даљу продају, издаци за нефинансијску 

имовину мање су исказани у износу од 20.406 хиљада динара за неправилно 

евидентиране издатке на контима класе 400000 – Текући расходи и више су исказани за 

неправилно евидентиране расходе на контима класе 500000 – Издаци за нефинансијску 

имовину у износу од 64 хиљаде динара (Напомене тачка 3.4.). 
 

17) У консолидованом Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима: текући 

приходи мање су исказани у износу од 231 хиљаде динара од примљених депозита за 

учешће на лицитацији за закуп пољопривредног и грађевинског земљишта и пословног 

простора, примања од продаје нефинансијске имовине мање су исказана у износу од 

394 хиљаде динара за неправилно евидентирана примања на контима класе 70000 – 

Текући приходи и више су исказана у износу од 123 хиљаде динара за неосновано 

евидентирана примања од продаје робе за даљу продају, издаци за нефинансијску 

имовину мање су исказани у износу од 20.406 хиљада динара за неправилно 

евидентиране издатке на контима класе 400000 – Текући расходи и више су исказани за 

неправилно евидентиране расходе на контима класе 500000 – Издаци за нефинансијску 

имовину у износу од 64 хиљаде динара, мањак новчаних прилива је више исказан у 

износу од 231 хиљаде динара и мање је исказан у износу од 123 хиљаде динара 

(Напомене тачка 3.5.). 
 

18) У консолидованом Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета: текући приходи 

мање су исказани у износу од 231 хиљаде динара од примљених депозита за учешће на 

лицитацији за закуп пољопривредног и грађевинског земљишта и пословног простора, 

примања од продаје нефинансијске имовине мање су исказана у износу од 394 хиљаде 

динара за неправилно евидентирана примања на контима класе 70000 – Текући 

                                                 
8
 ПРИОРИТЕТ 2 – грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити пре припремања 

наредног сета финансијских извештаја. 
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приходи и више су исказана у износу од 123 хиљаде динара за неосновано 

евидентирана примања од продаје робе за даљу продају, издаци за нефинансијску 

имовину мање су исказани у износу од 20.406 хиљада динара за неправилно 

евидентиране издатке на контима класе 400000 – Текући расходи и више су исказани за 

неправилно евидентиране расходе на контима класе 500000 – Издаци за нефинансијску 

имовину у износу од 64 хиљаде динара, мањак новчаних прилива је више исказан у 

износу од 231 хиљаде динара и мање је исказан у износу од 123 хиљаде динара 

(Напомене тачка 3.1.). 
 

19) Годишњи извештај о учинку програма не садржи за све програмске 

активности додатне напомене, објашњења и образложења (Напомене тачка 3.). 
 

20) Код пописа имовине и обавеза је утврђено да није у потпуности извршен 

попис, јер Градоначелник, Градска управа, ПУ „Бамби“, Центар за културу, Музеј 

рударства и металургије, Туристичка организација, Спортски центар „Бор“ и месне 

заједнице нису извршили попис целокупне имовине и обавеза (Напомене тачка 3.3.1.). 

 

2. Резиме датих препорука 
 

Одговорним лицима Града Бора препоручујемо да отклоне неправилности према 

следећим приоритетима:  
 

ПРИОРИТЕТ 1 
 

1) да приходе евидентирају и исказују у оствареном износу (Напомене тачка 

3.1.1. – Препорука број 8.1. и тачка 3.2. – Препорука број 17);  

 

2) да приходе и примања и расходе и издатке планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији (Напомене тачка 3.1.1. – Препорука број 8.3; 

Напомене тачка 3.1.2.6. – Препорука број 9, тачка 3.1.2.7. – Препорука број 10, тачка 

3.1.2.8. – Препорука број 11, тачка 3.1.2.19. – Препорука број 12, тачка 3.1.2.10. – 

Препорука број 13, тачка 3.1.2.13. – Препорука број 14,  тачка 3.1.2.15. – Препорука 

број 15, тачка 3.1.3.1. – Препорука број 16. и тачка 3.2. – Препорука број 17); 

 

3) да расходе планирају и евидентирају на одговарајућој организационој 

класификацији (Напомене тачка 3.1.2.10. – Препорука број 13 и тачка 3.1.3.1. – 

Препорука број 16); 

 

4) да правилно евидентирају и искажу вредност зграда и грађевинских објеката и 

нефинансијске имовине у сталним средствима (Напомене тачка 3.3.2. – Препорука број 

19.1); 
 

5) да правилно евидентирају и искажу вредност опреме и нефинансијске имовине 

у сталним средствима (Напомене тачка 3.3.2 – Препорука број 19.1);  

 

6) да правилно евидентирају и искажу вредност осталих некретнина и опреме и 

нефинансијске имовине у сталним средствима (Напомене тачка 3.3.2 – Препорука број 

19.1.); 
 

7) да правилно евидентирају и искажу вредност земљишта и нефинансијске 

имовине у сталним средствима (Напомене тачка 3.3.2. – Препорука број 19.1.); 
 

8) да правилно евидентирају и искажу вредност нефинансијске имовине у 

припреми и нефинансијске имовине у сталним средствима (Напомене тачка 3.3.2. – 

Препорука број 19.1.); 
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9) да правилно евидентирају и искажу вредност осталих новчаних средстава и 

извора новчаних средстава (Напомене тачка 3.3.2. – Препорука број 19.1.); 
 

10) да правилно евидентирају и искажу вредност потраживања (Напомене тачка 

3.3.2. – Препорука број 19.1.); 
 

11) да правилно евидентирају и искажу обавезе (Напомене тачка 3.3.3. – 

Препорука број 20.1.); 
 

12) да правилно евидентирају и искажу ванбилансну евиденцију (Напомене тачка 

3.3.2 – Препорука број 19.3.) 
 

13) код контролног окружења – да индиректни корисници Центар за културу, 

Музеј рударства и металургије и Народна библиотека регулишу интерним актом отпис 

ситног инвентара; код управљања ризицима – да корисници буџета Града усвоје 

стратегију управљања ризицима; код контролних активности – да буџет припремају и 

извршавају на основу јединствене буџетске класификације, обезбеде да корисници 

буџета уплаћују јавне приходе на прописане уплатне рачуне, усаглашавају стање 

потраживања и обавеза са купцима и добављачима; код информисања и комуникација 

– да обезбеде у законским роковима евидентирање пословних промена хронолошки, 

уредно и ажурно, да рачуноводствене исправе књиже истог или најкасније наредног 

дана од добијања рачуноводствене исправе, књижење врше на основу 

рачуноводствених исправа које садрже потпис лица које је исправу контролисало, 

Центар за културу води помоћну књигу купаца, усагласе стање главне и помоћних 

књига, усагласе стање основног капитала у пословним књигама Градске управе са 

стањем у пословним књигама јавних предузећа и евиденцијом Агенције за привредне 

регистре, (Напомене тачка 2.1. – Препорука број 1, 2, 3 и 4); организују интерну 

ревизију (Напомене тачка 2.2. – Препорука број 5.); 
 

ПРИОРИТЕТ 2 
 

14) да књижење у пословним књигама врше у складу са одредбама Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем (Напомене 

тачка 3.3.2. – Препорука број 19.2 и Напомене тачка 3.3.3. – Препорука број 20.2); 
 

15) да примања евидентирају и исказују у оствареном износу (Напомене тачка 

3.1.1. – Препорука број 8.2. и тачка 3.2. – Препорука број 17);  

 

16)  да у Обрасцу 3 – Консолидовани Извештај о капиталним издацима и 

примањима правилно искажу примања и издатке (Напомене тачка 3.4. – Препорука 

број 21); 
 

17) да у Обрасцу 4 – Консолидовани Извештај о новчаним токовима правилно 

искажу новчане приливе, новчане одливе и салдо готовине на почетку и на крају 

године (Напомене тачка 3.5. – Препорука број 22); 
 

18) да у Обрасцу 5 – Консолидовани Извештај о извршењу буџета правилно 

искажу приходе, примања, расходе, издатке и новчане приливе (Напомене тачка 3.1. – 

Препорука број 7); 
 

19) да сачињен Годишњи извештај о учинку програма за све програмске 

активности садржи додатне напомене, објашњења и образложења (Напомене тачка 3. – 

Препорука број 6); 

 

20) да изврше попис целокупне имовине и обавеза у складу са законским 

прописима (Напомене тачка 3.3.1. – Препорука број 18). 
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3. Резиме мера предузетих у поступку ревизије 
 

У току поступка ревизије предузете су следеће мере: 
 

Код Градске управе: 

 у пословним књигама укњижена су потраживања по основу изворних јавних 

прихода у износу од 519.328 хиљада динара дана 31.12.2019. године,  

 у пословним књигама пројектна документација је прекњижена са конта 016000 – 

нематеријална имовина у износу од 24.407 хиљада динара на конто 011000 – 

нефинансијска имовина у износу од 2.079 хиљада динара и 015000 – нефинансијска 

имовина у припреми  у износу од 22.328 хиљада динара дана 31.12.2019. године,  

 у пословним књигама укњижене су зграде и грађевински објекти у износу од 

2.501.245 хиљада динара дана 2.3.2020. године, 

 у пословним књигама укњижено је грађевинско земљиште у износу од 76.473 

хиљаде динара дана 2.3.2020. године, 

 у пословним књигама укњижене су зграде и грађевински објекти у укупном 

износу од 9.116 хиљада динара, који су се водили у пословним књигама МЗ Брестовац 

и МЗ Метовница дана 20.3.2020. године, 

 у пословним књигама обавезе по основу пенала за незапослене особе са 

инвалидитетом су прекњижене са групе 254000 – Остале обавезе, на групу 243000 – 

Обавезе о основу дотација, донација и трансфера, 

 средстава од депозита за учешће на лицитацијама уплаћена су на одговарајуће 

уплатне рачуне 3.6. и 5.6.2020. године.  
 

Код Музеја рударства и металургије:  

- у пословним књигама је евидентирана амортизација софтвера набављених у 

2019. години. 

 

4. Захтев за достављање одазивног извештаја  
 

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

институцији, дужан да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о 

отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од 

наредног дана од дана уручења овог извештаја.  

Одазивни извештај мора да садржи: 

1) навођење ревизије, на коју се он односи; 

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

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. 

Град Бор 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 Државној ревизорској институцији одазивни 

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

лица субјекта ревизије. 

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, 

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

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

исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. 

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

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

прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта 

ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. 

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

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

доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне 

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

овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере 

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

Град Бор се налази у средишњем делу источне Србије, у Тимочкој крајини. 

Административно је седиште Борског округа. Подручје Града Бора се простире на 

површини од 856 км
2
. Са северне стране се граничи са општином Мајданпек, на 

северо-истоку са општином Неготин, на истоку и југо-истоку са Градом Зајечаром, на 

југу са општином Бољевац, а на западу са општинама Деспотовац и Жагубица.  

Град има градско насеље (Бор) и 12 сеоских насеља (Брестовац, Злот, Слатина, 

Кривељ, Доња Бела река, Метовница, Шарбановац, Оштрељ, Горњане, Бучје, Лука и 

Танда), у којима према попису из 2011. години живи 48.615 становника. 

Бор се као насеље помиње у 18. веку. Чешки инжењер тражећи злато, нашао је 

руду бакра, тако да је 1903. године почела експлоатација руде бакра. Интеграцијом 

Рудника бакра у Мајданпеку са Борским рудником 1961. године настао је Рударско-

топионичарски басен Бор. 

Бор је рударски и индустријски град са развијеном обојеном металургијом, један 

је од највећих рудника бакра у Европи. Према степену развијености јединица локалне 

самоуправе, Град Бор је сврстан у прву групу чији је степен развијености изнад 

републичког просека. 

Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градскa управa 

и Правобранилаштво града. Скупштина града је највиши орган Града који врши 

основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом града. 

Скупштина има председника Скупштине, заменика председника, секретара Скупштине 

и 35 одборника. Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга 

питања везана за рад Скупштине уређена су њеним Пословником. У 2019. години 

Скупштина је одржала шест седница. 

Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће. Сходно Статуту града 

Бора Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника и девет чланова, 

међутим обзиром да Град нема заменика градоначелника, Градско веће чине 

градоначелник и осам чланова. Градоначелник је председник Градског већа. 

Градска управа образована је Статутом Града као јединствени орган. У Градској 

управи су, за обављање послова помоћника градоначелника у одређеним областима, од 

стране Градоначелника постављена три помоћника градоначелника. Рад Градске 

управе организован је по организационим јединицама, којих има девет, и то: Одељење 

за финансије, Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и 

стамбене послове, Одељење за привреду и друштвене делатности, Одељење за управу 

и опште послове, Одељење за инспекцијске послове, Одељење пореске 

администрације, Одељење за планирање и развој, Служба за скупштинске послове и 

Кабинет градоначелника. 

Бор је добио статус града 20.6.2018. године. Град Бор има својство правног лица. 

Седиште града је у Бору у улици Моше Пијаде 3. Матични број: 07208529; ПИБ: 

100568330. Број рачуна за извршење буџета, који се води код Управе за трезор је: 840-

164640-35. 

Град је оснивач установа: Народна библиотека Бор, Музеј рударства и 

металургије Бор, Установа „Центар за културу града Бора“ Бор, Предшколска установа 

„Бамби“ Бор, Установа Спортски центар „Бор“ Бор, Туристичка организација Бор, 

Центар за културу – у ликвидацији општине Бор, Јавна установа Спортски центар 

„Бор“ у ликвидацији, Дом здравља Бор, Апотека Бор, Центар за социјални рад Бор, 

Регионални центар за таленте из области природних и техничких наука у Бору.  

Град је оснивач јавних и јавно-комуналних предузећа и друштва: ЈКП „3. 

октобар“ Бор, ЈКП „Водовод“ Бор, ЈКП за стамбене услуге „Бор“ Бор, ЈКП „Топлана“ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Бор, Јавном предузећу за изградњу и експропријацију регионалног водосистема 

„Боговина“ Бор, ЈП „Зоолошки врт“ Бор, „Бизнис инкубатор центар“ доо Бор, ЈП 

„Дирекција за изградњу Бора – у ликвидацији“ Бор. 

Град Бор је образовни центар. Основно образовање је организовано преко осам 

основних школа, Школе за основно и средње специјално образовање и Школе за 

основно музичко васпитање, средње образовање је организовано преко четири средње 

школе и истуреног одељења Академије „Доситеј“, а високо образовање преко 

Техничког факултета Универзитета у Београду. 
 

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

интерне контроле постоје инхерентна ограничења, постоји могућност да поједине 

материјално значајне грешке остану неоткривене. 

 

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 обухваћени су кроз: контролно окружење, 

управљање ризицима, контролне активности, информисање и комуникације и праћење 

и процену система. 
 

1) Контролно окружење 

Контролно окружење има пресудан утицај на одлучивање и извршавање 

предвиђених активности и у значајној мери креира и утиче на функционисање и 

ефикасност укупног система интерне контроле града. Контролно окружење представља 

резултат односа филозофије и стила руковођења, подршке руководства, као и 

компетентности, етичких и моралних вредности и интегритета запослених код 

директних корисника буџета и обухвата став, савесност и мере Скупштине Града, 

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

ефикасност у раду управе. Фактори који се одражавају унутар контролног окружења 

обухватају: функције и надлежности, стил рада, методе доделе и делегирања 

овлашћења и одговорности, организациону структуру Града и одговарајуће 

субординације.  

Органи Града донели су низ аката: Статут града Бора, Пословник о раду 

Скупштине града Бора, Одлуку о организацији Градске управе Града Бора, Етички 

кодекс понашања функционера, Кодекс понашања службеника и намештеника у 

Општинској управи, затим следећа стратешка документа којима су утврдили своја 

стратешка опредељења у појединим областима: Стратешки план за социјалну политику 

града Бора за период 2019-2023, Стратегију локалног одрживог развоја Општине Бор 

2011-2021, Стамбену стратегију Општине Бор 2015-2025, као и Локални 

антикорупцијски план Града Бора, Локални план управљања отпадом за територију 

Општине Бор 2010-2020, Локални еколошки акциони план Општине Бор 2013-2022, 

Локални акциони план укључења грађана у процес доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу пореза на имовину и друго. 

Организациона структура представља унутрашњи оквир Града у коме се 

пословне активности планирају, извршавају, контролишу и надгледају, као и средство 

које њеном руководству помаже у остваривању постављених циљева и извршавању 
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донетог буџета. Руководство је одговорно за успостављање одговарајуће 

организационе структуре према величини, надлежности, делатности, сложености у 

раду, броју запослених и др.  

Градска управа града Бора је организована као јединствен орган, са девет 

организационих јединица.  

Индиректни корисници буџета су: Народна библиотека Бор, Музеј рударства и 

металургије Бор, Установа „Центар за културу Града Бора“ Бор, Предшколска установа 

„Бамби“ Бор, Установа Спортски центар „Бор“ Бор, Туристичка организација Бор, 

Центар за културу – у ликвидацији општине Бор, Јавна установа Спортски центар 

„Бор“у ликвидацији, Јавно предузеће Дирекција за изградњу Бора – у ликвидацији, 

Буџетски фонд за заштиту животне средине, Буџетски фонд за развој пољопривреде, 

Месна заједница Брестовац, Месна заједница Бучје, Месна заједница Горњане, Месна 

заједница Доња Бела Река, Месна заједница Злот, Месна заједница Кривељ, Месна 

заједница Лука, Месна заједница Метовница, Месна заједница Оштрељ, Месна 

заједница Слатина, Месна заједница Танда, Месна заједница Шарбановац, Месна 

заједница Бакар, Месна заједница Брезоник, Месна заједница Брестовачка Бања, Месна 

заједница Металург, Месна заједница Младост, Месна заједница Напредак, Месна 

заједница Нови Центар, Месна заједница Ново Селиште, Месна заједница Рудар, 

Месна заједница Север, Месна заједница Слога, Месна заједница Стари Центар, Месна 

заједница Старо Селиште и Месна заједница Шарбановац – Тимок. 

На основу извршене анализе донесених аката, њихове усклађености и 

примене, као и анализе других сегмената контролног окружења, утврђено је: 

 Појединим председницима савета месних заједница, као и осталим члановима је 

престао мандат сходно члану 108. Статута Града Бора, којим је прописано да мандат 

председника савета месне заједнице траје четири године. Они и даље потписују акта и 

документа из надлежности савета месних заједница и располажу новчаним средствима 

из буџета Града. 

 Органи Града нису донели: програм мера за унапређење услова живота локалне 

заједнице, програм коришћења накнада од шума, стратегију и годишњи план 

безбедности саобраћаја на путевима на подручју Града Бора. У току је израда 

наведених докумената за 2020. годину. 

 Спортски центар „Бор“ обавља угоститељску делатност, по основу које је остварио 

примања у износу од 23.500 хиљада динара. 

 Поступци ликвидације Центра за културу – у ликвидацији општине Бор и Јавне 

установе Спортски центар „Бор“ у ликвидацији почели су 27.8.2009. године, а Јавног 

предузећа Дирекција за изградњу Бора – у ликвидацији 21.11.2016. године и још увек 

нису окончани. 

 Начелник Градске управе нема заменика, што није у складу са чланом 27. Одлуке о 

организацији Градске управе Града Бора.  

 Индиректни корисници: Центар за културу, Музеј рударства и металургије и Народна 

библиотека нису донели акт којим би уредили отпис ситног инвентара. 

 Запослени у Одељењу за финансије који раде на књижењу рачуноводствених исправа 

немају заменике, те у случају њиховог одсуства рачуноводствене исправе се не књиже 

до њиховог повратка. 
 

Ризик 

Уколико одговорна лица не препознају значај контролног окружења и не 

успоставе адекватне писане политике и процедуре, могу се угрозити предвиђени 

циљеви у вези са извршењем донетог буџета, планираних активности, задатака и 

програма. 
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Препорука број 1 

Препоручујемо одговорним лицима да: индиректни корисници регулишу 

интерним актом отпис ситног инвентара, да преиспитају основаност делатности 

установа које су основали, обезбеде да се рачуноводствене исправе књиже истог или 

наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе. 
 

2) Управљање ризицима 
Ефикасан систем интерне контроле захтева препознавање и континуирану 

процену и оцењивање материјалних ризика који могу онемогућити постизање 

планираних циљева. Ризици могу бити присутни у готово свим аспектима рада 

корисника буџетских средстава, те је обавеза руководства да ове ризике континуирано 

процењују и истим управља, са задатком да пружи разумно уверавање да ће планирани 

циљеви бити остварени.  

Град Бор је усвојио Стратегију управљања ризицима 26.9.2014. године.  

Спортски центар „Бор“ има усвојену Стратегију управљања ризицима број 

2597/2019 од 27.12.2019. године, Одлуком број 2604/2019 од 27.12.2019. године 

На основу извршене ревизије утврдили смо код управљања ризицима да 

Стратегија није ажурирана и да сви корисници буџетских средстава, осим Спортског 

центра „Бор“, нису усвојили Стратегију управљања ризицима, што је супротно члану 6. 

став 2. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и 

функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору. У 

поступку ревизије презентован нам је Нацрт Стратегије управљања ризиком у 

органима града Бора за период од 2020. до 2022. године. 
 

Ризик 

Неажурирањем стратегије и недоношењем Стратегије управљања ризиком од 

стране свих корисника буџетских средстава постоји ризик да корисници не 

идентификују, не процењују и не врше контролу над потенцијалним догађајима и 

ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева корисника јавних 

средстава. 
 

Препорука број 2 

Препоручујемо одговорним лицима Града и одговорним лицима корисника 

буџетских средстава да корисници буџета Града усвоје стратегију управљања 

ризицима. 
 

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. 

Контролне активности могу бити превентивне и корективне. Превентивне 

контроле представљају проактивне контроле које се одвијају истовремено са 

извршавањем трансакције и имају задатак да спрече настанак или деловање одређене 
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неправилности, грешке или другог облика деформације. Корективне контроле 

представљају контроле које се одвијају накнадно, након завршетка пословне 

трансакције и имају задатак да открију и искажу деловање одређене неправилности, 

грешке или другог облика настале деформације са циљем да се утврди и елиминишу 

њене негативне последице и да се њено деловање спречи у наредном периоду. 

На основу извршене ревизије презентоване документације утврђено је: 

 Буџет није у потпуности припремљен на основу система јединствене буџетске 

класификације, јер делимично није испоштована организациона класификација и 

економска класификација, што је објашњено у наредним тачкама Напомена.  

 На уплатни рачун јавних прихода нису уплаћени приходи које су на подрачунима 

остварили ПУ „Бамби“, Центар за културу, Музеј рударства и металургије и Спортски 

центар „Бор“. 

 Није остварен приход од локалне комуналне таксе за држање средстава за игру, јер 

није вршена теренска контрола.  

 Мање је остварен приход од закупнине за станове коју администрира ЈКП за стамбене 

услуге „Бор“ и које није Граду пренело средства у износу од 718 хиљада динара. 

 Бизнис инкубатор центар доо Бор није Граду пренео део добити остварене у 2018.  

години у износу од 55 хиљада динара, иако је Скупштина дала сагласност на расподелу 

добити. 

 Градска управа не води у пословним књигама зграде за спорт и физичку културу. 

 Центар за културу има из 2015. године потраживање по основу издавања шанка у 

Театру за време одржавања концерата и није предузео мере да исто наплати. 

 Није извршен попис целокупне имовине и обавеза код Градоначелника, Градске 

управе, ПУ „Бамби“, Центра за културу, Музеја за рударство и металургију, 

Туристичке организације, Спортског центра „Бор“ и месних заједница. 

 Приликом вршења пописа Правобранилаштво, ПУ „Бамби“, Народна библиотека, 

Туристичка организација, Спортски центар „Бор“ и месне заједнице примењивали су 

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

(„Службени гласник РС“, број 33/2015 и 101/18) који се односи на кориснике 

буџетских средстава Републике Србије. 

 Градска управа и индиректни корисници нису у потпуности извршили упоређивање 

података из властите евиденције са подацима из других, спољних извора, путем Извода 

отворених ставки или на други начин, што је довело до одступања код исказивања 

укупних обавеза Града у односу на извршене конфирмације са трећим лицима. 

 Други недостаци код контролних активности приказани су у Напоменама уз извештај. 
 

Ризик 

Неуспостављањем адекватних контролних активности постоји ризик од 

неовлашћене употребе, отуђења или губитка имовине Града; 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 3 

Препоручујемо одговорним лицима да: 1) буџет припремају и извршавају на 

основу јединствене буџетске класификације; 2) обезбеде да корисници буџета уплаћују 

јавне приходе на прописане уплатне рачуне; 4) врше попис целокупне имовине и 

обавеза; 5) усаглашавају стање потраживања и обавеза са купцима и добављачима. 
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4) Информисање и комуникације  
Рачуноводствени систем представља основну претпоставку за ефикасно 

функционисање система рачуноводственог информисања. Њега чине запослени, сви 

предвиђени поступци, технички уређаји и успостављене евиденције за стварање 

рачуноводствене информације, као и пренос информација до доносиоца одлука, 

корисника услуга и шире јавности. Све релевантне информације о битним интерним и 

екстерним догађајима и активностима, у финансијском и нефинансијском облику треба 

идентификовати, прикупити, обрадити и на одговарајући начин саопштити. Да би се то 

остварило успостављен је развијен информациони систем којим се обухватају опште 

контроле и контроле појединих рачунарских апликација, што подразумева 

успостављање одговарајућег рачуноводственог система путем кога се врши 

евидентирање трансакција, контролисање пословања, заштита имовине и припрема 

извештаја. 

За регулисање рачуноводственог система донети су: Упутство о раду трезора 

општине Бор, Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама, 

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна 

консолидованог рачуна трезора града Бора, Правилник о начину и поступку преноса 

неутрошених буџетских средстава града Бора на рачун извршења буџета града Бора. 

У поступку ревизије утврђено је: 

 Код Градске управе, Градоначелника, ПУ „Бамби“, Спортског центар „Бор“, Центра 

за културу, Буџетског фонда за развој пољопривреде, Буџетског фонда за заштиту 

животне средине, МЗ Метовница, МЗ Злот, МЗ Шарбановац део рачуна и ситуација 

није евидентиран у пословним књигама истог или најкасније наредног дана од 

добијања рачуноводствене исправе, што је супротно члану 16. Уредбе о буџетском 

систему, као што је објашњено у наредним тачкама Напомена извештаја. 

 Део рачуна из 2018. године, због некњижења у прописаном року, прокњижен је у 

2019. години, тако да је стање обавеза на дан 31.12.2018. године исказано мање за 

износ од 1.521 хиљаде динара. 

 Код Правобранилаштва, ПУ „Бамби“, Народне библиотеке, МЗ Бакар, МЗ Кривељ, 

МЗ Рудар, МЗ Шарбановац део рачуна је књижен иако не садржи потпис лица које је 

исправу контролисало. 

 Код Спортског центра „Бор“ резултат пословања је тачно исказан. Међутим, 

приликом састављања финансијских извештаја за 2019. годину шеф књиговодства је 

утврдила да активна и пасивна конта у билансу стања нису усаглашена. Након тога 

спровела је књижења међусобним задужењима и одобрењима конта активних и 

пасивних временских разграничења, а за износ разлике до равнотеже активе и пасиве 

неосновано је увећала примања од продаје робе за 123 хиљаде динара, тако да је тачан 

финансијски резултат изведен неоснованим књижењима у пословним књигама и 

равнотежа у билансу стања је постигнута књижењима која нису прописана 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

 Месне заједнице воде у пословним књигама зграде и грађевинске објекте и земљиште 

за које не поседују доказ о праву на њима. 

 Центар за културу не води у пословним књигама потраживања и не води помоћну 

књигу купаца. 

 Град Бор није евидентирао обавезе које су измирене принудном наплатом, што није у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
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 Народна библиотека је вршила нетачан обрачун амортизације због грешке у 

програму. 

 Музеј рударства и металургије није извршио правилан обрачун амортизације 

новонабављеног софтвера. 

 Код Музеја рударства и металургије није усаглашена вредност опреме у главној и 

помоћним књигама. 

 МЗ Злот је авансно платила радове 2012. године, радови нису извршени а 

предузимане мере за повраћај аванса нису имале ефекта. 

 Стање основног капитала код јавних предузећа није усаглашено у пословним књига 

Градске управе, пословним књигама јавних предузећа и евиденцији Агенције за 

привредне регистре. 

 Туристичка организација у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета није унела у 

колону 4 планиране приходе и примања, односно расходе и издатке у висини текуће 

апропријације.  

 Други недостаци код Информисања и комуникација приказани су у Напоменама уз 

извештај. 
 

Ризик 

Уколико се настави са евидентирањем пословних промена на напред описан 

начин, јавља се ризик израде непоузданих финансијских извештаја. 

Нефункционалност апликативних контрола у софтверу повећавају ризик израде 

нетачних финансијских извештаја. 
 

Препорука број 4 

Препоручујемо одговорним лицима да: 1) обезбеде у законским роковима 

евидентирање пословних промена хронолошки, уредно и ажурно, да рачуноводствене 

исправе књиже истог или најкасније наредног дана од добијања рачуноводствене 

исправе; 2) књижење врше на основу рачуноводствених исправа које садрже потпис 

лица које је исправу контролисало; 3) усагласе стање главне и помоћних књига и 4) 

обезбеде функционисање система интерних рачуноводствених контрола. 
 

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 се изводи на неколико начина: текућим увидом, самопроцењивањем и 

интерном ревизијом. У Градској управи организована је грађевинска инспекција, 

саобраћајна инспекција, комунална инспекција, инспекција за заштиту животне 

средине, просветна инспекција, туристичка инспекција и  комунална полиција. 

Буџетски инспектор је извршио контролу код ПУ „Бамби“, Музеја рударства и 

металургије, Туристичке организације, Школе за основно и средње образовање 

„Видовдан“. 

Државна ревизорска институција је извршила ревизију консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине 

Бор за 2013. годину о чему је сачињен Извештај број: 400 – 1330/2014 – 04 од 

10.12.2014. године, којим је дато мишљење са резервом на финансијске извештаје 

општине Бор за 2013. годину. 

Одељење за привреду и друштвене делатности прати систем финансијског 

управљања и контроле и сачинило је Годишњи извештај о систему финансијског 

управљања и контроле за 2019. годину. 
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2.2. Интерна ревизија 

 Град Бор је Правилником о организацији и систематизацији радних места 

предвидео Службу интерне ревизије са једним интерним ревизором као самосталним 

извршиоцем. Интерна ревизија није организована.  
 

Ризик 

Неорганизовањем интерне ревизије, значајно се слаби функција интерне 

финансијске контроле Града. 
 

Препорука број 5 

 Препоручујемо одговорним лицима да организују интерну ревизију.  
 

3. Завршни рачун 
 

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Бора за 2019. годину припремљен 

је у прописаном року, на прописаним обрасцима, у складу са чланом 78. и 79. Закона о 

буџетском систему, Уредбом о померању рокова за подношење финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-29 и у складу са чланом 3. Правилника о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова. Нацрт Одлуке о 

завршном рачуну буџета града Бора за 2019. годину Одељење за финансије доставило 

је градоначелнику као председнику Градског већа 29.5.2020. године. Нацрт Одлуке о 

завршном рачуну буџета града Бора за 2019. годину садржи следеће финансијске 

извештаје: 

1) Образац 1 – Биланс стања на дан 31.12.2019. године; 

2) Образац 2 – Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. годинe; 

3) Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2019. 

до 31.12.2019. годинe;  

4) Образац 4 – Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. 

годинe;  

5) Образац 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. 

годинe.  

Финансијски извештаји, садрже и извештаје који се достављају у писаној форми, 

а за које се не прописују обрасци, и то:  

1) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;  

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

3) извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;  

4) преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених 

отплата кредита. 
 

 

Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину 
 

Нацрт одлуке о Завршном рачуну буџета града Бора израђен је у складу са 

садржајем и класификацијом Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину односно по 

програмској класификацији, што је приказано у наредној табели: 

 

 
 

                                                 
9 „Службени гласник РС“, бр. 47/2020 
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Табела број 1: Извештај о  учинку програма                                                                                                      (у динарима) 

Шифра 

програма 

Шифра 

програмске 

активности
/пројекта 

Назив програма/програмске 

активности/пројекта 

Усвојен буџет за 

2019. 

Текући буџет 

за 2019. 

Извршење у 

2019. 

Проценат 

извршења 
у односу 

на текући 

буџет 
1 2 3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

151.924.192 151.924.192 23.925.202,57 15,75% 

  1101-0001 

Просторно и урбанистичко 

планирање 
1.960.000 1.960.000 190.219,92 9,71% 

  1101-0002 
Спровођење урбанистичких 
и просторних планова 

3.529.415 3.529.415 886.080,00 25,11% 

  1101-0003 

Управљање грађевинским 

земљиштем 
67.376.315 67.376.315 19.174.396,10 28,46% 

  1101-0004 Стамбена подршка 79.057.462 79.057.462 3.674.506,55 4,65% 

  1101-0005 
Остваривање јавног интереса 
у одржавању зграда 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

1102   Програм 2.  Комуналне 

делатности 
628.062.606 628.062.606 483.424.145,19 76,97% 

  1102-0001 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
41.980.550 41.980.550 21.418.354,95 51,02% 

  1102-0002 

Одржавање јавних зелених 

површина 
36.750.000 36.750.000 32.119.428,53 87,40% 

  1102-0003 
Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 

54.700.000 54.700.000 54.695.378,05 99,99% 

  1102-0004 Зоохигијена 94.536.100 94.536.100 88.709.893,02 93,84% 

  1102-0007 

Производња и дистрибуција 

топлотне енергије 
120.000.000 120.000.000 120.000.000,00 100,00% 

  1102-0008 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
43.064.000 43.064.000 39.373.670,75 91,43% 

  1102-П1 

Пројекат: Замена јавне 

расвете са лед расветом 
65.912.141 65.912.141 61.045.461,60 92,62% 

  1102-П2 

Пројекат: Прибављање 

непокретности - земљишта 

за сахрањивање  

11.500.000 11.500.000 3.050.265,83 26,52% 

  1102-П3 

Пројекат: Пројектно 

техничка документација за 

издавање грађевинских 
дозвола и издавање 

локацијских услова за 

водоснабдевање засеока 
„Девесел“ МЗ Злот 

480.000 480.000 300.000,00 62,50% 

  1102-П4 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за издавање 

грађевинских дозвола и 

извођење радова и издавање 

локацијских услова за 

водоснабдевање МЗ Бучје 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1102-П5 

Пројекат: Уређење речних 

корита водотокова II реда 
2.748.957 2.748.957 1.506.960,00 54,82% 

  1102-П6 

Пројекат: Пројектно техничка 

документација за издавање 

грађевинских дозвола и издавање 

локацијских услова за 

водоснабдевање засеока  у 

подручју: Нови Злотски пут – 

ВКФ, МЗ Брестовац и МЗ Злот 

840.000 840.000 0,00 0,00% 

  1102-П7 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације 
реконструкције атмосферске 

канализације у 

ул.Мајданпечка и Чочетова у 

Бору 

500.000 500.000 204.000,00 40,80% 

  1102-П8 

Пројекат: Изградња 

водоводне мреже крак код 

ауто отпада МЗ 
Шарбановац-Тимок 

1.327.010 1.327.010 1.327.002,90 100,00% 

  1102-П9 

Пројекат: Изградња 

водовода према тунелу МЗ 
Шарбановац-Тимок 

1.891.950 1.891.950 1.891.949,40 100,00% 

  1102-П10 

Пројекат: Изградња 

водовода крак код 

Несторовог потока МЗ Шарб 

6.025.452 6.025.452 6.025.452,00 100,00% 
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  1102-П11 

Пројекат: Изградња 
водовода МЗ Горњане - I 

фаза 

17.773 17.773 16.772,40 94,37% 

  1102-П12 
Пројекат: Одржавање постојећег 

водовода МЗ Бучје 
1.200.000 1.200.000 0,00 0,00% 

  1102-П13 

Пројекат: Пројектно 

техничка документација са 

изградњом водовода и 
набавком хлоратора МЗ 

Танда 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1102-П14 

Пројекат: Изградња 
водовода Гробљанска улица 

МЗ Злот  

30.000.000 30.000.000 0,00 0,00% 

  1102-П15 

Пројекат: Одржавање 

топлотне мреже Дома 
културе МЗ Оштрељ 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1102-П16 

Пројекат: Пројектно 

техничка документација за 
издавање грађевинских 

дозвола и издавање 

локацијских услова за 
водоснабдевање засеока 

„Преваље“ МЗ Злот 

840.000 840.000 480.000,00 57,14% 

  1102-П17 

Пројекат: Израда пројектно 
техничке документације за 

санацију цевовода на делу III 

км код НИС-а, код 
"Кристала" и "Дрвозана" 

291.400 291.400 26.400,00 9,06% 

  1102-П18 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације 

водоснабдевања МЗ 
"Горњане" 

2.267.400 2.267.400 2.267.400,00 100,00% 

  1102-П19 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације 
водоснабдевања Гробљанска 

улица МЗ "Злот" 

255.000 255.000 254.980,00 99,99% 

  1102-П20 

Пројекат: Пројектно 

техничка документација 
водоснабдевања у улици 

Марка Орешковића МЗ 

"Нови Центар" 

275.300 275.300 275.299,36 100,00% 

  1102-П21 

Пројекат: Пројектно 

техничка документација за 

повезивање домаћинстава и 
осталих објеката на изведени 

фекални канализациони 

систем МЗ Кривељ 

378.000 378.000 0,00 0,00% 

  1102-П22 

Пројекат: Пројектно 
техничка документација за 

издавање грађевинских 
дозвола и извођење радова и 

издавање локацијских услова 

за водоснабдевање МЗ 
Метовница 

1.978.800 1.978.800 0,00 0,00% 

  1102-П23 

Пројекат: Израда идејног 

решења и идејног пројекта 

санације и модернизације 
дела водоводног система на 

територији града Бора 

5.982.000 5.982.000 5.982.000,00 100,00% 

  1102-П24 

Пројекат: Израда пројектно 
техничке документације са 

проширењем јавне расвете 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1102-П25 

Пројекат: Изградња 

водоводне мреже МЗ 
Метовница - I фаза 

36.016.773 36.016.773 16.772,40 0,05% 

  1102-П26 

Пројекат: Израда идејног 

решења са техно-
економском анализом 

водоснабдевања дела насеља 

Метовница из постојећих 
бунара у алувиону Црног 

Тимока 

288.000 288.000 0,00 0,00% 
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  1102-П27 

Пројекат: Извођење радова 
на санацији и доградњи  

фекалне канализације за 

улицу Војске Југославије од 
броја 21 до броја 29 са 

гашењем септичких јама 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1102-П28 

Пројекат: Израда елабората о 

могућности изградње објекта 
у заштитном појасу 

далековода са геодетским 

радовима 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1102-П29 

Пројекат: Инвестиционо 

одржавање платоа на пијаци 
600.000 600.000 0,00 0,00% 

  1102-П30 

Пројекат: Пројектно 

техничка документација за 
изградњу и изградња 

објеката за привремени 

смештај паса луталица 

1.450.000 1.450.000 0,00 0,00% 

  1102-П31 

Пројекат: Израда елабората 

односа планиране 

атмосферске и фекалне 
мреже у Бору и постојећих 

далековода у власништву 

AD EMS 

360.000 360.000 348.000,00 96,67% 

  1102-П32 

Пројекат: Извођење радова 

на замени цеви на "Б" 

магистрали 

60.000.000 60.000.000 42.088.704,00 70,15% 

  1102-П33 

Пројекат: Студија процене 
стања постојећег водоводног 

система градског насеља 

Бора са предлозима за 
унапређење система 

1.200.000 1.200.000 0,00 0,00% 

  1102-П34 

Пројекат: Студија процене 

стања постојећег 
канализационог система на 

територији града Бора, са 

предлозима за унапређење 
система 

2.400.000 2.400.000 0,00 0,00% 

1501   Програм 3.  Локални 

економски развој 
39.578.338 39.578.338 34.358.715,33 86,81% 

  1501-0001 
Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 

5.958.338 5.958.338 5.695.715,33 95,59% 

  1501-0002 

Мере активне политике 

запошљавања 
5.000.000 5.000.000 3.663.000,00 73,26% 

  1501-П1 Пројекат: Јавни радови 17.500.000 17.500.000 17.500.000,00 100,00% 

  1501-П2 Пројекат: Стручна пракса 7.500.000 7.500.000 7.500.000,00 100,00% 

  1501-П3 

Пројекат: Израда ревизије 

Стратегије одрживог развоја 
3.500.000 3.500.000 0,00 0,00% 

  1501-П4 

Пројекат: Израда пројектно-
техничке документације за 

Регионални иновациони 

старт ап центар у оквиру 
Бизнис инкубатор центра 

Бор 

120.000 120.000 0,00 0,00% 

1502   Програм 4.  Развој туризма 61.037.435 62.758.634 46.784.194,05 76,65% 

  
1502-0001 

Управљање развојем 
туризма 

49.465.639 50.365.639 43.008.239,10 86,95% 

  

1502-0002 Промоција туристичке 

понуде 
2.254.596 2.907.055 1.870.419,95 82,96% 

  

1502-П1 

Пројекат: Пројектно 
техничка документација са 

снимањем за 

водоснабдевање и добијање 

грађевинске дозволе (насеље 

са друге стране језера) - 

Борско језеро 

1.170.600 1.170.600 1.170.600,00 100,00% 

  

1502-П2 

Пројекат: Пројектно 
техничка документација са 

снимањем и добијањем 

грађевинске дозволе за 
фекалну канализацију (део 

насеља) - Борско језеро 

408.600 408.600 408.600,00 100,00% 
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1502-П3 

Пројекат: Израда Пројекта 
Туристичке  сигнализације 

(туристичка места и јавни 

објекти) и постављање 
Туристичке сигнализације 

3.588.000 3.588.000 0,00 0,00% 

  

1502-П4 

Пројекат:  Радови на 

уређењу просторија код 

Лазареве пећине 

300.000 300.000 0,00 0,00% 

  

1502-П5 

Пројекат: Израда програма 

Стратегије за развој туризма 
3.500.000 3.500.000 0,00 0,00% 

  

1502-П6 

Пројекат: Организација и 

реализација традиционалне 
манифестације "Дани 

Брестовачке бање 2019" 

350.000 350.000 326.335,00 93,24% 

0101   Програм 5.  Пољопривреда 

и рурални развој 
25.001.000 25.001.000 21.057.362,83 84,23% 

  

0101-0001 Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

351.000 351.000 0,00 0,00% 

  

0101-0002 Мере подршке руралном 

развоју 
24.650.000 24.650.000 21.057.362,83 85,43% 

0401   Програм 6.  Заштита 

животне средине 
89.924.088 91.695.298 64.208.388,56 71,40% 

  

0401-0001 Управљање заштитом 

животне средине 
5.380.000 5.380.000 1.288.059,20 23,94% 

  
0401-0002 Праћење квалитета 

елемената животне средине 
21.101.000 21.101.000 7.992.240,00 37,88% 

  

0401-0004 Управљање отпадним 

водама 
46.843.088 46.843.088 38.803.088,00 82,84% 

  
0401-0005 Управљање комуналним 

отпадом 
16.600.000 16.600.000 16.125.001,36 97,14% 

0701   Програм 7.  Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

548.907.286 548.907.286 466.017.633,13 84,90% 

  
0701-0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
335.258.859 335.258.859 300.886.021,47 89,75% 

  
0701-0004 

Јавни градски и приградски 

превоз путника 
173.702.972 173.702.972 143.528.660,86 82,63% 

  0701-П1 Пројекат: ЈП "Дирекција за 

изградњу Бора" у 

ликвидацији 

3.305.395 3.305.395 268.510,80 8,12% 

  0701-П2 Пројекат: Унапређење 

безбедности саобраћаја  4.197.000 4.197.000 1.267.800,00 30,21% 

  0701-П3 Пројекат: Пројектно 

техничка документација са 
постављањем вертикалне 

сигнал Нови злотски пут 

739.000 739.000 739.000,00 100,00% 

  0701-П4 Пројекат:  Пројектно 
техничка документација за 

изградњу пута Доња Бела 

Река - Појате 

539.000 539.000 539.000,00 100,00% 

  0701-П5 Пројекат:  Oдржавање парка 
за децу код Дома културе у 

Бору 

3.668.700 3.668.700 3.668.700,00 100,00% 

  0701-П6 Пројекат:  Пројектно 
техничка документација за 

санацију и санација моста на 

Рукјавици ка брдском реону 
МЗ Слатина 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  0701-П7 Пројекат:  Постављање 

хоризонталних препрека за 

успоравање саобраћаја у МЗ 

Слатини, МЗ Брестовцу и 

МЗ Злоту 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  0701-П8 Пројекат:  Пројектно 
техничка документација за 

санацију и санација моста на 

Бигрени према Чујкином 
потоку МЗ Доња Бела Река 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  0701-П9 Пројекат:  Пројектно 

техничка документација за 
санацију и санација моста 

МЗ Танда 

1.000 1.000 0,00 0,00% 
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  0701-П10 Пројекат: Радови на 
асфалтирању стаза и 

паркинга у Зоолошком врту 

3.714.360 3.714.360 3.484.560,00 93,81% 

  0701-П11 Пројекат: Пројектно - 

техничка документација за 
постављање видео надзора и 

извођење радова на 

постављању видео надзора у 
граду Бору 

601.000 601.000 0,00 0,00% 

  0701-П12 Пројекат: Геодетски радови 

на снимању подужних и 
попречних профила 

регионалних путева на 

територији МЗ Метовнице са 
израдом ситуационих 

планова 

300.000 300.000 0,00 0,00% 

  0701-П13 Пројекат: Детаљно геодетско 

снимање регионалних 
путева: Брестовац-

Метовница и Метовница-

Гамзиградска бања са 
израдом попречних профила 

360.000 360.000 0,00 0,00% 

  0701-П14 Пројекат: Израда пројекта 

уређења зона школа и 
уређење зона школа 

756.000 756.000 0,00 0,00% 

  0701-П15 Пројекат: Радови на 

инвестиционом одржавању 
пута на КП 10117 КО Бучје 

(пут за Стол) 

11.760.000 11.760.000 11.635.380,00 98,94% 

  0701-П16 Инвестиционо одржавање 

пута од МЗ "Север" до МЗ 
"Кривељ" 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  0701-П17 Инвестиционо одржавање 

пута од МЗ "Злот" до 
Злотске пећине 

10.000.000 10.000.000 34.909.897,92 349,10% 

2001   Програм 8.  Предшколско 

васпитање и образовање 
241.862.853 254.099.325 209.540.240,60 86,64% 

  
2001-0001 Функционисање 

предшколских установа  
218.776.938 231.013.410 198.958.957,70 90,94% 

  2001-П1 Пројекат: Израда пројектне 

документације 

електроинсталација у вртићу 

"Бошко Буха" - Предшколска 

установа Бамби 

300.000 300.000 0,00 0,00% 

  2001-П2 Пројекат: Реконструкција 
секундарне топловодне 

мреже Предшколске 

установе "Бамби" - 
обданиште Бамби, са 

пројектно техничком 

документацијом 

4.349.455 4.349.455 0,00 0,00% 

  2001-П3 Пројекат: Израда пројекта 

изведеног стања за 

легализацију вртића 
"Црвенкапа" 

220.000 220.000 219.600,00 99,82% 

  2001-П4 Пројекат:  Реконструкција 

локала у улици Д.Р. Бобија у 

циљу формирања 
функционалне целине за 

предшколско образовање у 

Бору 

3.347.393 3.347.393 3.347.392,26 100,00% 

  2001-П5 Пројекат:  Инсталација 

централног грејања у 

Предшколској установи 
Бамби-Обданиште у НГЦ-у 

1.860.013 1.860.013 1.859.330,64 99,96% 

  

2001-П6 Пројекат: Подршка 

спровођењу мера 

популационе политике на 
територији града Бора-

усклађивање рада и 

родитељства 

8.068.054 8.068.054 5.154.960,00 63,89% 
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  2001-П7 Пројекат: Израда пројектно 
техничке документације за 

изградњу новог европског 

вртића површине преко 3000 
м2 у МЗ Нови Центар 

4.500.000 4.500.000 0,00 0,00% 

  2001-П8 Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације за 

израду ограда за 5 објеката 
обданишта 

440.000 440.000 0,00 0,00% 

  2001-П9 Пројекат: Израда ограде за 

објекте вртића Црвенкапа и 
Бошко Буха 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

2002   Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 
123.003.335 123.003.335 104.601.234,53 85,04% 

  
2002-0001 Функционисање основних 

школа 
114.144.309 114.144.309 97.618.351,13 85,52% 

  

2002-П1 Пројекат: Текуће одржавање 

санитарног чвора и крова у 

ОШ "Станоје Миљковић" 
Брестовац, подручно 

одељење у Шарбановцу 

1.750.000 1.750.000 0,00 0,00% 

  

2002-П2 Пројекат: Радови на текућем 

одржавању крова ОШ "Ђура 

Јакшић" Кривељ, подручно 

одељење у Горњану 

1.983.146 1.983.146 1.912.166,40 96,42% 

  

2002-П3 Пројекат: Текуће одржавање 

просторија у делу спортских 

објеката ОШ "Душан 
Радовић" 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  

2002-П4 Пројекат: Набавка и уградња 

котла ОШ "Душан Радовић", 

подручно одељење Лука 

200.000 200.000 196.800,00 98,40% 

  

2002-П5 Пројекат:  Радови на замени 

подова, спуштених плафона 

и кречењу просторија у ОШ 
"Ђура Јакшић" у Великом 

Кривељу-подручно одељење 

у Бучју 

3.003.664 3.003.664 2.975.292,00 99,06% 

  

2002-П6 Пројекат:  Текуће одржавање 
платоа испред школе ОШ 

Ђура Јакшић Велики 

Кривељ, подручно одељење 

Бучје 

1.545.216 1.545.216 1.523.625,00 98,60% 

  

2002-П7 Пројекат:  Пројектно 

техничка документација за 
радове на санацији целог 

објекта и окружења у коме 

се налазе: ОШ "Бранко 
Радичевић", ОШ "Свети 

Сава"и ОШ " Видовдан" Бор 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  

2002-П8 Пројекат:  Инвестиционо 
одржавање санитарног чвора 

у ОШ "Вук Караџић" 

375.000 375.000 375.000,00 100,00% 

2003   Програм 10. Средње 

образовање и васпитање 
60.189.770 60.189.770 42.124.575,65 69,99% 

  

2003-0001 Функционисање средњих 

школа 
45.839.898 45.839.898 39.790.649,47 86,80% 

  2003-П1 Пројекат: Текуће одржавање 

подова у Економско-
трговинској школи  

941.600 941.600 936.022,18 99,41% 

  2003-П2 Пројекат: Пројектно 

техничка документација за 
радове на санацији и 

реконструкцији зграде 

школе , радионице и 
фискултурне сале МЕШ 

12.000.000 12.000.000 0,00 0,00% 

  2003-П3 Пројекат: Радови на замени 

олука на "Техничкој школи"  809.472 809.472 802.944,00 99,19% 

  2003-П4 Пројекат: Радови-замена 
олука на Гимназији "Бора 

Станковић" у Бору 

598.800 598.800 594.960,00 99,36% 

0901   Програм 11.  Социјална  и 

дечја заштита 
171.533.129 177.124.718 132.303.646,84 77,13% 
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0901-0001 

Једнократне помоћи и други 
облици помоћи 

80.261.693 80.261.693 56.632.268,92 70,56% 

  0901-0003 Дневне услуге у заједници 250.000 250.000 166.999,60 66,80% 

  
0901-0004 

Саветодавно терапијске и 
социјално едукативне услуге 

19.673.696 19.673.696 15.498.959,96 78,78% 

  
0901-0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
425.000 425.000 0,00 0,00% 

  
0901-0006 

Подршка деци и породицама 
са децом 

69.472.740 69.472.740 58.698.612,36 84,49% 

  

0901-П1 

Пројекат: Подршка 

спровођењу мера 
популационе политике на 

територији града Бора - 

едукација и активирање 
локалне самоуправе 

1.450.000 1.450.000 1.306.806,00 90,12% 

1801   Програм 12.  Здравствена 

заштита 
49.337.266 49.337.266 20.714.309,72 41,99% 

  

1801-0001 
Функционисање установа 
примарне здравствене 

заштите 

4.106.063 4.106.063 3.296.070,34 80,27% 

  1801-0002 Мртвозорство 626.000 626.000 576.000,00 92,01% 

  1801-0003 Спровођење активности из 

области друштвене бриге за 

јавно здравље 

19.996.403 19.996.403 16.838.239,38 84,21% 

  

1801-П1 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације за 
санацију, реконструкцију и 

адаптацију целокупног 

објекта Опште болнице Бор 

24.608.800 24.608.800 4.000,00 0,02% 

1201   Програм 13.  Развој 

културе и информисања 
140.663.806 142.597.229 117.641.002,28 83,63% 

  1201-0001 

Функционисање локалних 

установа културе  
81.830.493 83.175.291 73.332.501,43 89,62% 

  1201-0002 

Јачање културне продукције 

и уметничког стваралаштва 
23.783.000 24.288.750 20.817.859,61 87,53% 

  1201-0003 

Унапређење система 
очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

2.914.106 2.996.981 2.650.237,12 90,95% 

  1201-0004 

Остваривање и 
унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

12.053.000 12.053.000 8.551.256,39 70,95% 

  1201-П1 Пројекат: Радови на 

инвестиционом одржавању 

вишенаменске сале у МЗ 
"Метовница" 

4.205.632 4.205.632 0,00 0,00% 

  1201-П2 Пројекат: Суфинансирање 

матичних функција у 2019. 

години 

300.000 300.000 270.852,05 90,28% 

  1201-П3 Пројекат: "Изложба 

"Метални предмети из 

Археолошке збирке Музеја 
рударства и металургије" 

631.971 631.971 630.696,00 99,80% 

  1201-П4 Пројекат:Радови на текућем 

одржавање плафона 

вишенаменске сале у Дому 
културе МЗ Горњане 

466.440 466.440 0,00 0,00% 

  1201-П5 Пројекат: Радови на текућем 

одржавању крова изнад 
кухиње-сале за весеља у МЗ 

Злот 

827.100 827.100 823.347,24 99,55% 

  1201-П6 Пројекат: Радови на текућем 
одржавању бине у сали у МЗ 

"Горњане" 

707.184 707.184 0,00 0,00% 

  1201-П7 Пројекат: Радови на текућем 

одржавању крова  МЗ 
"Слатина" 

5.094.960 5.094.960 4.989.120,00 97,92% 

  1201-П8 Пројекат: Радови на текућем 

одржавању објекта  МЗ 
"Слатина" 

2.981.940 2.981.940 2.345.988,00 78,67% 
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  1201-П9 Пројекат: Радови на текућем 
одржавању галерије Музеја 

рударства и металургије 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1201-П10 Пројекат: Радови на текућем 

одржавању тоалета у Музеју 
рударства и металургије 

601.320 601.320 0,00 0,00% 

  1201-П11 Пројекат: Обнова постејећих 

спомен обележја у Злоту 
1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1201-П12 Пројекат: Електро радови на 
инвестиционом одржавању у 

сали МЗ "Слатина" 

908.880 908.880 738.480,00 81,25% 

  1201-П13 Пројекат:Повећање 
капацитета за смештај и 

заштиту библиотечко-

информационе грађе у депоу 
Народне библиотеке Бор 

2.501.460 2.501.460 2.490.664,44 99,57% 

  1201-П14 Пројекат: Реализација 

изложбе "Борско дете" 
404.320 404.320 

    

  1201-П15 Пројекат: Изложба 
"Амбијентална целина 

Гордане Каљаловић и Ђорђа 

Одановића Месечева соба" 

450.000 450.000 

    

1301   Програм 14.  Развој спорта 

и омладине 
200.339.817 238.598.596 169.481.791,40 84,60% 

  

1301-0001 Подршка локалним 

спортским организацијама, 
удружењима и савезима 

45.000.000 45.000.000 42.293.846,00 93,99% 

  

1301-0004 Функционисање локалних 

спортских установа 
127.730.477 165.989.256 103.642.899,19 81,14% 

  
1301-0005 Спровођење омладинске 

политике 
3.475.000 3.475.000 2.141.721,72 61,63% 

  1301-П1 Пројекат: Пројектно 

техничка документација за 
реконструкцију 

непокретности на потезу 

"Селиште" са трошковима 
функционисања 

3.608.000 3.608.000 3.415.200,00 94,66% 

  1301-П2 Пројекат: Јавна установа 

Спортски центар у 

ликвидацији 

1.200.000 1.200.000 380.339,98 31,69% 

  1301-П3 Пројекат: Кречење 

просторија и замена 

ламината у Ромском 
Интеграционом Центру у 

Бору 

298.560 298.560 298.560,00 100,00% 

  1301-П4 Пројекат: Израда 

балистичко-сигурносног 
елабората стрелиште на 

потезу "Селиште" 

520.000 520.000 514.240,51 98,89% 

  1301-П5 Пројекат: Пројектно 
техничка документација за 

партнерно уређење парцеле 

број 2653/1 КО Бор 1- 
простор око језерцета код 

"УСЦ" Бор 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1301-П6 Пројекат: Пројектно 
техничка документација за 

изградњу дечијег игралишта 

на делу Кп бр. 3370 КО Бор 
1 у улици 9. Бригаде у  

насељу 5. месна заједница у 

Бору 

1.000 1.000 0,00 0,00% 

  1301-П7 Пројекат: "Пројекат 

адаптације и реконструкције 

дечијег одмаралишта 

"Савача" у Бору" 

17.027.940 17.027.940 16.794.984,00 98,63% 

  1301-П8 Пројекат: Опремање 

простора за рад 

Омладинског клуба 

1.477.840 1.477.840 

    

0602   Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
350.115.232 356.900.214 270.123.207,22 77,15% 

  
0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 
305.829.462 310.125.812 251.805.663,18 82,34% 
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општина 

  
0602-0002 

Функционисање месних 

заједница 
16.119.616 16.129.616 9.949.828,42 61,72% 

  
0602-0004 

Општинско/градско 

правобранилаштво 
6.352.578 6.352.578 5.202.818,42 81,90% 

  0602-0005 Омбудсман 939.880 939.880   0,00% 

  

0602-0007 

Функционисање 

националних савета 

националних мањина 

1.250.000 1.250.000 1.197.481,20 95,80% 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 9.334.923 9.334.923 0,00 0,00% 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 2.479.773 2.479.773 0,00 0,00% 

  
0602-0014 

Управљање у ванредним 

ситуацијама 
7.809.000 7.809.000 1.967.416,00 25,19% 

2101   Програм 16.  Политички 

систем локалне самоуправе 
65.381.877 65.381.877 48.735.579,67 74,54% 

  2101-0001 Функционисање скупштине 20.275.377 20.275.377 14.977.428,11 73,87% 

  
2101-0002 

Функционисање извршних 

органа 41.853.955 
41.853.955 30.983.400,41 74,03% 

  
2101-0003 

Подршка раду извршних 

органа власти и скупштине 3.252.545 
3.252.545 2.774.751,15 85,31% 

0501   Програм 17.  Енергетска 

ефикасност 
37.151.985 37.151.985 35.869.914,08 96,55% 

  0501-П1 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Замена столарије на 
обданишту "Бамби" - 

Предшколска установа 

Бамби 

7.953.541 7.953.541 7.953.012,00 99,99% 

  0501-П2 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Текуће одржавање фасаде 
ОШ "Вук Караџић" 

6.462.634 6.462.634 6.462.633,60 100,00% 

  0501-П3 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање 
крова Дома културе - 

просторије Музеја рударства 

и металургије 

1.678.026 1.678.026 1.672.680,00 99,68% 

  0501-П4 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Замена спољне столарије 
ОШ "3.октобар" 

13.199.856 13.199.856 13.199.856,00 100,00% 

  0501-П5 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Радови на текућем 
одржавању крова ОШ "Вук 

Караџић", подручно 

одељење у Слатини 

1.806.820 1.806.820 1.799.400,00 99,59% 

  0501-П6 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 

Инвестиционо одржавање 
крова ОШ "Вук Караџић", 

Машинско-електротехничке 

школе (зграда), Вртић 
"Дечија радост", ОШ "Ђура 

Јакшић" Кривељ - подручно 

одељење Бучје, ОШ "Петар 
Радовановић" Злот 

1.790.148 1.790.148 1.790.132,48 100,00% 

  0501-П7 Пројекат: Унапређење 

енергетске ефикасности - 
Замена столарије Дома 

културе - просторије Музеја 

рударства и металургије 

998.160 998.160 0,00 0,00% 

  0501-П8 Пројекат: Унапређење 
енергетске ефикасности - 

Замена столарије у спортској 

сали ОШ "3.Октобар" Бор 

3.262.800 3.262.800 2.992.200,00 91,71% 

  
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ  
2.984.014.015 3.052.311.669 2.290.911.144 76,77% 

 

У поступку ревизије утврдили смо да за поједине програме и програмске 

активности нису одређени циљеви и индикатори, тако да Годишњи извештај о учинку 
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програма за 2019. годину за те програмске активности не садржи образложење 

одступања између одобрених средстава и извршења буџета, што није у складу са 

чланом 79. Закона о буџетском систему. 
 

Учинак на унапређењу родне равноправности за 2019. годину 
 

Начелник Одељења за финансије Општинске управе донео је дана 15.3.2018. 

године План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и 

доношења буџета општине Бор за 2019. годину код Општинске управе Програм 3 – 

Локални економски развој и Програм 14 – Развој спорта и омладине. У 2019. години 

није било извршења по планираним програмима. 
 

Ризик   

Уколико се не сачини Годишњи извештај о учинку програма са додатним 

напоменама, објашњењима и образложењима постоји ризик од непотпуног и нетачног 

извештавања. 
 

Препорука број 6 

Препоручујемо одговорним лицима да сачињен Годишњи извештај о учинку 

програма за све програмске активности садржи додатне напомене, објашњења и 

образложења. 

 

 3.1. Извештај о извршењу буџета 
 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године 

утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 146.296 хиљада динара, као разлика 

између укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 

2.202.279 хиљада динара и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину у 

износу од 2.348.575 хиљада динара.  
Табела број 2: Приходи и примања                                                                                                         (у хиљадама динара) 

Екон. 

клас. Приходи и примања 

План из 

буџета 

Укупно 

(5 до 9) Република Град ООСО Донације Остало 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

710000 Порези 1.687.392 1.369.240  1.369.240    

730000 Донације и трансфери 280.589 299.085 6.600 258.066  33.835 584 

740000 Други приходи 760.742 481.058  470.237   10.821 

770000 

Мемор. ставке за рефун. 

расхода 16.759 15.945 6.507 9.438    

700000 Текући приходи 2.745.482 2.165.328 13.107 2.106.981  33.835 11.405 

800000 

Примања од продаје 

нефинансијске имовине 34.680 36.951  12.611   24.340 

Укупни приходи и примања 2.780.162 2.202.279 13.107 2.119.592  33.835 35.745 

Табела број 3: Расходи и издаци                                                                                                              (у хиљадама динара) 

Екон. 

клас. Расходи и издаци 

Апропријација 

из буџета 

Укупно 

(5 до 9) Република Град ООСО Донације Остало 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

410000 

Расходи за 

запослене 469.534 440.134 6.331 431.094   2.709 

420000 

Коришћење 

услуга и роба 738.930 515.362 6.620 491.713  3.780 13.249 

440000 

Отплата камата и 

пратећи трошкови 

задуживања 9.267 4.743  4.615  116 12 

450000 Субвенције 415.896 377.183  377.183    

460000 

Донације, 

дотације и 

трансфери 284.295 234.272  234.272    

470000 

Социјално 

осигурање и 

социјална заштита 152.221 115.698  115.698    
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480000 Остали расходи 174.213 150.419  148.233  468 1.718 

400000 Текући расходи 2.244.356 1.837.811 12.951 1.802.808  4.364 17.688 

510000 Основна средства 737.739 481.564 519 478.095   2.950 

520000 Залихе 18.100 13.023     13.023 

540000 

Природна 

имовина 40.300 16.177  16.177    

500000 

Издаци за 

нефинан. имовину 796.139 510.764 519 494.272   15.973 

Укупни расходи и издаци 3.040.495 2.348.575 13.470 2.297.080  4.364 33.661 

Буџетски суфицит      29.471 2.084 

Буџетски дефицит 260.333 146.296 363 177.488    

Вишак новч. прилива      29.471 2.084 

Мањак новч. прилива 260.333 146.296 363 177.488    

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 У консолидованом Обрасцу 5 –  Извештај о извршењу буџета мање су за 231 хиљаду 

динара исказани приходи од примљених депозита за учешће на лицитацији за закуп 

пољопривредног земљишта, закуп грађевинског земљишта, закуп пословног простора 

у државној својини и закуп пословног простора у градској својини који се налазе на 

подрачуну и нису евидентирани, што је супротно члану 49. Закона о буџетском 

систему.  

 У консолидованом Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета мање су исказана 

примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 394 хиљаде динара за 

неправилно евидентирана примања на конту 742000 – Приходи од продаје добара и 

услуга у износу од 67 хиљада динара код ПУ „Бамби“ и конту 745000 – Мешовити и 

неодређени приходи у износу од 131 хиљаде динара код Туристичке организације и у 

износу од 196 хиљада динара код Музеја рударства и металургије, уместо на конту 

811000 – Примања од продаје непокретности у износу од 67 хиљада динара и на конту 

823000 – Примања од продаје робе за даљу продају у износу од 327 хиљада динара,  

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 У консолидованом Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета више су исказана 

примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 123 хиљаде динара за 

неосновано евидентирана примања од продаје робе за даљу продају код Спортског 

центра „Бор“ приликом сачињавања завршног рачуна за 2019. годину, а ради 

утврђивања финансијског резултата у висини средстава на жиро рачуну, што није у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

 У консолидованом Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета неправилно су исказани 

издаци на контима класе 400000 – Текући расходи у износу од 20.406 хиљада динара и 

неправилно су исказани расходи на контима класе 500000 – Издаци за нефинансијску 

имовину у износу од 64 хиљаде динара, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем што је ближе објашњено у тачки 3.1.2. и 3.1.3. 

 У консолидованом Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета мањак новчаних 

прилива је више исказан у износу од 231 хиљаде динара због мање исказаних прихода 

од примљених депозита за учешће на лицитацији и мање исказан у износу од 123 

хиљаде динара због више исказаних примања од продаје робе за даљу продају код 

Спортског центра „Бор“.  

 Туристичка организација у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета није унела у 

колону 4 планиране приходе и примања, односно расходе и издатке у висини текуће 

апропријације, што није у складу са чланом 10. Правилника о начину припреме, 
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састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова. 
   

Ризик 

Неевидентирањем свих прихода и примања у буџетској години јавља се ризик од 

нетачног утврђивања резултата. 

Евидентирањем примања која нису остварена, јавља се ризик од нетачног 

утврђивања резултата и нетачног извештавања о износима остварених примања. 
 

Препорука број 7 

Препоручујемо одговорним лицима да правилно искажу приходе и примања, 

расходе и издатке и новчане приливе. 
 

 

 3.1.1. Приходи и примања  
 

3.1.1.1. Текући приходи, класа 700000 
 

Град Бор је у 2019. години Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2019. 

годину планирао текуће приходе у износу од 2.745.482 хиљаде динара, и то у износу од 

2.700.051 хиљаде динара из буџета и у износу од 45.431 хиљаде динара из сопствених 

извора буџетских корисника. 

У Консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1. до 31.12.2019. 

године исказано је укупно остварење текућих прихода у износу од 2.165.328 хиљадa 

динара, од којих су буџетски приходи у износу од 2.106.981 хиљадe динара. 
 

Табела број 4: Структура планираних и остварених текућих прихода                                              (у хиљадама динара) 

Економска      

класифик. 
Опис 

План из 

буџета 

Остварење 

из буџета 

Укупно 

остварење из 

Обрасца 5 

% 

1 2 3 4 5 6 (5/3) 

700000 Текући приходи 2.745.482 2.106.981 2.165.328 79 

  710000   Порези 1.687.392 1.369.240 1.369.240 81 

    711000     

Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 935.660 916.098 916.098 98 

    713000     Порез на имовину 357.500 233.127 233.127 65 

    714000     Порез на добра и услуге 365.332 189.747 189.747 52 

    716000     Други порези 28.900 30.267 30.267 105 

  730000   Донације, помоћи и трансфери 280.589 258.066 299.085 107 

 731000        Донације од иностраних држава 4.250 - 27.644 650 

    732000     Донације и помоћи од међународних орг. 6.036 - 6.635 110 

    733000     Трансфери од других нивоа власти 270.303 258.066 264.806 98 

  740000   Други приходи 760.742 470.237 481.058 63 

    741000     Приходи од имовине     588.894 375.885 375.980 64 

    742000     Приходи од продаје добара и услуга 130.766 66.642 76.621 59 

    743000     Новчане казне и одузета имовинска корист 12.975 11.655 11.655 90 

    744000     

Добровољни трансфери од физ. и прав. 

лица 50 - 9 18 

    745000     Мешовити и неодређени приходи 28.057 16.055 16.793 60 

  770000   

Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 16.759 9.438 15.945 95 

 771000  

     Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 6.602 - 6.350 96 

    772000     

Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из претходне године 10.157 9.438 9.595 94 
 

У поступку ревизије смо испитали да ли су правилно и у потпуности 

евидентирани остварени приходи буџета испитивањем усаглашености Т извештаја 

Управе за трезор са Главном књигом. Т извештај обухвата евидентиране све приходе и 
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примања који су уплаћени на уплатне рачуне јавних прихода. Упоређивањем износа 

остварених прихода утврђено је да је у Главној књизи евидентирано више прихода у 

укупном износу од 51.831 хиљаде динара него што је обухваћено Т извештајем Управе 

за трезор, због уплата донација и трансфера на наменске подрачуне, као и уплата 

прихода на подрачуне индиректних корисника за сопствене приходе. 

Утврђивање, наплата и контрола изворних прихода у Граду Бору спроводи се у 

Одељењу пореске администрације, а на основу инсталираног Информационог система 

ЛПА Института „Михајло Пупин“ Београд.  

У складу са Правилником о пореском рачуноводству
10

 Одељење пореске 

администрације је доставило попуњене прилоге, и то: (1) Образац ЕПР евиденција о 

одобреном одлагању плаћања на почек или на рате за период од 1.1. до 31.12.2019. 

године (прилог број 11); (2) Образац ЕНР евиденција о неурученим решењима о 

утврђивању пореза до 31.12.2017. године (прилог број 12); (3) Образац ГО – 3 за 

период од 1.1. до 31.12.2019. године (прилог број 17); (4) Образац ГО-3/1 – Преглед 

стања на рачунима за период од 1.1. до 31.12.2019. године (прилог број 18); (5) Образац 

ГО-1 – Порески бруто годишњи извештај за период од 1.1. до 31.12.2019. године 

(прилог број 19) и (6) Образац ГО-2 – Порески нето годишњи извештај за период од 

1.1. до 31.12.2019. године (прилог број 20). 

Међутим, нису доставили следеће обрасце: (3) Образац ИПД – Извод пореског 

дуга на дан 31.12.2019. године (прилог број 13); (4) Образац ЕСДПО – Евиденција о 

спорним и дубиозним пореским обавезама на дан 31.12.2019. године (прилог број 14); 

(5) Образац ЕЗПО – Евиденција о застарелим пореским обавезама до 31.12.2019. 

године (прилог број 15) и (6) Образац ЕОПО – Евиденција о отпису пореских обавеза 

до 31.12.2019. године (прилог број 16). 

Према писаном појашњењу одговорних лица обрасци Правилника о пореском 

рачуноводству прилог бр. 13, 14, 15 и 16 нису попуњени јер не постоји у систему 

дефинисан образац.  

У Обрасцу ГО – 3/1 (прилог број 18) исказан је Преглед стања на рачунима за 

период од 1.1. до 31.12.2019. године, по коме салдо-дугује износи 292.106 хиљада 

динара, салдо-потражује износи 22.485 хиљада динара и салдо-камата износи 250.788 

хиљада динара.  

Потраживања по основу изворних јавних прихода од обвезника у стечају и 

ликвидацији укупно износе 234.567 хиљада динара. Потраживања по основу изворних 

јавних прихода од 74 обвезника у стечају и ликвидацији у укупном износу од 94.109 

хиљада динара, су пријављена и призната закључцима суда. Потраживања по основу 

изворних јавних прихода од 421 обвезника који су брисани из регистра Агенције за 

привредне регистре износе 31.341 хиљаду динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Град Бор није доставио тражене податке о потраживању по основу изворних јавних 

прихода о рочности потраживања по прописаним уплатним рачунима – до пет година, 

од пет до 10 година и преко 10 година. У поступку ревизије дато је појашњење 

запосленог у Институту „Михајло Пупин – Рачунарски системи“ доо Београд у коме се 

наводи да у систему не постоји тачан аутоматски поступак одређивања старости дуга.  

 Нису достављени подаци о потраживањима по основу изворних јавних прихода од 

фирми које су у стечају или ликвидацији а чија се потраживања још увек воде код 

Пореске управе, јер нису преузета у локалну пореску администрацију. 

Препоручујемо одговорним лицима да за потраживања по основу изворних јавних 

прихода утврде рочност потраживања по прописаним уплатним рачунима и то: до 

                                                 
10 „Службени. гласник РС“, бр. 103/11 
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пет година, од пет до 10 година и преко 10 година и преузму од Пореске управе све 

податке о потраживањима по основу локалних прихода које је раније администрирала 

Пореска управа. 
 

У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, јединици локалне 

самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, који су 

исказани према следећој структури: 
 

Порез на доходак, добит и капиталне добитке, група 711000 – Остварен је 

приход у износу од 916.098 хиљада динара. 

Порез на земљиште, уплатни рачун 711147 – Остварен је приход у износу од 134 

хиљаде динара, по основу обавеза из претходних година. Стање потраживања Града на 

дан 31.12.2019. године износи 8.290 хиљада динара, од чега се 1.648 хиљада динара 

односи на главни дуг, а 6.642 хиљаде динара на камату. У 2019. години, ради наплате 

неизмирених потраживања, Град је послао једну опомену.  
 

Порези на имовину, група 713000 – Остварен је приход у износу од 233.127 

хиљада динара. Утврђују се и наплаћују на основу Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији, Закона о порезима на имовину, Закона о општем управном 

поступку и Одлуке о висини стопе пореза на имовину, Одлуке о висини стопе 

амортизације за утврђивање пореза на имовину, Одлуке о одређивању зона и 

најопремљеније зоне на територији општине Бор са коефицијентима за непокретности 

у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину, Одлуке о утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2019. годину на територији града Бора.  

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, уплатни рачун 713121 –

Одељење локалне пореске администрације је издало 22.727 решења у укупном износу 

од 97.819 хиљада динара. У 2019. години остварен је приход по овом основу у износу 

од 89.824 хиљаде динара. Стање потраживања Града на дан 31.12.2019. године износи 

94.001 хиљаду динара, од чега се 60.558 хиљада динара односи на главни дуг, а 33.443 

хиљаде динара на камату. У 2019. години, Град је, ради наплате неизмирених 

потраживања, спровео 190 поступака принудне наплате и послао 827 опомена.   

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, уплатни рачун 713122 – У 

2019. години поднете су 262 пореске пријаве и донето је једно решење у укупном 

износу од 105.636 хиљада динара. Остварен је приход у износу од 96.990 хиљада 

динара. Стање потраживања Града на дан 31.12.2019. године износи 109.644 хиљаде 

динара, од чега се 63.720 хиљада динара односи на главни дуг, а 45.924 хиљаде динара 

на камату. У 2019. години, ради наплате неизмирених потраживања, Град је спровео 15 

поступака принудне наплате и послао 154 опомене.   

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је у 2019. 

години остварена наплата пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге од 

47%, а остварена је наплата пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге од 

43%, што значи да предузете мере од стране града Бора у циљу наплате пореза на 

имовину нису дале ефекте.  

Препоручујемо одговорним лицима да предузму мере у циљу повећања наплате 

јавних прихода. 
 

Порез на добра и услуге, уплатни рачун 714000 – Остварен је приход у износу 

од 189.747 хиљада динара. 
 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 

јединици локалне самоуправе, уплатни рачун 714431 – Остварен је приход у износу од 
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795 хиљада динара. Донето је једно решење са утврђеном обавезом од 35 хиљада 

динара. Стање потраживања Града на дан 31.12.2019. године износи 96 хиљада динара. 

У 2019. години, Град је, ради наплате неизмирених потраживања, послао три опомене. 
 

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила осим 

пољопривредних возила и машина, уплатни рачун 714513 – Остварен је приход у 

износу од 24.853 хиљаде динара. 
 

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, уплатни 

рачун 714543 – Остварен је приход у износу од 16 хиљада динара.  
 

Боравишна такса, уплатни рачун 714552 – Остварен је приход у износу од 2.569 

хиљада динара по основу наплате боравишне таксе, која је уређена Одлуком о 

утврђивању висине боравишне таксе.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да Град Бор није 

донео програм развоја туризма у складу са Републичком Стратегијом, што није у 

складу са чланом 12. Закона о туризму. Град Бор је у поступку доношења Програма 

развоја туризма града Бора од 2020. до 2024. године. 
 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине, уплатни рачун 714562 – 

Остварен је приход у износу од 151.311 хиљада динара по основу Одлуке о накнади за 

заштиту и унапређивање животне средине. Донето је 570 решења, којима је утврђена 

обавеза за 2019. године у износу од 6.514 хиљада динара. Стање потраживања Града на 

дан 31.12.2019. године износи 39.648 хиљада динара, од чега се 19.931 хиљада динара 

односи на главни дуг, а 19.717 хиљада динара на камату. У 2019. години, Град је, ради 

наплате неизмирених потраживања, спровео 93 принудне наплате и послао 422 

опомене. 
 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе 

осим ради продаје штампе, уплатни рачун 714565 – Остварен је приход у износу од 

1.458 хиљада динара. Регулисана је Одлуком о накнадама за коришћење јавних 

површина. Одељење за урбанизам је донело 75 решења којима је утврђена обавеза за 

2019. годину у износу од 3.162 хиљаде динара. Стање потраживања Града на дан 

31.12.2019. године износи 1.650 хиљада динара, од чега се 1.629 хиљада динара односи 

на главни дуг, а 21 хиљада динара на камату.  
 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица, уплатни рачун 714566 – Остварен је приход у износу од 1.477 

хиљада динара. Одељење за урбанизам је донело 103 решења којима је утврђена 

обавеза за 2019. годину у износу од 1.735 хиљада динара. Накнада је регулисана 

Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина. Стање потраживања Града на 

дан 31.12.2019. године износи 267 хиљада динара, од чега се 256 хиљада динара односи 

на главни дуг, а 11 хиљада динара на камату.  
 

Комунална такса за држање средстава за игру, уплатни рачун 714572 – Приход 

није остварен. Такса је утврђена у тарифном броју 3 Одлуке о локалним комуналним 

таксама од 28.12.2018. године, дневно по апарату за забавне игре по зонама.  

У поступку ревизије утврдили смо да Град Бор током 2019. године није вршио 

активности у циљу утврђивања, наплате и контроле прихода по основу локалних 

комуналних такси за држање средстава за игру, што је супротно члану 60. Закона о 

финансирању локалне самоуправе, члану 49. Закона о буџетском систему и Одлуци о 

локалним комуналним таксама.  

Препоручујемо одговорним лицима да предузму мере у циљу повећања наплате 

јавних прихода. 
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Други порези, група 716000 – Остварени су приходи у износу од 30.267 хиљада 

динара. 
 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, уплатни рачун 

716111 – Остварен је приход по овом основу у износу од 30.267 хиљада динара. У 

2019. години издато је 131 решење, од којих 112 за текућу годину а 19 за претходне 

године. Стање потраживања Града на дан 31.12.2019. године износи 105.398 хиљада 

динара, од чега се 46.928 хиљада динара односи на главни дуг, а 58.470 хиљада динара 

на камату. У 2019. години, ради наплате неизмирених потраживања, Град је послао 262 

опомене и спровео 54 поступка принудне наплате.   
 

Донације од иностраних држава, група 731000 – Остварени су приходи у 

износу од 27.644 хиљаде динара на наменским подрачунима и то у износу од 1.771 

хиљаде динара за Пројекат Теренска лабораторија за испитивање воде и земљишта по 

IPA програму прекограничне сарадње са Бугарском и у износу од 25.873 хиљаде 

динара за Пројекат Ватрогасна служба у прекограничној сарадњи по IPA програму 

прекограничне сарадње са Румунијом. 
 

Донације и помоћи од међународних организација, група 732000 – Остварени 

су приходи у износу од 6.635 хиљада динара на наменским подрачунима и то текуће 

донације од међународних организација и то: у износу од 600 хиљада динара по 

Уговору о донацији закљученом са UNOPS за унапређење е-управе и е-услуга, у 

износу од 5.591 хиљаде динара по уговору са Сталном конференцијом градова и 

општина за Пројекат Приступ развоју раног детињства ромске деце за побољшање 

социјалне укључености и борбе против дискриминације – Подршка Европске уније и у 

износу од 444 хиљаде динара за Пројекат Општински економски развој од 2017-2021 

по уговору са Представништвом Helvetas Swiss Intercooperation SRB.  
 

Трансфери од других нивоа власти, група 733000 – Остварени су у износу од 

264.806 хиљада динара и то из буџета Републике у износу од 6.600 хиљада динара, из 

буџета Града у износу од 258.066 хиљада динара и из донација у износу од 140 хиљада 

динара.  

Текући трансфери од других нивоа власти износе 256.506 хиљада динара и то од 

Републике ненаменски трансфер у износу од 226.957 хиљада динара и наменски 

трансфер у износу од 22.809 хиљада динара, затим трансфери на наменске подрачуне 

Градској управи у износу од 3.743 хиљаде динара за јавне радове, ПУ „Бамби“ у износу 

од 1.647 хиљада динара за јавне радове, Спортском центру „Бор“ у износу од 1.210 

хиљада динара за јавне радове и Туристичкој организацији у износу од 140 хиљада 

динара за Пројекат Унапређење заштите на раду туристичких водича на локалитету 

Лазарева пећина по Решењу Владе РС. 

Капитални трансфери од других нивоа власти износе 8.300 хиљада динара и то 

наменски трансфери од Министарства трговине, туризма и телекомуникација за 

реконструкцију и адаптацију Дечјег одмаралишта Савача у износу од 10.000 хиљада 

динара, од којих је у буџет Републике извршен повраћај неутрошених средстава у 

износу од 1.700 хиљада динара.  
 

Приходи од имовине, група 741000 – Остварени су у износу од 375.980 хиљада 

динара и то 375.885 хиљада динара из буџета, а 95 хиљада динара из осталих извора 

код ПУ „Бамби“. 
  

Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит, уплатни рачун 741141 – Остварен је приход у износу од 3.362 

хиљаде динара за камату на депонована средства по Уговору о ороченом динарском 

депозиту закљученом са „Банка Поштанска штедионица“ ад Београд од 11.2.2019. 
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године и Уговору о депоновању вишка ликвидних средстава од 21.2.2019. године 

закљученом са „Аик банка“ ад Београд.  
 

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, уплатни рачун 

741511– Остварен је приход у износу од 362.054 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да Град Бор није 

донео посебан програм мера за унапређење услова живота локалне заједнице, на 

основу којег се користе средства остварена од накнаде за коришћење минералних 

сировина и геотермалних ресурса, што није у складу са чланом 160. Закона о рударству 

и геолошким истраживањима. Град Бор је у поступку доношења програма за 2020. 

годину. 
 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредног објекта у државној својини, уплатни рачун 741522 – Остварен је 

приход у износу од 17 хиљада динара.  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за 

пољопривредно земљиште је дало 16.4.2019. године сагласност на Предлог годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Бора за 

2019. годину. Скупштина Града је донела 4.6.2019. године Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Бора за 2019. 

годину. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да се средства од 

примљених депозита за учешће на лицитацији за закуп пољопривредног земљишта у 

износу од три хиљаде динара налазе на подрачуну. Нису уплаћена на уплатни рачун 

јавних прихода и нису евидентирана, што је супротно члану 49. Закона о буџетском 

систему. У поступку ревизије пренета су средства на уплатни рачун јавног прихода. 

Препоручујемо одговорним лицима да обезбеде наплату и евидентирање прихода 

на прописаним уплатним рачунима. 
 

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта, уплатни рачун 741526 – У 

2019. години остварен је приход у износу од 607 хиљада динара, на основу Закона о 

шумама. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да Град Бор није 

донео Програм коришћења накнада од шума, што није у складу са чланом 80. Закона о 

шумама. Град Бор је у поступку доношења програма за 2020. годину. 
 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, уплатни 

рачун 741531 – Остварен је приход у износу од 1.136 хиљада динара. У 2019. години 

Одељење пореске администрације донело је 3 решења за претходну годину у укупном 

износу од 43 хиљаде динара. Стање потраживања Града на дан 31.12.2019. године 

износи 13.840 хиљада динара, од чега се 9.800 хиљада динара односи на главни дуг, а 

4.040 хиљада динара на камату. У 2019. години, ради наплате неизмирених 

потраживања, Град је послао 116 опомена и спровео 28 поступака принудне наплате.   
 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта, уплатни рачун 741534 – 

Остварен је приход у износу од 2.903 хиљаде динара за дуговање од пре 2014. године. 

Стање потраживања Града на дан 31.12.2019. године износи 143.393 хиљаде динара, од 

чега се 62.987 хиљада динара односи на главни дуг, а 80.406 хиљада динара на камату.  
 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта, уплатни рачун 741538 – 

Остварен је приход у износу од 4.580 хиљада динара. Допринос за уређивање 
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грађевинског земљишта обрачунава Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, 

имовинско-правне и стамбене послове и исти се наплаћује приликом доношења 

решења о грађевинској дозволи. У 2019. године било је 24 захтева. 
 

Накнада за коришћење дрвета, уплатни рачун 741596 – Остварен је приход у 

износу од 1.226 хиљада динара. 
 

Приходи од продаје добара и услуга, група 742000 – Остварени су у износу од 

76.621 хиљаде динара и то 66.642 хиљаде динара средства буџета града и 9.979 хиљада 

динара из осталих извора. 
 

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

нивоа градова, конто 742141 – Остварени су на подрачуну сопствених прихода ПУ 

„Бамби“ у износу од 4.132 хиљаде динара по основу исхране и смештаја деце у објекту 

Савача.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да приходи од 

продаје услуга нису  уплаћени на уплатни рачун јавних прихода, што није у складу са 

чланом 49. Закона о буџетском систему. Од 2020. године ови приходи се уплаћују на 

уплатни рачун јавних прихода 745141, уместо на уплатни рачун 742141. 
 

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној 

својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, уплатни рачун 

742142 – Остварени су у износу од 17.250 хиљада динара по основу наплате закупнине 

за пословни простор у државној својини. Потраживања по основу закупа пословног 

простора износе 12.017 хиљада динара.   

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Нису остварени приходи од депозита за учешће на лицитацијама за закуп пословног 

простора у 2018. и 2019. години у износу од 38 хиљада динара, што није у складу са 

чланом 49. Закона о буџетском систему. У поступку ревизије пренета су средства са 

подрачуна депозита на уплатни рачун јавног прихода. 

 Месне заједнице, Центар за културу и Спортски центар „Бор“ издају део простора 

који им је дат на коришћење. Поступак издавања пословног простора спроводе 

индиректни корисници уз сагласност Градоначелника, што није у складу са чланом 16. 

до 19. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 

својини општине Бор.  

  Препоручујемо одговорним лицима да поступак издавања пословног простора 

врше у складу са интерним актом. 
 

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова, уплатни 

рачун 742143 – Остварени су у износу од 2.780 хиљада динара. Одељење за урбанизам, 

грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове утврдило је обавезу у 

износу од 2.484 хиљаде динара за 2019. годину. Према писаном појашњењу 

одговорних лица, овај приход је администрирала ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ до 

2016. године. Тадашња Општинска управа није преузела од ЈП „Дирекција за изградњу 

Бора“ податке о ненаплаћеним потраживањима. У 2018. години Градска управа је 

пописала потраживања на основу затечене документације и предала 

Правобранилаштву на даљи поступак. Правобранилаштво није предузело мере ради 

наплате потраживања. Према подацима Одељења локалне пореске администрације 

стање потраживања на дан 31.12.2019. године износи 16.027 хиљада динара без камате. 

Послато је 17 опомена у 2019. години. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да се средства од 

примљених депозита за учешће на лицитацији за закуп грађевинског земљишта у 

износу од 31 хиљаде динара налазе на подрачуну. Средства од депозита нису уплаћена 
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на уплатни рачун јавних прихода и нису евидентирана, што је супротно члану 49. 

Закона о буџетском систему. У поступку ревизије пренета су средства на уплатни 

рачун јавног прихода. 

Препоручујемо одговорним лицима да обезбеде наплату и евидентирање прихода 

на прописаним уплатним рачунима. 
 

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

својини које користе градови, уплатни рачун 742145 – Остварени су у износу од 12.200 

хиљада динара, по основу издавања пословног простора у градској својини. 

Потраживања по основу закупнине за станове износе 23.314 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да се средства од 

примљених депозита за учешће на лицитацији за закуп пословног простора у 2018. и 

2019. години у износу од 159 хиљада динара налазе на подрачуну. Средства од 

депозита нису уплаћена на уплатни рачун јавних прихода и нису евидентирана, што је 

супротно члану 49. Закона о буџетском систему. У поступку ревизије пренета су 

средства на уплатни рачун јавног прихода. 

  Препоручујемо одговорним лицима да обезбеде наплату и евидентирање прихода 

на прописаним уплатним рачунима. 
 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским 

установама у корист нивоа градова, уплатни рачун 742146 – Остварен је приход у 

износу од 29.764 хиљаде динара. Потраживања на дан 31.12.2019. године износе 5.896 

хиљада динара. 
 

Градске административне таксе, уплатни рачун 742241 – Остварени су приходи 

у износу од 1.122 хиљаде динара, а на основу Одлуке о општинским 

административним таксама. 
 

Такса за озакоњење објеката у корист градова, уплатни рачун 742242 – 

Остварени су приходи у износу од 1.123 хиљаде динара по решењима Одељења за 

урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове.  
 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта, уплатни рачун 742253 – Остварен 

је приход у износу од 1.314 хиљада динара. Ову накнаду је администрирала ЈП 

„Дирекција за изградњу  града Бора“ до 2016. године. Тадашња Општинска управа није 

преузела податке о ненаплаћеним потраживањима од ЈП „Дирекција за изградњу  

Бора“. У 2018. години Градска управа је пописала потраживања на основу затечене 

документације и предала Правобранилаштву на даљи поступак. Правобранилаштво 

није предузело мере ради наплате потраживања. Према подацима Одељења пореске 

администрације стање потраживања на дан 31.12.2019. године износи 6.290 хиљада 

динара без камате, а послало је 72 опомене.  
  

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова, 

уплатни рачун 742341 – Остварен је приход у износу од 1.083 хиљаде динара. 
 

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују 

додатним активностима, конто 742372 – На подрачунима сопствених прихода 

остварили су приходе Центар за културу у износу од 474 хиљаде динара по основу 

чланарина, Спортски центар „Бор“ у износу од 4.584 хиљаде динара по основу продаје 

улазница за базен, клизалиште и спортске терене, ПУ „Бамби“ у износу од 249 хиљада 

динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 ПУ „Бамби“ на групи 742000 – Приходи од продаје добара и услуга неправилно је 

евидентирала примање по основу откупа станова у износу од 67 хиљада динара, уместо 
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на групи 811000 – Примања од продаје непокретности код Градске управе и 

рефундација трошкова електричне енергије за објекат који је адаптиран као стамбени 

простор и дат на коришћење двема запосленим радницама у износу од 105 хиљада 

динара уместо на групи 745000 – Мешовити и неодређени приходи, што није у складу 

са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распореда средстава са тих рачуна и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 Центар за културу и Спортски центар „Бор“ нису остварене приходе пренели на 

уплатни рачун јавних прихода, што није у складу са чланом 49. Закона о буџетском 

систему. 

Препоручујемо одговорним лицима да обезбеде наплату и евидентирање прихода 

на прописаним уплатним рачунима. 
 

Новчане казне и одузета имовинска корист, група 743000 – Остварени су 

приходи у износу од 11.655 хиљада динара. 
 

Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене 

прописима о безбедности, уплатни рачун 743324 – Остварен је приход у износу од 

11.104 хиљаде динара. Градско веће је донело Програм коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града 

Бора за 2019. годину од 21.5.2019. године као и Програм о измени Програма од 

18.11.2019. године.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да Скупштина 

Града Бора није донела стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на 

путевима на подручју града Бора, што није у складу са чланом 13. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима. 

Препоручујемо одговорним лицима да донесу стратегију и годишњи план 

безбедности саобраћаја на путевима. 
 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје 

прописане актом скупштине, уплатни рачун 743341 – Остварени су у износу од 264 

хиљаде динара. 
 

Мешовити и неодређени приходи, група 745000 – Остварени су у износу од 

16.793 хиљаде динара и то 16.055 хиљада динара из буџета Града и 738 хиљада динара 

из осталих извора. 
 

Остали приходи у корист нивоа градова, уплатни рачун 745141 – Остварени су у 

износу од 9.075 хиљада динара. Наведени приход остварен је по основу: рефундације 

трошкова АПР-а, Суда, Тужилаштва, закупаца простора које користе МЗ и друго. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 ПУ „Бамби“ је неправилно уплатила на уплатни рачун 745000 – Мешовити и 

неодређени приходи средства остварена у објекту на Савачи у износу од 1.201 хиљаде 

динара уместо на уплатни рачун 742000 – Приходи од продаје добара и услуга, што 

није у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 

прихода и распореда средстава са тих рачуна и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 Центар за културу је неправилно уплатио на уплатни рачун 745000 – Мешовити и 

неодређени приходи средства остварена продајом улазница за представе и концерте у 

износу од 1.659 хиљада динара уместо на уплатни рачун 742000 – Приходи од продаје 

добара и услуга, што није у складу са Правилником о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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 Туристичка организација је неправилно уплатила на уплатни рачун 745000 – 

Мешовити и неодређени приходи средства у укупном износу од 1.321 хиљаде динара и 

то средства остварена продајом улазница за Лазареву пећину у износу од 1.190 хиљада 

динара уместо на уплатни рачун 742000 – Приходи од продаје добара и услуга и 

средства остварена продајом сувенира у износу од 131 хиљаде динара, уместо на 

уплатни рачун 823000 – Примања од продаје робе за даљу продају, што није у складу 

са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распореда средстава са тих рачуна и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 Народна библиотека је неправилно уплатила на уплатни рачун 745000 – Мешовити и 

неодређени приходи средства од чланарина у износу од 450 хиљада динара уместо на 

уплатни рачун 742000 – Приходи од продаје добара и услуга, што није у складу са 

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распореда средстава са тих рачуна и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да обезбеде наплату и евидентирање прихода 

на прописаним уплатним рачунима јавних прихода. 
 

На подрачунима сопствених прихода остварили су приходе Центар за културу у 

износу од 500 хиљада динара по уговору са Филмским центром Србије, установом 

културе од националног значаја по Пројекту Преддигитализација и дигитализација 

биоскопа, Музеј рударства и металургије у износу од 196 хиљада динара по основу 

продаје публикација и улазница. 

  На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Центар за културу је неправилно исказао приходе на групи 745000 – Мешовити и 

неодређени приходи у износу од 500 хиљада динара за трансфер Филмског центра 

Србије уместо на групи 733000 – Трансфери од других нивоа власти што није у складу 

са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распореда средстава са тих рачуна и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 Музеј рударства и металургије је неправилно исказао на групи 745000 – Мешовити и 

неодређени приходи износ од 196 хиљада динара за продате публикације, уместо на 

групи 823000 – Примања од продаје робе за даљу продају, што није у складу са 

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распореда средстава са тих рачуна и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. Такође, Музеј рударства и металургије 

није уплатио наведена средства на уплатни рачун јавних прихода, што није у складу са 

чланом 49. Закона о буџетском систему. 

  Препоручујемо одговорним лицима да обезбеде евидентирање прихода на 

одговарајућим економским класификацијама као и уплату на прописаним уплатним 

рачунима јавних прихода. 
 

Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова, уплатни рачун 

745142 – Нису остварени приходи по основу закупнине за издате станове.   

  На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да средства у 

износу од 718 хиљада динара, која је наплатило по основу закупнине за издате станове 

ЈКП за стамбене услуге „Бор“ нису уплаћена на уплатни рачун јавних прихода, што 

није у складу са чланом 49. Закона о буџетском систему. Средства су уплаћена у 

поступку ревизије, дана 21.5.2020. године. 
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Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у 

корист нивоа градова, уплатни рачун 745143 – Остварен је приход у износу од 6.979 

хиљада динара по основу уплате добити за 2018. годину и то: ЈКП „3. октобар“ Бор у 

износу од 737 хиљада динара, ЈКП за стамбене услуге „Бор“ Бор у износу од 5.954 

хиљаде динара, ЈП „Зоолошки врт“ Бор у износу од 288 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да „Бизнис 

инкубатор центар“ доо Бор није уплатило оснивачу добит из 2018. године у износу од 

55 хиљада динара, сходно Решењу Скупштине града о давању сагласности на Одлуку о 

расподели добити, тако да су приходи мање остварени. 

Препоручујемо одговорним лицима да обезбеде уплату добити на уплатни рачун 

јавних прихода. 
 

3.1.1.2. Примања, класа 800000 
 

Град Бор је у 2019. години Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2019. 

годину планирао примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 34.680 

хиљада динара. 

У Консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1. до 31.12.2019. 

године исказано је укупно остварење примања од продаје нефинансијске имовине у 

укупном износу од 36.951 хиљаде динара и то примања од продаје основних средстава 

у износу од 12.611 хиљада динара и примања од продаје залиха у износу од 24.340 

хиљада динара. 
 

Табела број 5: Структура планираних и остварених примања од продаје нефинансијске имовине         (у 000 динара) 

Конто Опис 
Планирана 

примања 

Остварење 

из буџета 

Укупно 

остварење 
% 

1 2 3 4 5 6 (5/3) 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 34.680 41.231 36.951 106 

810000 Примања од продаје основних средстава 16.500 12.611 12.611 76 

811000 Примања од продаје непокретности 16.500 12.611 12.611 76 

812000 Примања од продаје покретне имовине - - - - 

820000 Примања од продаје залиха 18.180 - 24.340 134 

822000 Примања од продаје залиха производње - - - - 

823000 Примања од продаје робе за даљу продају 18.180 - 24.340 134 

840000 Примања од продаје природне имовине - - - - 

841000 Примања од продаје земљишта - - - - 
 

У поступку ревизије смо испитали да ли су правилно и у потпуности 

евидентиранa остваренa примања буџета испитивањем усаглашености Т извештаја 

Управе за трезор са Главном књигом. Т извештај обухвата евидентиране све приходе и 

примања који су уплаћени на уплатне рачуне јавних прихода. Упоређивањем износа 

остварених примања утврђено је да је у Главној књизи евидентирано више примања у 

укупном износу од 24.340 хиљада динара, него што је обухваћено Т извештајем Управе 

за трезор, због остварених примања на подрачунима индиректних корисника за 

сопствене приходе.  
 

Примања од продаје основних средстава, уплатни рачуни групе 811000 – 

Остварена су у износу од 12.611 хиљада динара и то од: продаје земљишта у износу од 

946 хиљада динара, откупа станова солидарне стамбене изградње у износу од 1.331 

хиљаде динара и откупа станова у власништву Града у износу од 10.334 хиљаде 

динара. 

Стање доспелих потраживања за откуп станова износи 31.680 хиљада динара.  
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Примања од продаје робе за даљу продају, група 823000 – Остварена су 

примања у износу од 24.340 хиљада динара, код Предшколске установе у износу од 649 

хиљада динара, Спортског центра „Бор“ у износу од 23.500 хиљада динара и код 

Туристичке организације у износу од 191 хиљаде динара.   

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Спортски центар „Бор“ је остварио примања од продаје робе за даљу продају, по 

основу обављања угоститељске делатности. Спортски центар „Бор“ је вршио 

угоститељске услуге у свом комплексу, иако то није у надлежности јединице локалне 

самоуправе и њених индиректних корисника, што није у складу са чланом 3. Закона о 

јавним службама и чланом 20. Закона о локалној самоуправи.  

 Спортски центар „Бор“ је више исказао примања од продаје робе за даљу продају у 

износу од 123 хиљаде динара, јер је приликом састављања финансијских извештаја за 

2019. годину шеф књиговодства неосновано увећала примања од продаје робе за даљу 

продају за 123 хиљаде динара да би утврдила финансијски резултат у износу новчаних 

средстава на жиро рачуну. 

 ПУ „Бамби“ је остварила примања по основу продаје робе за даљу продају у 

малопродајним објектима у Савачи. Управни одбор је 27.12.2019. године донео одлуке 

о престанку обављања делатности у малопродајним објектима у Савачи. 

Препоручујемо одговорним лицима да обављају делатност која је у надлежности 

установа које оснива јединица локалне самоуправе а које су прописане Законом о 

јавним службама и Законом о локалној самоуправи и да евидентирају примања у 

оствареном износу. 
 

Ризик 

 Неевидентирањем свих прихода и примања у буџетској години и евидентирањем 

примања која нису остварена, јавља се ризик од нетачног утврђивања резултата као и 

нетачног извештавања о износима остварених прихода и примања. 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем прихода и примања на 

неправилним економским класификацијама долази до нетачног исказивања прихода и 

примања као и нетачног извештавања о износима остварених прихода и примања. 
 

Препорука број 8 

Препоручујемо одговорним лицима да: (1) приходе евидентирају и исказују у 

оствареном износу; (2) примања евидентирају и исказују у оствареном износу; (3) 

приходе и примања планирају и евидентирају на одговарајућој економској 

класификацији. 
 

 

3.1.2. Текући расходи 
 

3.1.2.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група 411000 
 

Група 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), садржи синтетички 

конто плате, додаци и накнаде запослених. 
 

Табела број 6: Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)                                                           (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 1.526 1.526 1.504 1.504 98,56 100,00 

2 Градоначелник 3.396 3.396 1.841 1.841 54,21 100,00 

3 Градско веће 8.519 8.519 7.983 7.983 93,71 100,00 

4 Правобранилаштво 3.510 3.510 3.461 3.461 98,60 100,00 

5 Градска управа 130.691 130.691 124.355 124.355 95,15 100,00 

6 ПУ „Бамби“ 120.207 120.207 117.979 117.979 98,15 100,00 
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7 Центар за културу 10.826 10.826 10.810 10.810 99,85 100,00 

8 Музеј  14.821 14.821 14.086 14.086 95,04 100,00 

9 Народна библиотека 17.863 17.863 17.061 17.061 95,51 100,00 

10 Туристичка организација 9.534 9.534 6.019 6.019 63,13 100,00 

11 Спортски центар „Бор“ 40.680 40.680 38.658 38.658 95,03 100,00 

Укупно корисници (1-11) 361.572 361.573 343.757 343.757 95,07 100,00 

Укупно Град - група 411000 362.287 362.288 343.757 343.757 94,89 100,00 
 

За плате, додатке и накнаде запосленима исказано је извршење у износу од 

343.757 хиљада динара и то на терет буџета Града. 

Скупштина општине Бор донела је дана 14.11.2017. године Одлуку о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

општине Бор за 2017. годину, а дана 26.12.2019. године Одлуку о изменама Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору општине Бор за 

2017. годину, којим је одредила да код свих директних и индиректних корисника могу 

бити на неодређено време 1.055 запослених.  

Код свих директних и индиректних буџетских корисника на дан 31.12.2019. 

године било је 449 запослених на неодређено време и 53 на одређено време. 
 

Директни корисници – Исказан је расход код директних корисника из средстава 

буџета Града, и то код: Скупштине Града у износу од 1.504 хиљаде динара, Градског 

већа у износу од 7.983 хиљаде динара, Градоначелника у износу од 1.841 хиљаде 

динара, Правобранилаштва Града у износу од 3.461 хиљаде динара и код Градске 

управе у износу од 124.355 хиљада динара.  

На дан 31.12.2019. године код свих директних корисника средстава буџета Града 

Бора било је у радном односу: осам изабраних лица, седам постављених лица, 143 

запослена на неодређено време и 16 запослених на одређено време. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима групе 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Индиректни корисници – Исказан је расход код индиректних корисника из 

средстава буџета Града код ПУ „Бамби“ у износу од 117.979 хиљада динара, Центра за 

културу у износу од 10.810 хиљада динара, Музеја рударства и металургије у износу од 

14.086 хиљада динара, Народне библиотеке у износу од 17.061 хиљаде динара, 

Туристичке организација у износу од 6.019 хиљада динара и Спортског центра „Бор“ у 

износу од 38.658 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима групе 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: допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено 

осигурање и допринос за незапосленост.  
 

Табела број 7: Социјални доприноси на терет послодавца                                                                 (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 273 273 258 258 94,51 100,00 

2 Градоначелник 608 608 316 316 51,97 100,00 

3 Градско веће 1.525 1.525 1.369 1.369 89,77 100,00 
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4 Правобранилаштво 628 628 593 593 94,43 100,00 

5 Градска управа 23.399 23.399 21.332 21.332 91,17 100,00 

6 ПУ „Бамби“ 20.616 20.616 20.234 20.234 98,15 100,00 

7 Центар за културу 1.863 1.863 1.854 1.854 99,52 100,00 

8 Музеј  2.546 2.546 2.416 2.416 94,89 100,00 

9 Народна библиотека 3.068 3.067 2.926 2.926 95,40 100,00 

10 Туристичка организација 1.843 1.843 1.032 1.032 56,00 100,00 

11 Спортски центар „Бор“ 7.305 7.305 6.630 6.630 90,76 100,00 

Укупно корисници (1-11) 63.675 63.673 58.960 58.960 92,60 100,00 

Укупно Град - група 412000 63.797 63.796 58.960 58.960 92,42 100,00 
 

За социјалне доприносе на терет послодавца исказано је извршење у износу од 

58.960 хиљада динара на терет буџета Града и то за: допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање у износу од 41.254 хиљаде динара и допринос за здравствено 

осигурање у износу од 17.706 хиљада динара. 
 

Директни корисници – Социјални доприноси на терет послодавца извршени су 

код: Скупштине Града у износу од 258 хиљада динара, Градоначелника у износу од 316 

хиљада динара, Градског већа у износу од 1.369 хиљада динара, Градске управе у 

износу од 21.332 хиљаде динара и Градског правобранилаштва у износу од 593 хиљаде 

динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичким контима групе 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Индиректни корисници – Извршени су расходи за социјалне доприносе на терет 

послодавца из средстава буџета Града код: ПУ „Бамби“ Бор у износу од 20.234 хиљаде 

динара, Музеја рударства и металургије Бор у износу од 2.416 хиљада динара, 

Туристичке организације Бор у износу од 1.032 хиљаде динара, Спортски центар „Бор“ 

у износу од 6.630 хиљада динара, Центра за културу у износу од 1.854 хиљаде динара и 

Народне библиотеке у износу од 2.926 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичким контима групе 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања.  
 

 

3.1.2.3. Социјална давања запосленима, група 414000 
 

Група 414000 – Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта: исплата 

накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда, расходи за образовање деце 

запослених, отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи запосленом. 
 

Табела број 8: Социјална давања запосленима                                                                                      (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 70 70 60 60 85,35 100,00 

2 Градоначелник 170 170 60 60 35,23 100,00 

3 Градско веће 432 432 422 422 97,66 100,00 

4 Правобранилаштво 391 391 191 191 48,86 100,00 

5 Градска управа 12.788 12.788 11.010 11.010 86,10 100,00 

6 ПУ „Бамби“ 5.653 5.653 5.048 5.048 89,30 100,00 

7 Центар за културу 99 99 167 167 168,69 100,00 

8 Музеј  712 712 532 532 74,72 100,00 



 Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

Града Бора за 2019. годину 

 

 

 55 

 

9 Народна библиотека 410 410 53 53 12,93 100,00 

10 Спортски центар „Бор“ 6.103 6.103 5.710 5.710 93,56 100,00 

Укупно корисници (1-10) 26.829 26.828 23.253 23.253 86,67 100,00 

Укупно Град - група 414000 26.989 26.988 23.253 23.253 86,16 100,00 
 

Исказано је извршење у износу од 23.253 хиљаде динара и то на терет буџета 

Републике у износу од 6.331 хиљаде динара, на терет буџета Града у износу од 14.336 

хиљада динара и из осталих извора у износу од 2.586 хиљада динара и то за: исплату 

накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 6.649 хиљада 

динара, отпремнине и помоћи у износу од 1.560 хиљада динара и помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 

15.044 хиљаде динара.   
 

Градска управа – Извршени су расходи у износу од 11.010 хиљада динара, на 

терет буџета Града и то за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет 

фондова у износу од 218 хиљада динара, отпремнине и помоћи у износу од 457 хиљада 

динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом у износу од 10.335 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да расходи 

исказани на синтетичком конту 414300 – Отпремнине и помоћи и 414400 - Помоћ у 

медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

ПУ „Бамби“ – Извршени су расходи у износу од 5.048 хиљада динара, од чега 

3.012 хиљада динара на терет буџета Републике и 2.036 хиљада динара на терет буџета 

Града, и то за: исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова у 

износу од 3.012 хиљада динара, отпремнине и помоћи у износу од 511 хиљада динара, 

помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом у износу од 1.525 хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да расходи 

исказани на синтетичком конту 414300 – Отпремнине и помоћи и 414400 - Помоћ у 

медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Музеј рударства и металургије – Извршени су расходи у износу од 532 хиљаде 

динара, од чега 255 хиљада динара на терет буџета Републике и 277 хиљада динара на 

терет буџета Града, и то за: исплате накнада за време одсуствовања са посла на терет 

фондова у износу од 255 хиљада динара и отпремнине и помоћи у износу од 277 

хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да 

обавезе за отпремнину за одлазак у инвалидску пензију у износу од 217 хиљада динара 

и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог у износу од 60 хиљада 

динара нису рачуноводствено евидентиране преко одговарајуће групе конта 236000 – 

Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима, што није у складу са чланом 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Музеја рударства и металургије да обавезе 

евидентирају у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

Спортски центар „Бор“ – Исказано је извршење у износу од 5.710 хиљада 

динара, од чега 245 хиљада динара на терет буџета Града, 2.879 хиљада динара на терет 



 Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

Града Бора за 2019. годину 

 

 

 56 

 

буџета Републике и 2.586 хиљада динара из осталих извора, и то за: исплате накнада за 

време одсуствовања са посла на терет фондова у износу од 2.979 хиљада динара, 

отпремнине и помоћи у износу од 315 хиљада динара и помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 2.416 

хиљада динара. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да су 

обавезе за отпремнину за одлазак у инвалидску пензију запосленог у Спортском центру 

„Бор“ у износу од 245 хиљада динара неправилно евидентиране и исказане на групи 

конта 233000 – Обавезе за награде и остале посебне расходе, уместо на групи конта 

236000 – Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

Препоручујемо одговорним лицима Спортског центра „Бор“ да обавезе 

евидентирају у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

 

  3.1.2.4. Накнаде трошкова за запослене, група 415000 
 

Група 415000 – Накнаде трошкова за запослене садржи синтетички конто 

накнаде трошкова за запослене.     
 

Табела број 9: Накнаде трошкова за запослене                                                                                    (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 26 26 15 15 57,69 100,00 

2 Градоначелник 156 156 15 15 9,62 100,00 

3 Градско веће 220 220 193 193 87,73 100,00 

4 Правобранилаштво 60 60 36 36 60,00 100,00 

5 Градска управа 3.500 3.500 3.042 3.042 86,91 100,00 

6 ПУ „Бамби“ 2.700 2.700 2.418 2.418 89,56 100,00 

7 Центар за културу 220 220 203 203 92,27 100,00 

8 Музеј  267 267 234 234 87,64 100,00 

9 Народна библиотека 400 400 327 327 81,75 100,00 

10 Туристичка организација 228 228 162 162 71,05 100,00 

11 Спортски центар „Бор“ 1.645 1.645 1.410 1.410 85,74 100,00 

Укупно корисници (1-11) 9.422 9.422 8.055 8.055 85,50 100,00 

Укупно Град - група 415000 9.434 9.434 8.055 8.055 85,38 100,00 
 

Извршени су расходи у износу од 8.055 хиљада динара, на терет средстава буџета 

Града, за накнаде трошкова за запослене. 
 

Исказани су расходи код директних корисника: Скупштине Града у износу од 15 

хиљада динара, Градског већа у износу од 193 хиљаде динара, Градоначелника у 

износу од 15 хиљада динара и Градске управе у износу од 3.042 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 415100 – Накнаде трошкова за запослене не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

Исказани су расходи на терет буџета Града код индиректних корисника: ПУ 

„Бамби“ у износу од 2.418 хиљада динара, Центра за културу у износу од 203 хиљаде 

динара, Музеја рударства и металургије у износу од 234 хиљаде динара, Народне 

библиотеке у износу од 327 хиљада динара, Спортског центра „Бор“ у износу од 1.410 

хиљада динара и Туристичке организације у износу од 162 хиљаде динара. 
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На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 415100 – Накнаде трошкова за запослене не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

 

3.1.2.5. Награде запосленима и остали посебни расходи, група 416000 
 

Група 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи садржи 

синтетички конто награде запосленима и остали посебни расходи. 
 

Табела број 10: Награде запосленима и остали посебни расходи                                                       (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 1.885 1.885 1.843 1.843 97,77 100,00 

2 ПУ „Бамби“ 2.020 2.020 2.018 2.018 99,90 100,00 

3 Центар за културу 250 250 226 226 90,40 100,00 

4 Народна библиотека 180 180 159 159 88,33 100,00 

5 Спортски центар „Бор“ 900 900 858 858 95,33 100,00 

6 Музеј  155 155 155 155 99,75 100,00 

Укупно корисници (1-6) 5.260 5.260 5.188 5.259 99,98 101,37 

Укупно Град - група 416000 5.520 5.520 5.330 5.330 96,56 100,00 
 

Исказано је извршење у износу од 5.330 хиљада динара на терет средстава буџета 

Града, за награде запосленима о остале посебне расходе. 
 

Градска управа – Извршени су расходи за јубиларне награде у износу од 1.843 

хиљаде динара, на терет буџета Града. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичком конту 416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Исказани су расходи код индиректних корисника на терет буџета Града: ПУ 

„Бамби“ у износу од 2.018 хиљада динара, Центра за културу у износу од 226 хиљада 

динара, Народне библиотеке у износу од 159 хиљада динара, Спортског центра „Бор“ у 

износу од 858 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичком конту 416100 – Награде запосленима и остали посебни расходи не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Музеј рударства и металургије – Извршени су расходи за јубиларне награде у 

износу од 155 хиљада динара, на терет средстава буџета Града. 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да 
обавезе за јубиларне награде у износу од 155 хиљада динара нису рачуноводствено 

евидентиране преко одговарајуће групе конта 233000 – Обавезе за награде и остале 

посебне расходе, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Музеја рударства и металургије да обавезе 

евидентирају у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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3.1.2.6. Стални трошкови, група 421000  
 

Група 421000 – Стални трошкови садржи синтетичка конта: трошкови платног 

промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге 

комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови. 
 

Табела број 11: Стални трошкови                                                                                                      (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градоначелник 315 315 307 307 97,56 100,00 

2 Правобранилаштво 236 236 156 156 66,10 100,00 

3 Градска управа 120.229 120.229 93.000 93.114 77,45 100,12 

4 ПУ „Бамби“ 16.647 16.647 14.182 14.182 85,19 100,00 

5 Центар за културу 4.370 4.370 3.762 1.866 42,70 49,60 

6 Музеј 2.479 2.479 2.107 2.107 84,99 100,00 

7 Народна библиотека 2.285 2.285 1.633 1.633 71,47 100,00 

8 Спортски центар „Бор“ 62.904 62.903 44.781 44.813 71,24 100,07 

9 МЗ „Бакар“ 987 987 810 810 82,10 100,00 

10 МЗ „Кривељ“ 529 529 311 311 58,79 100,00 

11 МЗ „Рудар“ 735 735 631 631 85,85 100,00 

12 МЗ „Шарбановац“ 581 582 445 445 76,46 100,00 

Укупно корисници (1-12) 212.297 212.296 162.125 160.375 75,54 98,92 

Укупно Град - група 421000 220.112 220.122 167.174 165.424 75,15 98,95 
 

Исказано је извршење у износу од 167.174 хиљаде динара и то на терет буџета 

Републике у износу од 20 хиљада динара, на терет буџета Града у износу од 165.519 

хиљада динара, из донација и помоћи у износу од једне хиљаде динара и из осталих 

извора у износу од 1.634 хиљаде динара и то за: трошкове платног промета и 

банкарских услуга у износу од 3.302 хиљаде динара, енергетске услуге у износу од 

72.386 хиљада динара, комуналне услуге у износу од 79.216 хиљада динара, услуге 

комуникација у износу од 6.415 хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 2.445 

хиљада динара, закуп имовине и опреме у износу од 3.108 хиљада динара и остале 

трошкове у износу од 302 хиљаде динара. 
 

Градоначелник – Извршени су расходи у износу од 307 хиљада динара на терет 

буџета Града и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од пет 

хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 259 хиљада динара и остале трошкове 

у износу од 43 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на групи 421900 – Остали трошкови не садрже материјално значајна погрешна 

исказивања.  
 

Правобранилаштво – Извршени су расходи у износу од 156 хиљада динара на 

терет буџета Града и то за: енергетске услуге у износу од 97 хиљада динара, комуналне 

услуге у износу од 14 хиљада динара, услуге комуникација у износу од 40 хиљада 

динара, трошкове осигурања у износу од пет хиљада динара.  
 

Енергетске услуге, синтетички конто 421200 – Исказани су расходи у износу од 

97 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на групи 421200 – Енергетске услуге не садрже материјално значајна погрешна 

исказивања.  
 

Комуналне услуге, синтетички конто 421300 – Исказани су расходи у износу од 

14 хиљада динара. 
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На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да рачуни ЈКП 

„3. октобар“ Бор за услугу изношења смећа за децембар 2018. године, јул и октобар 

2019. године не садрже потпис лица које је исправу контролисало, тако да 

представљају невалидну рачуноводствену документацију, што није у складу са чланом 

58. Закона о буџетском систему и чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Правобранилаштва да књижење врше на 

основу валидних рачуноводствених докумената. 
   

Градска управа – Извршени су расходи у износу од 93.000 хиљада динара на 

терет буџета Града и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 

2.412 хиљада динара, енергетске услуге у износу од 25.310 хиљада динара, комуналне 

услуге у износу од 60.199 хиљада динара, услуге комуникација у износу од 4.138 

хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 840 хиљада динара и остале трошкове 

у износу од 101 хиљаде динара.  
 

Енергетске услуге, синтетички конто 421200 – Исказан је расход у износу од 

25.310 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствене исправе за електричну енергију у укупном износу од 2.297 хиљада 

динара нису књижене у прописаном року, што није у складу са чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. Рачун ЈП ЕПС Београд број 24565939 од 16.1.2019. године, 

који је примљен 21.1.2019. године књижен је 19.2.2019. године, рачун број 25652548 од 

16.7.2019. године који је примљен 19.7.2019. године књижен је 30.7.2019. године, рачун 

број 25652496 од 16.7.2019. године који је примљен 19.7.2019. године књижен је 

30.7.2019. године. 
 

Комуналне услуге, синтетички конто 421300 – Исказан је расход у износу од 

60.199 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствене исправе за комуналне услуге за 2017. и 2018. годину за неиздате 

станове у јавној својини у укупном износу од 1.269 хиљада динара нису књижене у 

прописаном року. Рачуни Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор“ број 434-02-

04/2018, 434-03-04/2018 и 434-13-04/2018 од 24.1.2019. године који су примљени 29.1. 

и 30.1.2019. године књижени су 28.6.2019. године, што није у складу са чланом 16. 

Уредбе о буџетском рачуноводству. 
 

Остали трошкови, синтетички конто 421900 – Исказан је расход у износу од 

101 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа ЈП ЕПС Београд број 25487747 од 17.6.2019. године која је 

примљена 18.6.2019. године, књижена је 28.6.2019. године, што није у складу са 

чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да рачуноводствене исправе 

књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

ПУ „Бамби“ – Извршени су расходи у износу од 14.182 хиљаде динара од чега 

на терет буџета Града у износу од 13.286 хиљада динара, на терет буџета Републике у 

износу од 20 хиљада динара и из осталих извора у износу од 876 хиљада динара и то за: 

трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 331 хиљаде динара, 

енергетске услуге у износу од 11.330 хиљада динара, комуналне услуге у износу од 

1.667 хиљада динара, услуге комуникација у износу од 545 хиљада динара, трошкове 

осигурања у износу од 309 хиљада динара. 
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Енергетске услуге, синтетички конто 421200 – Исказани су расходи у износу од 

11.330 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Рачуни ЈП ЕПС Београд за електричну енергију за децембар 2018. године, јун и 

октобар 2019. године, рачун ЈКП „Топлана“ Бор за грејање за децембар 2018. године и 

октобар 2019. године у укупном износу од 1.990 хиљада динара не садрже потпис лица 

које је исправу контролисало, тако да представљају невалидну рачуноводствену 

документацију, што није у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему и чланом 

16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

 Рачуноводствене исправе у укупном износу од 521 хиљаде динара нису књижене у 

прописаном року, јер су рачуни за електричну енергију за јун 2019. године примљени 

22.7.2019. године а књижени су 31.7.2019. године, што није у складу са чланом 16. 

Уредбе о буџетском рачуноводству.  

Препоручујемо одговорним лицима ПУ „Бамби“ да књижење врше на основу 

валидних рачуноводствених докумената и да рачуноводствене исправе књиже истог 

или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Центар за културу – Извршени су расходи у износу од 3.762 хиљаде динара од 

чега на терет буџета Града у износу од 3.758 хиљада динара и из осталих извора у 

износу од 330 хиљада динара и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга у 

износу од 71 хиљаде динара, енергетске услуге у износу од 1.165 хиљада динара, 

комуналне услуге у износу од 48 хиљада динара, услуге комуникација у износу од 209 

хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 370 хиљада динара, закуп имовине и 

опреме у износу од 1.896 хиљада динара и остале трошкове у износу од три хиљаде 

динара. 
 

Енергетске услуге, синтетички конто 421200 – Исказан је расход у износу од 

1.165 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на групи 421200 – Енергетске услуге не садрже материјално значајна погрешна 

исказивања. 
 

Закуп имовине и опреме, синтетички конто 421200 – Исказан је расход у износу 

од 1.896 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су неправилно 

на групи 421000 – Стални трошкови исказани расходи за закуп бине и продукције за 

реализацију концерата у износу од 1.896 хиљада динара, уместо на групи 423000 – 

Услуге по уговору, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Центра за културу да расходе планирају и 

евидентирају на одговарајућој економској класификацији.   
 

Музеј рударства и металургије – Извршени су расходи у износу од 2.107 

хиљада динара од чега на терет буџета Града у износу од 2.001 хиљаде динара и из 

осталих извора у износу од 106 хиљада динара и то за: трошкове платног промета и 

банкарских услуга у износу од 40 хиљада динара, енергетске услуге у износу од 1.688 

хиљада динара, комуналне услуге у износу од 82 хиљаде динара, услуге комуникација 

у износу од 277 хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 12 хиљада динара и 

остале трошкове у износу од осам хиљада динара. 
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На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на групи 421200 – Енергетске услуге не садрже материјално значајна погрешна 

исказивања.  
 

Народна библиотека – Извршени су расходи у износу од 1.633 хиљаде динара на 

терет буџета Града и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 

53 хиљаде динара, енергетске услуге у износу од 1.331 хиљаде динара, комуналне 

услуге у износу од 72 хиљаде динара, услуге комуникација у износу од 100 хиљада 

динара, трошкове осигурања у износу од 74 хиљаде динара и остале трошкове у износу 

од три хиљаде динара. 
 

Енергетске услуге, синтетички конто 421200 – Исказани су расходи у износу од 

1.331 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да рачуни ЈП 

ЕПС Београд за електричну енергију за децембар 2018. године, рачуни „Restart energy“ 

доо Београд за електричну енергију за јун и октобар 2019. године, рачун ЈКП 

„Топлана“ Бор за грејање за децембар 2018. године не садрже потпис лица које је 

исправу контролисало, тако да представљају невалидну рачуноводствену 

документацију, што није у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему и чланом 

16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Народне библиотеке да књижење врше на 

основу валидних рачуноводствених докумената. 
 

Спортски центар „Бор“ – Извршени су расходи у износу од 44.781 хиљаде 

динара од чега на терет буџета Града у износу од 44.211 хиљада динара и из осталих 

извора у износу од 570 хиљада динара и то за: трошкове платног промета и банкарских 

услуга у износу од 297 хиљада динара, енергетске услуге у износу од 27.214 хиљада 

динара, комуналне услуге у износу од 16.130 хиљада динара, услуге комуникација у 

износу од 648 хиљада динара, трошкове осигурања у износу од 486 хиљада динара и 

остале трошкове у износу од шест хиљада динара.  
 

Енергетске услуге, синтетички конто 421200 – Исказани су расходи у износу од 

27.214 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствене исправе у укупном износу од 1.376 хиљада динара нису књижене у 

прописаном року, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Рачуни ЈП ЕПС Београд у износу од 965 хиљада динара за електричну енергију за 

октобар 2019. године примљени су 22.11.2019. године а књижени 29.11.2019. године, 

док је рачун ЈКП „Топлана“ Бор у износу од 411 хиљада динара за грејање за јун 2019. 

године, који је примљен 4.7.2019. године књижен 11.7.2019. године. 

Препоручујемо одговорним лицима Спортског центра „Бор“ да рачуноводствене 

исправе књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

МЗ Бакар – Извршени су расходи у износу од 810 хиљада динара на терет буџета 

Града и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од три хиљаде 

динара, енергетске услуге у износу од 341 хиљаде динара, комуналне услуге у износу 

од 16 хиљада динара, услуге комуникација у износу од 13 хиљада динара, закуп 

имовине и опреме у износу од 432 хиљаде динара и остале трошкове у износу од пет 

хиљада динара. 
 

Закуп имовине и опреме, синтетички конто 421600 – Исказани су расходи у 

износу од 432 хиљаде динара. 
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На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да рачуни 

Самачког смештаја доо Бор за издавање у закуп простора за децембар 2018. године и  

јуни 2019. године у укупном износу од 72 хиљаде динара не садрже потпис лица које је 

исправу контролисало, тако да представљају невалидне рачуноводствене документе, 

што није у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему и чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима МЗ Бакар да књижење врше на основу 

валидних рачуноводствених докумената. 
 

МЗ Кривељ – Извршени су расходи у износу од 311 хиљада динара на терет 

буџета Града и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од једне 

хиљаде динара и комуналне услуге у износу од 310 хиљада динара. 
 

Комуналне услуге, синтетички конто 421200 – Исказани су расходи у износу од 

310 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да рачун ЈКП 

„Водовод“ Бор за утрошену воду у септембру 2019. године у износу од 167 хиљада 

динара не садржи потпис лица које је исправу контролисало, тако да представља 

невалидан рачуноводствени документ, што није у складу са чланом 58. Закона о 

буџетском систему и чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима МЗ Кривељ да књижење врше на основу 

валидних рачуноводствених докумената. 
 

МЗ Рудар – Извршени су расходи у износу од 631 хиљаде динара на терет буџета 

Града и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од две хиљаде 

динара, енергетске услуге у износу од 175 хиљада динара, комуналне услуге у износу 

од једне хиљаде динара, услуге комуникација у износу од 10 хиљада динара, закуп 

имовине и опреме у износу од 440 хиљада динара и остале трошкове у износу од три 

хиљаде динара. 
 

Закуп имовине и опреме, синтетички конто 421600 – Исказани су расходи у 

износу од 440 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да рачун 

Самачког смештаја доо Бор за издавање у закуп простора за децембар 2018. године у 

износу од 37 хиљада динара не садржи потпис лица које је исправу контролисало, тако 

да представља невалидан рачуноводствени документ, што није у складу са чланом 58. 

Закона о буџетском систему и чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима МЗ Рудар да књижење врше на основу 

валидних рачуноводствених докумената. 
 

МЗ Шарбановац – Извршени су расходи у износу од 445 хиљада динара на терет 

буџета Града и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од три 

хиљаде динара, енергетске услуге у износу од 319 хиљада динара, комуналне услуге у 

износу од 105 хиљада динара, услуге комуникација у износу од осам хиљада динара и 

остале трошкове у износу од 10 хиљада динара. 
 

Остали трошкови, синтетички конто 421900 – Исказани су расходи у износу од 

10 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствене исправе у укупном износу од три хиљаде динара нису књижене у 

прописаном року, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Рачун ЈП ЕПС Београд за таксу за јавни медијски сервис за октобар 2019. године 

примљен је 29.11.2019. године а књижен 6.12.2019. године, а рачун за таксу за јавни 
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медијски сервис за новембар 2019. године, који је примљен 18.12.2019. године књижен 

је 28.12.2019. године. 

Препоручујемо одговорним лицима МЗ Шарбановац да рачуноводствене исправе 

књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Ризик 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на неправилним 

економским класификацијама долази до нетачног исказивања расхода као и нетачног 

извештавања о износима извршених расхода. 

Уколико се расходи евидентирају на основу невалидне документације постоји 

ризик да су расходи евидентирани и извршени, а да услуга није извршена у уговореном 

и фактурисаном обиму и квалитету. 
 

Препорука број 9 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији. 
 

 

3.1.2.7. Трошкови путовања, група 422000  
 

Група 422000 – Трошкови путовања садржи синтетичка конта: трошкови 

службених путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, 

трошкови путовања у оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика, остали 

трошкови транспорта. 
 

Табела бр: 12: Трошкови путовања                                                                                                        (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 80 80 26 26 32,50 100,00 

2 Градоначелник 518 518 115 115 22,20 100,00 

3 Градска управа 872 872 721 721 82,68 100,00 

4 Спортски центар „Бор“ 615 615 371 157 25,53 42,32 

Укупно корисници (1-4) 2.085 2.085 1.233 1.019 48,87 82,64 

Укупно Град - група 422000 3.710 3.710 2.369 2.155 58,09 90,97 
 

Исказан је расход у износу од 2.369 хиљада динара и то у износу од 1.987 хиљада 

динара на терет буџета Града и у износу од 382 хиљаде динара из осталих извора и то 

за: трошкове службених путовања у земљи у износу од 1.923 хиљаде динара, трошкове 

службених путовања у иностранство у износу од 232 хиљаде динара и остале трошкове 

транспорта у износу од 214 хиљада динара. 
 

Скупштина града – Исказан је расход у износу од 26 хиљада динара за трошкове 

службених путовања у иностранство. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 422200 – Трошкови службених путовања у иностранство не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Градоначелник – Исказан је расход у износу од 115 хиљада динара за трошкове 

службених путовања у земљи у износу од осам хиљада динара и трошкове службених 

путовања у иностранство у износу од 107 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 422200 – Трошкови службених путовања у иностранство не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
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Градска управа – Исказан је расход у износу од 721 хиљаде динара за трошкове 

службених путовања у земљи у износу од 708 хиљада динара и трошкове службених 

путовања у иностранство у износу од 13 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 422100 – Трошкови службених путовања у земљи не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Спортски центар „Бор“ – Исказан је расход у износу од 371 хиљаде динара и то 

48 хиљада динара на терет буџета Града и 323 хиљаде динара из осталих извора, за 

трошкове службених путовања у земљи у износу од 157 хиљада динара и остале 

трошкове транспорта у износу од 214 хиљада динара.  
 

Остали трошкови транспорта, синтетички конто 422900 – Исказани су 

расходи у износу од 214 хиљада динара. 

 На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је неправилно 

на групи 422000 – Трошкови путовања евидентиран расход у износу од 214 хиљада 

динара за услуге превоза тенесита на релацији Бор-Краљево-Бор, перфита на релацији 

Бор-Зрењанин-Бор и Бор-Црни врх-Аеродром-Бор уместо на групи 423000 – Услуге по 

уговору, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији. 
 

Ризик 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на неправилним 

економским класификацијама долази до нетачног исказивања расхода као и нетачног 

извештавања о износима извршених расхода. 
 

Препорука број 10 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају у на 

одговарајућој економској класификацији. 
 

3.1.2.8. Услуге по уговору, група 423000 
  

Група 423000 – Услуге по уговору садржи синтетичка конта: административне 

услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге 

информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентација, 

остале опште услуге.  
Табела број 13: Услуге по уговору                                                                                                           (у хиљадама динара)  

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 17.851 17.851 13.323 13.323 74,63 100,00 

2 Градоначелник 16.173 16.174 11.870 11.870 73,39 100,00 

3 Градска управа 107.431 107.494 78.394 195.407 181,78 249,26 

4 ПУ „Бамби“ 3.753 3.753 3.108 3.108 82,81 100,00 

5 Центар за културу 8.018 8.018 7.496 9.392 117,14 125,29 

6 Туристичка организација 2.643 2.643 2.167 2.167 81,99 100,00 

7 
БФ за развој 

пољопривреде 
2.650 2.650 1.489 1.489 56,19 100,00 

8 МЗ Злот 11 10 1 0 0,00 0,00 

9 МЗ Метовница 35 35 20 0 0,00 0,00 

Укупно корисници (1-9) 158.566 158.628 117.868 236.756 149,25 200,87 

Укупно Град - група 423000 175.109 175.171 123.849 242.737 138.57 195,99 
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Исказано је извршење у износу од 123.849 хиљада динара и то на терет буџета 

Републике у износу од 6.600 хиљада динара, на терет буџета Града у износу од 110.844 

хиљаде динара, из донација и помоћи у износу од 3.276 хиљада динара и из осталих 

извора у износу од 3.129 хиљада динара и то за: административне услуге у износу од 

57 хиљада динара, компјутерске услуге у износу од 1.360 хиљада динара, услуге 

образовања и усавршавања запослених у износу од 1.629 хиљада динара, услуге 

информисања у износу од 31.155 хиљада динара, стручне услуге у износу од 23.182 

хиљаде динара, услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 756 хиљада 

динара, репрезентацију у износу од 3.399 хиљада динара и остале опште услуге у 

износу од 62.311 хиљада динара.  
 

Скупштина Града – Извршени су расходи у износу од 13.323 хиљаде динара на 

терет буџета Града и то за: услуге информисања у износу од 10.901 хиљаде динара, 

репрезентацију у износу од 439 хиљада динара и остале опште услуге у износу од 1.983 

хиљаде динара. 
 

Остале опште услуге, синтетички конто 423900 – Извршени су расходи у 

износу од 1.983 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 423900 – Остале опште услуге не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања. 
 

Градоначелник – Извршени су расходи у износу од 11.870 хиљада динара на 

терет буџета Града и то за: услуге информисања у износу од 7.785 хиљада динара, 

стручне услуге у износу од 1.958 хиљада динара, репрезентацију у износу од 1.977 

хиљада динара и остале опште услуге у износу од 150 хиљада динара. 
 

Репрезентација, синтетички конто 423700 – Извршени су расходи у износу од 

1.977 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Неправилно су на синтетичком конту 423700 – Репрезентација, књижени расходи за 

угоститељске услуге у износу од 37 хиљада динара, уместо на синтетичком конту 

423600 – Услуге за домаћинство и угоститељство, што није у складу са Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 Рачуноводствене исправе, рачуни „Serbia Zijin Bor Copper“ доо Бор број R-433/19 од 

5.11.2019. године, број R-434/19 од 5.11.2019. године и број R-455/19 од 25.11.2019. 

године за угоститељске услуге у укупном износу од 37 хиљада динара, које су 

примљене 13.11.2019. године и 25.11.2019. године, нису књижене у прописаном року, 

већ 4.12.2019. године, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском 

рачуноводству.  

Препоручујемо одговорним лицима Градоначелника да расходе евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији и да рачуноводствене исправе књиже истог 

или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Градска управа – Извршени су расходи у износу од 78.394 хиљаде динара и то 

на терет буџета Града у износу од 71.024 хиљаде динара, на терет буџета Републике у 

износу од 3.743 хиљаде динара, из донација и помоћи у износу од 3.276 хиљада динара 

и из осталих извора у износу од 351 хиљаде динара и то за: компјутерске услуге у 

износу од 935 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу 

од 555 хиљада динара, услуге информисања у износу од 9.644 хиљаде динара, стручне 
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услуге у износу од 12.117 хиљада динара, репрезентацију у износу од 292 хиљаде 

динара и остале опште услуге у износу од 54.851 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 423200 – Компјутерске услуге, 423400 – Услуге информисања и 

423500 – Стручне услуге не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Остале опште услуге, синтетички конто 423900 – Извршени су расходи у 

износу од 54.851 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Неправилно су на групи 423000 – Услуге по уговору исказани расходи и издаци у 

укупном износу од 26.466 хиљада динара, уместо на групи 424000 – Специјализоване 

услуге у износу од 19.192 хиљаде динара за уређење паркова и зелених површина, на 

групи 481000 – Дотације невладиним организацијама у износу од 921 хиљаде динара за 

чланарину Сталној конференцији градова и општина, на групи 482000 – Порези, 

обавезне таксе, казне и пенали у износу од 547 хиљада динара за накнаду за 

одводњавање, на групи 513000 – Остале некретнине и опрема у износу од 5.806 хиљада 

динара за реквизите у парковима, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском 

систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Истовремено, мање су 

исказани нефинансијска имовина у сталним средствима и капитал у износу од 5.806 

хиљада динара. 

 Рачуноводствена исправа, рачун ЈКП „3. октобар“ Бор број 548/2018 од 28.11.2018. 

године за радове на заштити корита водотока река II реда на територији Града Бора у 

износу од 1.507 хиљада динара, није књижена у прописаном року, што није у складу са 

чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. Рачун је примљен 9.1.2019. године а 

књижен 11.3.2019. године. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да расходе планирају и 

евидентирају на одговарајућој економској класификацији и да рачуноводствене 

исправе књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

ПУ „Бамби“ – Извршени су расходи у износу од 3.108 хиљада динара, од којих 

на терет буџета Града у износу од 1.102 хиљаде динара, на терет буџета Републике у 

износу од 1.647 хиљада динара и из осталих извора у износу од 359 хиљада динара и то 

за: компјутерске услуге у износу од 92 хиљаде динара, услуге образовања и 

усавршавања запослених у износу од 207 хиљада динара, услуге информисања у 

износу од 93 хиљаде динара, стручне услуге у износу од 2.168 хиљада динара, услуге 

за домаћинство и угоститељство у износу од 144 хиљаде динара за репрезентацију у 

износу од 103 хиљаде динара и остале опште услуге у износу од 301 хиљаде динара. 
 

Остале опште услуге, синтетички конто 423900 – Извршени су расходи у 

износу од 301 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, рачун Generali Osiguranje Srbija адо Београд број N-

4428/2019 од 30.9.2019. године за осигурање деце у износу од 262 хиљаде динара, није 

књижена у прописаном року, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. Рачун је примљен 7.10.2019. године а књижен 6.11.2019. године. 

Препоручујемо одговорним лицима ПУ „Бамби“ да рачуноводствене исправе 

књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Центар за културу – Извршени су расходи у износу од 7.496 хиљада динара на 

терет буџета Града за: компјутерске услуге у износу од 91 хиљаде динара, услуге 
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образовања и усавршавања запослених у износу од 435 хиљада динара, услуге 

информисања у износу од 519 хиљада динара, стручне услуге у износу од 2.706 хиљада 

динара, услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 608 хиљада динара, 

репрезентацију у износу од 350 хиљада динара и остале опште услуге у износу од 2.787 

хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 423500 – Стручне услуге и 423600 – Услуге за домаћинство и 

угоститељство не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Туристичка организација – Извршени су расходи у износу од 2.167 хиљада 

динара, од којих на терет буџета Града у износу од 2.046 хиљада динара и из осталих 

извора у износу од 121 хиљаде динара и то за: компјутерске услуге у износу од 45 

хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 64 хиљаде 

динара, услуге информисања у износу од 1.172 хиљаде динара, стручне услуге у износу 

од 604 хиљаде динара, репрезентацију у износу од 131 хиљаде динара и остале опште 

услуге у износу од 151 хиљаде динара.  
 

Стручне услуге, синтетички конто 423500 – Извршени су расходи у износу од 

604 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 423500 – Стручне услуге не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања. 
 

Буџетски фонд за развој пољопривреде – Извршени су расходи у износу од 

1.489 хиљада динара на терет буџета Града за остале опште услуге.  
 

Остале опште услуге, синтетички конто 423900 – Извршени су расходи у 

износу од 1.489 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 423900 – Остале опште услуге не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања. 
 

МЗ Злот – Извршени су расходи у износу од једне хиљаде динара на терет буџета 

Града за остале опште услуге. 
 

Остале опште услуге, синтетички конто 423900 – Извршени су расходи у 

износу од једне хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Неправилно су на групи 423000 – Услуге по уговору исказани расходи у износу од 

једне хиљаде динара, уместо на групи 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали 

за накнаду за одводњавање, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском 

систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

 Рачуноводствене исправе, решења ЈВП „Србијаводе“ Београд број 20/1/824 од 

24.4.2018. године и број 20/4/3948 од 31.12.2018. године за накнаду за одводњавање за 

2017. и 2018. годину у укупном износу од једне хиљаде динара, нису књижене у 

прописаном року, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Решења су примљена 18.5.2018. године и 15.3.2019. године а књижена су 9.9.2019. 

године.  

Препоручујемо одговорним лицима МЗ Злот да расходе планирају и евидентирају 

на одговарајућој економској класификацији и да рачуноводствене исправе књиже 

истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
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МЗ Метовница – Извршени су расходи у износу од 20 хиљада динара на терет 

буџета Града за остале опште услуге.  
 

Остале опште услуге, синтетички конто 423900 – Извршени су расходи у 

износу од 20 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Неправилно су на групи 423000 – Услуге по уговору исказани расходи у износу од 20 

хиљада динара, уместо на групи 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали за 

накнаду за одводњавање, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

 Рачуноводствена исправа, решење  ЈВП „Србијаводе“ Београд број 20/1/858 од 

24.4.2018. године за накнаду за одводњавање за 2017. годину и део 2018. године у 

укупном износу од 13 хиљада динара, није књижена у прописаном року, што није у 

складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. Решење је примљено 

12.12.2018. године а књижено 10.9.2019. године.  

Препоручујемо одговорним лицима МЗ Метовница да расходе планирају и 

евидентирају на одговарајућој економској класификацији и да рачуноводствене 

исправе књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Ризик 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на неправилним 

економским класификацијама долази до нетачног исказивања расхода као и нетачног 

извештавања о износима извршених расхода. 
 

Препорука број 11 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији. 
 

 

3.1.2.9. Специјализоване услуге, група 424000  
 

Група 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта: 

пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, 

услуге одржавања аутопутева, услуге одржавања националних паркова и природних 

површина, услуге одржавања животне средине, науке и геодетске услуге, остале 

специјализоване услуге. 
 

Табела број 14: Специјализоване услуге                                                                                                  (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 59.626 59.105 19.263 38.080 64,43 197,68 

2 ПУ „Бамби“ 1.797 1.797 1.423 1.423 79,19 100,00 

3 Центар за културу 10.607 10.607 8.722 8.722 82,23 100,00 

4 
БФ за заштиту животне 

средине 
9.700 9.700 3.200 3.200 32,99 100,00 

Укупно корисници (1-4) 81.730 81.209 32.608 51.425 63,32 157,71 

Укупно Град - група 424000 84.792 84.271 34.551 53.368 63,33 154,46 
 

Исказано је извршење у износу од 34.551 хиљаде динара и то на терет буџета 

Града у износу од 33.140 хиљада динара, из донација и помоћи у износу од 503 хиљаде 

динара и из осталих извора у износу од 908 хиљада динара и то за: пољопривредне 

услуге у износу од 11.395 хиљада динара, услуге образовања, културе и спорта у 

износу од 9.431 хиљаде динара, медицинске услуге у износу од 2.285 хиљада динара, 
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услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге у износу од 6.951 хиљаде 

динара и остале специјализоване услуге у износу од 4.489 хиљада динара.  
 

Градска управа – Исказан је расход у износу од 19.263 хиљаде динара и то за: 

пољопривредне услуге у износу од 11.395 хиљада динара, медицинске услуге у износу 

од 576 хиљада динара, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге у 

износу од 3.751 хиљаде динара и остале специјализоване услуге у износу од 3.541 

хиљаде динара. 
 

Пољопривредне услуге, синтетички конто 424100 – Исказан је расход у износу 

од 11.395 хиљада динара за зоохигијенску службу. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа за рад зоохигијенске службе у укупном износу од 1.380 

хиљада динара, није књижена у пословним књигама истог или наредног дана од дана 

добијања рачуноводствене исправе, што није у складу са чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. Рачун ЈКП „3. октобар“ Бор број 224/2019 од 31.5.2019. 

године примљен је на писарницу 13.6.2019. године, а књижен је 27.6.2019. године. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да рачуноводствене исправе 

књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Медицинске услуге, синтетички конто 424300 – Исказан је расход у износу од 

576 хиљада динара за услуге мртвозорства.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, рачун Дома здравља Бор број 92504-190419 од 19.4.2019. 

године за услуге мртвозорства у износу од 48 хиљада динара, која је примљена на 

писарницу 24.4.2019. године, није књижена у прописаном року, већ 8.5.2019. године, 

што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да рачуноводствене исправе 

књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, синтетички конто 

424600 – Исказан је расход у износу од 3.751 хиљаде динара за услуге очувања 

животне средине и геодетске услуге.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Специјализоване услуге, синтетички конто 424900 – Исказан је расход у износу 

од 3.541 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је неправилно 

на групи 424000 – Специјализоване услуге евидентиран расход у износу од 375 хиљада 

динара за штампање уџбеника и радних свески на влашком језику за Национални савет 

Влаха у Републици Србији, уместо на групи 481000 – Дотације невладиним 

организацијама, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 

9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем.  

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да расходе планирају и 

евидентирају на одговарајућој економској класификацији.  
 

ПУ „Бамби“ – Исказан је расход у износу од 1.423 хиљаде динара од којих из 

буџета Града у износу од 1.203 хиљаде динара и из осталих извора у износу од 220 

хиљада динара и то за: услуге образовања, културе и спорта у износу од 220 хиљада 

динара и медицинске услуге у износу од 929 хиљада динара. 
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Медицинске услуге, синтетички конто 424200 – Исказан је расход у износу од 

929 хиљада динара за услуге јавног здравља. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствене исправе за услуге јавног здравља Завода за јавно здравље „Тимок“ 

Зајечар број 3/25-63006 од 5.11.2019. године, број 2/25-62991 од 4.11.2019. године, број 

4/25-63109 од 13.11.2019. године, број 7/25-58368 од 19.11.2019. године, број 17/25-

63262 од 25.11.2019. године и број 1/25-63269 од 26.11.2019. године у укупном износу 

од 168 хиљада динара, нису књижене у пословним књигама истог или наредног дана од 

дана добијања рачуноводствене исправе, што није у складу са чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству.  

Препоручујемо одговорним лицима ПУ „Бамби“ да рачуноводствене исправе 

књиже истог  а најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене исправе.  
 

Центар за културу – Исказан је расход у износу од 8.722 хиљаде динара на терет 

буџета Града, за услуге образовања, културе и спорта у износу од 8.267 хиљада динара 

и медицинске услуге у износу од 41 хиљаде динара.  
 

Услуге образовања, културе и спорта, синтетички конто 424200 – Исказан је 

расход у износу од 8.267 хиљада динара за услуге културе. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, рачун Позоришта Атеље 212 Београд број 82/19 од 

10.10.2019. године за представу Ноћна стража у износу од 450 хиљада динара, која је 

примљена на писарницу 11.10.2019. године, није књижена у прописаном року, већ 

18.10.2019. године, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Центра за културу да рачуноводствене 

исправе књиже истог а најкасније наредног дана од дана добијања рачуноводствене 

исправе. 
 

Буџетски фонд за заштиту животне средине – Исказан је расход у износу од 

3.200 хиљада динара за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, рачун Института за рударство и металургију Бор број 

95180742-19 од 20.11.2019. године за мониторинг квалитета ваздуха на територији 

општине Бор у износу од 260 хиљада динара, која је примљена на писарницу 

25.11.2019. године, није књижена у прописаном року, већ 3.12.2019. године, што није у 

складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Буџетског фонда за заштиту животне 

средине да рачуноводствене исправе књиже истог а најкасније наредног дана од дана 

добијања рачуноводствене исправе.  
 

Ризик 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на неправилним 

економским класификацијама долази до нетачног исказивања расхода као и нетачног 

извештавања о износима извршених расхода. 
 

Препорука број 12 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији. 
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3.1.2.10. Текуће поправке и одржавање, група 425000 
  

Група 425000 – Текуће поправке и одржавање садржи синтетичка конта: текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме. 
   

Табела број 15: Текуће поправке и одржавање                                                                                     (у хиљадама динара)          
Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градоначелник 13.135 13.135 12.247 1.060 8,07 8,66 

2 Градска управа 150.692 150.692 107.473 108.575 72,05 101,03 

3 Народна библиотека 1.508 1.508 1.102 190 12,60 17,24 

4 Спортски центар „Бор“ 5.827 5.827 4.447 4.447 76,32 100,00 

5 МЗ Старо Селиште 135 135 86 86 63,70 100,00 

Укупно корисници (1-5) 171.297 171.297 125.355 114.358 66,76 91,23 

Укупно Град - група 425000 179.170 179.170 128.994 117.997 65,86 91,47 
 

Исказано је извршење у износу од 128.994 хиљаде динара и то на терет буџета 

Града у износу од 127.333 хиљаде динара и из осталих извора у износу од 1.661 хиљаде 

динара и то за: текуће поправке и одржавање зграда и грађевинских објеката у износу 

од 120.996 хиљада динара и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 7.998 

хиљада динара. 
 

Градоначелник – Извршени су расходи у износу од 12.247 хиљада динара и то 

на терет буџета Града за текуће поправке и одржавање зграда и објеката.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су расходи у 

износу од 11.187 хиљада динара неправилно евидентирани и исказани код 

Градоначелника уместо код Градске управе, што није у складу са чланом 29. Закона о 

буџетском систему.  

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају у складу 

са организационом класификацијом. 
 

Градска управа – Извршени су расходи у износу од 107.473 хиљаде динара на 

терет буџета Града за: текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 

103.104 хиљаде динара и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 4.369 

хиљада динара. 
 

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, синтетички конто 425100 – 

Исказан је расход у износу од 103.104 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Неправилно су на групи 425000 – Текуће поправке и одржавање евидентирани издаци 

у укупном износу од 11.114 хиљада динара и то за: израду и монтажу аутобуских 

стајалишта уместо на групи 513000 – Остале некретнине и опрема у износу од 1.867 

хиљада динара, одржавање крова ОШ „Ђура Јакшић“ Велики Кривељ, подручно 

одељење Горњане уместо на групи 511000 – Зграде и грађевински објекти у износу од 

1.912 хиљада динара, капитално одржавање зграде МЗ Слатина уместо на групи 511000 

– Зграде и грађевински објекти у износу од 7.335 хиљада динара, што није у складу са 

чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству 

и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. Истовремено мање су исказани нефинансијска имовина и капитал у износу од 

11.114 хиљада динара. 

 Рачуноводствене исправе за зимско одржавање улица у граду и одржавање 

атмосферске канализације у укупном износу од 11.013 хиљада динара нису књижене у 
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пословним књигама у прописаном року, што није у складу са чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. Рачун ЈКП „3. октобар“ Бор број 28/2019 од 31.1.2019. 

године примљен је на писарницу 12.2.2019. године, а књижен је 22.2.2019. године. 

Рачун ЈКП „3. октобар“ Бор број 29/2019 од 31.1.2019. године примљен је на писарницу 

11.2.2019. године, а књижен је 19.2.2019. године. Рачун ЈКП „Водовод“ Бор број 19-

РН001000051 од 28.2.2019. године примљен је на писарницу 12.3.2019. године, а 

књижен је 27.3.2019. године.  

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да расходе и издатке 

планирају и евидентирају на одговарајућој економској класификацији и да 

рачуноводствене исправе књиже истог или наредног дана од добијања 

рачуноводствене исправе. 
 

Текуће поправке и одржавање опреме, синтетички конто 425200 – Исказан је 

расход у износу од 4.369 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичком конту 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Народна библиотека – Извршени су расходи у износу од 1.102 хиљаде динара из 

средстава буџета Града и то 945 хиљада динара за текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката и 157 хиљада динара за текуће поправке и одржавање опреме. 
 

Текуће поправке и одржавање, синтетичко конто 425100 – Исказан је расход у 

износу од 945 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је неправилно 

на групи 425000 – Текуће поправке и одржавање код Народне библиотеке евидентиран 

расход за замену расвете ЛЕД расветом у износу од 912 хиљада динара, уместо код 

Градске управе издатак за капитално одржавање зграда и објеката на групи 511100 – 

Зграде и грађевински објекти, јер је зграда Народне библиотеке у пословним књигама 

Градске управе, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 

9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Народне библиотеке и Градске управе да 

расходе планирају и евидентирају у складу са организационом класификацијом  и на 

одговарајућој економској класификацији. 
 

Спортски центар „Бор“ – Извршени су расходи у износу од 4.447 хиљада 

динара и то из средстава буџета Града у износу од 2.944 хиљаде динара и из осталих 

извора у износу од 1.503 хиљаде динара, од чега 2.044 хиљаде динара за текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката и 2.403 хиљаде динара за текуће поправке и 

одржавање опреме. 
 

Текуће поправке и одржавање, синтетичко конто 425100 – Исказан је расход у 

износу од 2.044 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичком конту 425100 – текуће поправке и одржавање зграда и грађевинксих 

објеката не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Текуће поправке и одржавање опреме, синтетички конто 425200 – Исказан је 

расход у износу од 2.403 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичком конту 425200 – текуће поправке и одржавање опреме не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
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МЗ Старо Селиште – Извршени су расходи у износу од 86 хиљада динара из 

средстава буџета Града и то 84 хиљаде динара за текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката и две хиљаде динара за текуће поправке и одржавање опреме.  
 

Текуће поправке и одржавање, синтетичко конто 425100 – Исказан је расход у 

износу од 84 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичком конту 425100 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Ризик 

Уколико се планирају и извршавају расходи који нису у надлежности корисника 

јавља се ризик од нерационалног и законски неоснованог трошења јавних средстава. 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на неправилним 

економским класификацијама долази до нетачног исказивања расхода као и нетачног 

извештавања о износима извршених расхода. 
 

Препорука број 13  

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој организационој и економској класификацији.  
 

 

3.1.2.11. Материјал, група 426000  
 

Група 426000 – Материјал садржи синтетичка конта: административни материјал, 

материјали за пољопривреду, материјали за образовање и усавршавање запослених, 

материјали за саобраћај, материјали за очување животне средине и науку, материјали 

за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјали, материјали 

за одржавање хигијене и угоститељство, материјали за посебне намене. 
        

Табела број 16: Материјал                                                                                                                      (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градоначелник 1.154 1.154 775 775 67,16 100,00 

2 Градска управа 26.697 26.697 21.297 21.297 79,77 100,00 

3 ПУ „Бамби“ 31.893 31.893 22.207 22.207 69,63 100,00 

4 Спортски центар „Бор“ 6.427 6.427 5.686 5.686 88,47 100,00 

5 
БФ за заштиту животне 

средине 
2.080 2.080 1.811 1.811 87,07 100,00 

6 
БФ за развој 

пољопривреде 
1.500 1.500 1.483 1.483 98,87 100,00 

7 МЗ Брезоник 65 65 43 43 66,15 100,00 

8 МЗ Кривељ 43 43 2 2 4,65 100,00 

9 МЗ Оштрељ 46 46 3 3 6,52 100,00 

10 МЗ Доња Бела Река 23 23 11 11 47,83 100,00 

11 МЗ Бучје 62 62 45 45 72,58 100,00 

Укупно корисници (1-11) 69.991 69.990 53.363 53.363 76,24 100,00 

Укупно Град - група 426000 76.486 76.486 58.425 58.425 76,39 100,00 
 

Исказано је извршење у износу од 58.425 хиљада динара и то на терет буџета 

града у износу од 52.890 хиљада динара и из осталих извора у износу од 5.535 хиљада 

динара и то за: административни материјал у износу од 6.407 хиљада динара, материјал 

за пољопривреду у износу од 193 хиљаде динара, материјал за образовање и 

усавршавање запослених у износу од 1.324 хиљаде динара, материјал за саобраћај у 

износу од 6.967 хиљада динара, материјал за образовање, културу и спорт у износу од 
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498 хиљада динара, медицински и лабораторијски материјал у износу од 80 хиљада 

динара, материјал за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 23.356 хиљада 

динара и материјал за посебне намене у износу од 19.600 хиљада динара. 
 

Градоначелник – Извршени су расходи у износу од 775 хиљада динара на терет 

буџета града за: административни материјал у износу од 124 хиљаде динара, 

материјале за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 643 хиљаде динара и 

материјале за посебне намене у износу од осам хиљада динара. 
 

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, синтетички конто 

426800 – Извршени су расходи у износу од 643 хиљаде динара.     

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Градска управа – Извршени су расходи у износу од 21.297 хиљада динара на 

терет буџета Града и то за: административни материјал у износу од 2.184 хиљаде 

динара, материјале за образовање и усавршавање запослених у износу од 609 хиљада 

динара, материјале за саобраћај у износу од 4.530 хиљада динара, материјале за 

одржавање хигијене и угоститељство у износу од 568 хиљада динара и материјале за 

посебне намене у износу од 13.406 хиљада динара.  
 

Административни материјал, синтетички конто 426100 – Извршени су расходи 

у износу од 2.184 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426100 – Административни материјал не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

Материјали за образовање и усавршавање запослених, синтетички конто 426300 

– Извршени су расходи у износу од 609 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426300 – Материјали за образовање и усавршавање запослених 

не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Материјали за саобраћај, синтетички конто 426400 – Извршени су расходи у 

износу од 4.530 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426400 – Материјали за саобраћај не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

Материјали за посебне намене, синтетички конто 426900 – Извршени су 

расходи у износу од 13.406 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су 

рачуноводствене исправе, пет рачуна Предузећa за производњу минералних ђубрива 

„Eliхir Zorka“ Шабац од 27.11.2019. године за индустријску со за путеве у укупном 

износу од 974 хиљаде динара, које су примљене 20.12.2019. године књижене 

31.12.2019. године, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском систему. 

Препоручујемо одговорним лицима да рачуноводствене исправе књиже истог или 

наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

ПУ „Бамби“ – Извршени су расходи у износу од 22.207 хиљада динара од чега 

на терет буџета Града у износу од 19.558 хиљада динара и из осталих извора у износу 

од 2.649 хиљада динара и то за: административни материјал у износу од 684 хиљаде 

динара, материјале за образовање и усавршавање запослених у износу од 136 хиљада 



 Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

Града Бора за 2019. годину 

 

 

 75 

 

динара,  материјале за саобраћај у износу од 564 хиљаде динара, материјале за 

образовање, културу и спорт у износу од 96 хиљада динара, материјале за одржавање 

хигијене и угоститељство у износу од 18.826 хиљада динара и материјале за посебне 

намене у износу од 1.901 хиљаде динара. 
 

Административни материјал, синтетички конто 426100 – Извршени су расходи 

у износу од 684 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426100 – Административни материјал не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, синтетички конто 

426800 – Извршени су расходи у износу од 18.826 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Материјали за посебне намене, синтетички конто 426900 – Извршени су 

расходи у износу од 1.901 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426900 – Материјали за посебне намене не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

Спортски центар „Бор“ – Извршени су расходи у износу од 5.686 хиљада 

динара од чега на терет буџета Града у износу од 3.204 хиљаде динара и из осталих 

извора у износу од 2.482 хиљаде динара и то за: административни материјал у износу 

од 595 хиљада динара, материјале за пољопривреду у износу од 94 хиљаде динара, 

материјале за образовање и усавршавање запослених у износу од 202 хиљаде динара,  

материјале за саобраћај у износу од 1.416 хиљада динара, материјале за образовање, 

културу и спорт у износу од 49 хиљада динара, медицинске и лабораторијске 

материјале у износу од 80 хиљада динара, материјале за одржавање хигијене и 

угоститељство у износу од 1.335 хиљада динара и материјале за посебне намене у 

износу од 1.915 хиљада динара. 
 

Материјали за саобраћај, синтетички конто 426400 – Извршени су расходи у 

износу од 1.416 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426400 – Материјали за саобраћај не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство, синтетички конто 

426800 – Извршени су расходи у износу од 1.335 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Материјали за посебне намене, синтетички конто 426900 – Извршени су 

расходи у износу од 1.915 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426900 – Материјали за посебне намене не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
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Буџетски фонд за заштиту животне средине – Извршени су расходи у износу 

од 1.811 хиљада динара на терет буџета Града за административни материјал у износу 

од 1.732 хиљаде динара и материјале за пољопривреду у износу од 79 хиљада динара. 
 

Административни материјал, синтетички конто 426100 – Извршени су расходи 

у износу од 1.732 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 426100 – Административни материјал не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

Буџетски фонд за развој пољопривреде – Извршени су расходи у износу од 

1.483 хиљаде динара на терет буџета Града за материјале за посебне намене. 
 

Материјали за посебне намене, синтетички конто 426900 – Извршени су 

расходи у износу од 1.483 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је 

рачуноводствена исправа, рачун „Poliester Grupa“ доо Прибој број 190799 од 23.7.2019. 

године за противградне ракете у износу од 1.483 хиљаде динара, која је примљена 

29.7.2019. године књижена 6.8.2019. године, што није у складу са чланом 16. Уредбе о 

буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима да рачуноводствене исправе књиже истог или 

наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Извршени су расходи код месних заједница Брезоник у износу од 43 хиљаде 

динара, Кривељ у износу од две хиљаде динара, Оштрељ у износу од три хиљаде 

динара, Доња Бела Река у износу од 11 хиљада динара, Бучје у износу од 45 хиљада 

динара и Лука у износу од 10 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

код наведених месних заједница на синтетичком конту 426900 – Материјали за посебне 

намене не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 

 

3.1.2.12. Отплата домаћих камата, група 441000 
 

Група 441000 – Отплата домаћих камата садржи синтетичка конта на којима се 

евидентирају отплате камата: на домаће хартије од вредности, осталим нивоима власти, 

домаћим јавним финансијским институцијама, домаћим пословним банкама, осталим 

домаћим кредиторима, домаћинствима у земљи, на домаће финансијске деривате, на 

домаће менице и финансијске промене на финансијским лизинзима. 
Табела број 17: Отплата домаћих камата                                                                                           (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 0 0 0 42 0 ,00 0,00  

Укупно корисник (1-1) 0 0 0 42 0 ,00 0,00  

Укупно Град - група 441000 0 0 0 42 0 ,00 0,00  
 

На групи 441000 – Отплата домаћих камата нису исказани расходи. У току 

поступка ревизије утврђено је да је на овој групи мање исказан расход, јер је исти 

неправилно евидентиран на групи 444000 – Пратећи трошкови задуживања. 

 

3.1.2.13. Пратећи трошкови задуживања, група 444000 
 

Група 444000 – Пратећи трошкови задуживања садржи синтетичка конта на 

којима се књиже негативне курсне разлике, казне за кашњења и таксе које проистичу 

из задуживања. 
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Табела број 18: Пратећи трошкови задуживања                                                                                 (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 8.965 8.965 4.569 0 0,00 0,00 

2 Спортски центар „Бор“ 120 120 43 0 0,00 0,00 

Укупно корисници (1-2) 9.085 9.085 4.612 0 0,00 0,00 

Укупно Град - група 444000 9.266 9.267 4.743 131 1,41 2,76 
 

Исказано је извршење у износу од 4.743 хиљаде динара и то у износу од 4.615 

хиљада динара на терет буџета Града, у износу од 116 хиљада динара из донација и 

помоћи и у износу од 12 хиљада динара из осталих извора и то за: негативне курсне 

разлике у износу од 116 хиљада динара и казне за кашњење у износу од 4.627 хиљада 

динара. 
 

Градска управа – Извршени су расходи у износу од 4.569 хиљада динара на 

терет буџета Града. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Неправилно су евидентирани расходи у износу од 4.569 хиљада динара на групи 

444000 – Пратећи трошкови задуживања на име камата за кашњење, које је требало 

евидентирати на следећим групама конта: 421000 – Стални трошкови у износу од 114 

хиљада динара за електричну енергију за Градску управу, јавну расвету и за ПТТ 

трошкове; 423000 – Услуге по уговору у износу од 16 хиљада динара за услуге превоза; 

425000 – Текуће поправке и одржавање у износу од 1.029 хиљада динара за радове на 

крпљењу ударних рупа и радове на поправци моста; 441000 – Отплата домаћих камата 

у износу од 42 хиљаде динара за камату на ПДВ; 464000 – Дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање у износу од 239 хиљада динара за обавезе у којима је 

Град солидарни дужник са Апотеком Бор; 481000 – Дотације невладиним 

организацијама у износу од две хиљаде динара за пројекте у области јавног 

информисања; 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 459 

хиљада динара за казне за кашњење у поступцима за накнаду штете; 485000 – Накнада 

штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 94 хиљаде 

динара за накнаду штете због повреде на раду, накнаду штете на возилу, накнаду штете 

због упада у необезбеђене шахте и накнаду штете због неочишћеног пешачког прелаза; 

511000 – Зграде и грађевински објекти у износу од 380 хиљада динара за изведене 

радове на реконструкцији објеката и 541000 – Земљиште у износу од 2.194 хиљаде 

динара за одузето земљиште, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском 

систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 Град Бор није евидентирао обавезе које су измирене принудном наплатом, што није у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да расходе планирају и 

евидентирају на одговарајућој економској класификацији и да обавезе евидентирају у 

складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контом 

плану за буџетски систем. 
 

Спортски центар „Бор“ – Извршен је расход у износу од 43 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су неправилно 

евидентирани расходи у износу од 43 хиљаде динара на групи 444000 – Пратећи 

трошкови задуживања на име камата за кашњење, које је требало евидентирати на 

следећим групама конта: 421000 – Стални трошкови у износу од 32 хиљаде динара за 
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електричну енергију, фиксне и мобилне телефоне и интернет и 482000 – Порези, 

обавезне таксе, казне, пенали и камате у износу од 11 хиљада динара за камате на порез 

на добит и камате за порез на доприносе за јавне радове, што није у складу са чланом 

29. Закона о буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

Препоручујемо одговорним лицима Спортског центра „Бор“ да расходе 

планирају и евидентирају на одговарајућој економској класификацији. 
 

Ризик 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на неправилним 

економским класификацијама долази до нетачног исказивања расхода као и нетачног 

извештавања о износима извршених расхода. 
 

Препорука број 14  

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији.  
 

 

3.1.2.14. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 

група 451000 
 

Група конта 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама садржи синтетичка конта субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама и капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама.  
 

Табела број 19: Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                        (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 196.908 196.908 192.782 192.782 97,90 100,00 

2 
БФ за заштиту животне 

средине 
24.900 24.900 23.060 23.060 92,61 100,00 

3 
БФ за развој 

пољопривреде 
20.450 20.450 17.878 17.878 87,42 100,00 

Укупно корисници (1-3) 242.258 242.258 233.720 233.720 96,48 100,00 

Укупно Град - група 451000 242.258 242.258 233.720 233.720 96,48 100,00 
 

Исказан је расход у износу од 233.720 хиљада динара на терет буџета Града, за 

текуће и капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. 
 

Градска управа – Исказан је расход у износу од 192.782 хиљаде динара, од чега 

за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу 

од 162.535 хиљада динара и то: Јавном предузећу за изградњу и експропријацију 

регионалног водосистема „Боговина“ Бор у износу од 24.548 хиљада динара, Јавно 

комуналном предузећу „Топлана“ Бор у износу од 90.000 хиљада динара, Јавно 

комуналном предузећу „Водовод“ Бор у износу од 10.000 хиљада динара, Јавно 

предузећу „Зоолошки врт“ Бор у износу од 32.158 хиљада динара, Јавној установи 

Спортски центар „Бор“ Бор у ликвидацији у износу од 380 хиљада динара и Д.О.О. 

„Бизнис инкубатор центар“ Бор у износу од 5.696 хиљада динара и за капиталне 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 30.000 

хиљада динара Јавно комуналном предузећу „Топлана“ Бор. 
 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да обавезе по 

основу субвенције Јавно комуналном предузећу „Водовод“ Бор за електричну енергију 
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нису рачуноводствено евидентиране преко одговарајуће групе конта 242000 – Обавезе 

по основу субвенција, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији и да обавезе евидентирају у складу са 

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контом плану за 

буџетски систем. 
 

Буџетски фонд за развој пољопривреде – Исказани су расходи за субвенције за 

пољопривреду у износу од 17.878 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на групи 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

не садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Буџетски фонд за заштиту животне средине – Исказани су расходи у износу од 

23.060 хиљада динара, од којих 3.060 хиљада динара за текуће субвенције Јавно 

комуналном предузећу „Водовод“ Бор и у укупном износу од 20.000 хиљада динара за 

капиталне субвенције и то: Јавно комуналном предузећу „Водовод“ Бор у износу од 

5.000 хиљада динара и Јавно комуналном предузећу „3. октобар“ Бор у износу од 

15.000 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичким контима 451100 – Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама и 451200 – Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања. 
 

 

3.1.2.15. Субвенције приватним предузећима, група 454000 
 

Група конта 454000 – Субвенције приватним предузећима садржи синтетичка 

конта текуће субвенције приватним предузећима и капиталне субвенције приватним 

предузећима. 
 

Табела број 20: Субвенције приватним предузећима                                                                            (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 173.638 173.638 143.463 0 0,00 0,00 

Укупно корисник (1-1) 173.638 173.638 143.463 0 0,00 0,00 

Укупно Град - група 454000 173.638 173.638 143.463 0 0,00 0,00 
 

Исказан је расход у износу од 143.463 хиљаде динара и то на терет буџета Града  

за текуће субвенције приватним предузећима. 
 

Градска управа – Исказан је расход у износу од 143.463 хиљаде динара за текуће 

субвенције приватним предузећима за превоз путника и ђачки превоз на градским и 

приградским линијама. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Неправилно је на групи конта 454000 – Субвенције приватним предузећима 

евидентиран расход за превоз путника и ђачки превоз на градским и приградским 

линијама у износу од 143.463 хиљаде динара, уместо на групи конта 423000 – Услуге 

по уговору, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, чланом 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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 Обавезе за принудну наплату за превоз путника и ђачки превоз на градским и 

приградским линијама у износу од 214 хиљада динара нису рачуноводствено 

евидентиране преко одговарајуће групе конта 242000 – Обавезе по основу субвенција, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији и да обавезе евидентирају у складу са 

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контним планом за 

буџетски систем. 
 

Ризик 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на неправилним 

економским класификацијама долази до нетачног исказивања расхода као и нетачног 

извештавања о износима извршених расхода. 
 

Препорука број 15  

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој економској класификацији.  
 

 

3.1.2.16. Трансфери осталим нивоима власти, група 463000 
 

Група 463000 – Трансфери осталим нивоима власти садржи синтетичка конта: 

текући трансфери осталим нивоима власти и капитални трансфери осталим нивоима 

власти. 
 

Табела број 21: Трансфери осталим нивоима власти                                                                          (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 179.485 179.489 153.835 153.835 85,71 100,00 

2 
БФ за заштиту животне 

средине 
1.150 1.150 1.125 1.125 97,83 100,00 

Укупно корисници (1-2) 180.635 180.639 154.960 154.960 85,78 100,00 

Укупно Град - група 463000 180.635 180.639 154.960 154.960 85,78 100,00 
 

Исказано је извршење у укупном износу од 154.960 хиљада динара на терет 

буџета Града и то: за текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 142.050 

хиљада динара и капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 12.910 

хиљада динара. 
 

Градска управа – Исказано је извршење у износу од 153.835 хиљада динара.  

Текући трансфери осталим нивоима власти, синтетички конто 463100 – 

Исказани су трансфери у износу од 140.925 хиљада динара и то: основним школама у 

износу од 85.318 хиљада динара, средњим школама у износу од 38.947 хиљада динара, 

Центру за социјални рад Бор у износу од 13.219 хиљада динара, Историјском архиву 

Неготин у износу од 3.441 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на групи 463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

Капитални трансфери осталим нивоима власти, синтетички конто 463200 – 

Исказани су трансфери у износу од 12.910 хиљада динара и то: основним школама у 

износу од 12.048 хиљада динара, средњим школама у износу од 788 хиљада динара и 

Центру за социјални рад у износу од 74 хиљаде динара. 
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На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на групи 463200 – Капитални трансфери осталим нивоима власти не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Буџетски фонд за заштиту животне средине – Исказан је расход у износу од 

1.125 хиљада динара за текуће трансфере осталим нивоима власти и Буџетском фонду 

за заштиту животне средине за консултантске услуге за јавно – приватно партнерство 

за одабир приватног партнера – оператера будућег Регионалног центра за управљање 

отпадом у износу од 1.125 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су обавезе за 

финансијско учешће Града Бора у оквиру заједничког поступка набавке 

консултантских услуга за јавно – приватно партнерство у износу од 1.125 хиљада 

динара неправилно евидентиране на групи 254000 – Остале обавезе, уместо на групи 

243000 – Обавезе по основу донација, дотација и трансфера, што није у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Препоручујемо одговорним лицима Буџетског фонда да обавезе евидентирају у 

складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

 

3.1.2.17. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, група 

464000 
 

Група 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања садржи 

синтетичка конта текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и 

капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања. 
 

Табела број 22: Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                     (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 51.696 51.696 47.091 47.330 91,55 100,51 

Укупно корисник (1-1) 51.696 51.696 47.091 47.330 91,55 100,51 

Укупно Град - група 464000 51.696 51.696 47.091 47.330 91,55 100,51 
 

Градска управа – Исказано је извршење у износу од 47.091 хиљаде динара из 

средстава буџета Града, од чега за текуће дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања у износу од 45.501 хиљаде динара и за капиталне дотације 

организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 1.590 хиљада динара. 

Дому Здравља Бор пренето је укупно 18.428 хиљада динара, од чега 16.838 

хиљада динара за текуће дотације и 1.590 хиљада динара за капиталне дотације, а 

Националној служби за запошљавање је пренето 28.663 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на групи 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

 

3.1.2.18. Остале дотације и трансфери, група 465000 
  

Група 465000 – остале дотације и трансфери садржи синтетичка конта: остале 

текуће дотације и трансфери и остале капиталне дотације и трансфери. 
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Табела број 23: Остале дотације и трансфери                                                                                 (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина града 277 277 156 156 56,32 100,00 

2 Градоначелник 639 639 195 195 30,52 100,00 

3 Градско веће 1.595 1.594 854 854 53,58 100,00 

4 Правобранилаштво 625 625 340 340 54,40 100,00 

5 Градска управа 26.008 26.008 12.051 12.051 46,34 100,00 

6 ПУ „Бамби“ 12.521 12.521 10.119 10.119 80,82 100,00 

7 Центар за културу 1.372 1.372 1.185 1.185 86,37 100,00 

8 Музеј  1.842 1.842 1.557 1.557 84,53 100,00 

9 Народна библиотека 2.776 2.776 2.235 2.235 80,51 100,00 

10 Туристичка организација 701 701 581 581 82,88 100,00 

11 Спортски центар „Бор“ 3.515 3.515 2.948 2.948 83,87 100,00 

Укупно корисници (1-11) 51.871 51.870 32.221 32.221 62,12 100,00 

Укупно Град - група 465000 51.961 51.960 32.221 32.221 62,01 100,00 
 

Исказан је расход у износу од 32.221 хиљаде динара на терет буџета Града. 

Исказан је расход за остале текуће дотације и трансфере по закону, по основу 

повраћаја 10% плате у буџет Републике, сходно Закону о привременом уређењу 

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава. 
 

Градска управа – Исказано је извршење у износу од 12.051 хиљаде динара за 

остале текуће дотације и трансфере на терет буџета Града. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су неправилно 

евидентиране и исказане обавезе у износу од 1.769 хиљада динара на групи 254000 – 

Остале обавезе, на име незапослених особа са инвалидитетом, уместо на групи 243000 

– Обавезе по основу донација, дотација и трансфера, што није у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. У току поступка ревизије, дана 28.5.2020. године извршено је прекњижење 

обавеза на име незапослених особа са инвалидитетом за 2020. годину на групу 243000 

– Обавезе по основу донација, дотација и трансфера. 
 

ПУ „Бамби“ – Исказано је извршење у износу од 10.119 хиљада динара за остале 

текуће дотације и трансфере на терет буџета Града. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 465100 – Остале текуће дотације и трансфери не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Туристичка организација – Исказано је извршење у износу од 581 хиљаде 

динара за остале текуће дотације и трансфере на терет буџета Града. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су неправилно 

евидентиране и исказане обавезе по основу повраћаја 10% плате у буџет Републике на 

групи 231000 – Обавезе за плате и додатке у износу од 581 хиљаде динара, уместо на 

групи 243000 – Обавезе по основу донација, дотација и трансфера, што није у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да обавезе 

евидентирају у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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Спортски центар „Бор“ – Исказано је извршење у износу од 2.948 хиљада 

динара за остале текуће дотације и трансфере на терет буџета Града. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 465100 – Остале текуће дотације не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања. 
 

3.1.2.19. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група 472000 
  

Група 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета садржи синтетичка 

конта: накнаде из буџета у случају болести и инвалидности, накнаде из буџета за 

породиљско одсуство, накнаде из буџета за децу и породицу, накнаде из буџета за 

случај незапослености, старосне и породичне пензије из буџета, накнаде из буџета у 

случају смрти, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, накнаде из 

буџета за становање и живот и остале накнаде из буџета.        

 

Табела број 24: Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                                  (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 152.220 152.221 115.698 115.698 76,01 100,00 

Укупно корисник (1-1) 152.220 152.221 115.698 115.698 76,01 100,00 

Укупно Град - група 472000 152.220 152.221 115.698 115.698 76,01 100,00 
 

Исказано је извршење у износу од 115.698 хиљада динара из средстава буџета 

Града, код Градске управе и то за: накнаде из буџета за децу и породицу у износу од 

75.044 хиљаде динара, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт у 

износу од 4.591 хиљаде динара, накнаде из буџета за становање и живот у износу од 

18.187 хиљада динара и једнократне помоћи у износу од 17.876 хиљада динара.     
     

Накнаде из буџета за децу и породицу, синтетички конто 472300 – Извршен је 

расход у износу од 75.044 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су неправилно 

евидентиране и исказане обавезе на групи 252000 – Обавезе према добављачима у 

укупном износу од 12.138 хиљада динара и то за: услуге дневног боравка за децу са 

сметњама у развоју за месец мај 2019. године у износу од 764 хиљаде динара, боравак 

трећег детета у вртићу и регресирану ужину за месец мај 2019. године у износу од 220 

хиљада динара, куповину уџбеника од првог до четвртог разреда основних школа у 

износу од 9.824 хиљаде динара, услуге личног пратиоца детета у износу од 514 хиљада 

динара, услуге персоналног асистента за новембар 2019. године у износу од 221 

хиљаде динара и новогодишње пакетиће за децу из социјално угрожених породица у 

износу од 595 хиљада динара, уместо на групи конта 244000 – Обавезе за социјално 

осигурање, што није у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са 

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
 

Накнаде из буџета за становање и живот, синтетички конто 472800 – Извршен 

је расход у износу од 18.187 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су неправилно 

евидентиране и исказане обавезе на групи конта 252000 – Обавезе према добављачима 

у износу од најмање 1.503 хиљаде динара за припремање оброка за потребе Народне 

кухиње по рачуну Установе Спортски центар „Бор“ у Бору број 115/2019 од 1.10.2019. 

године, уместо на групи конта 244000 – Обавезе за социјално осигурање, што није у 
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складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем.  

Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са 

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 472700 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и 

спорт и 472900 – Остале накнаде из буџета, не садрже материјално значајна погрешна 

исказивања. 
 

 

3.1.2.20. Дотације невладиним организацијама, група 481000 
 

Група 481000 – Дотације невладиним организацијама садржи синтетичка конта 

дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације 

осталим непрофитним институцијама. 
 

Табела број 25: Дотације невладиним организацијама                                                                        (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 56.861 56.861 49.917 51.215 90,07 102,60 

Укупно корисници (1-1) 56.861 56.861 49.917 51.215 90,07 102,60 

Укупно Град - група 481000 59.033 59.033 51.546 52.844 89,52 102,52 
 

Исказано је извршење у износу од 51.546 хиљада динара од којих на терет буџета 

Града 51.078 хиљада динара а из донација 468 хиљада динара, и то за дотације осталим 

непрофитним институцијама. 
 

Градска управа – Исказано је извршење у износу од 49.917 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 481900 – Дотације осталим непрофитним институцијама не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

3.1.2.21. Порези, обавезне таксе, казне и пенали, група 482000 
 

Група 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали садржи синтетичка конта: 

остали порези, обавезне таксе и новчане казне и пенали. 
 

Табела број 26: Порези, обавезне таксе, казне и пенали                                                                      (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 7.700 7.700 1.309 1.856 24,10 141,79 

2 Спортски центар „Бор“ 950 950 697 708 74,53 101,58 

3 МЗ Злот 0 0 0 1 0,00 0,00 

4 МЗ Метовница 0 0 0 20 0,00 0,00 

Укупно корисници (1-4) 8.650 8.650 2.006 2.585 29,88 128,86 

Укупно Град - група 482000 10.257 10.257 3.196 3.775 36,80 118,12 
 

У току поступка ревизије утврђено је да су на овој групи мање исказани расходи, 

јер су исти неправилно евидентирани на групи 423000 – Услуге по уговору и групи 

444000 – Пратећи трошкови задуживања. 
 

 

3.1.2.22. Новчане казне и пенали по решењу судова, група 483000  
 

Група 483000 – Новчане казне и пенали по решењу судова садржи аналитички 

конто на коме се евидентирају новчане казне и пенали по решењу судова. 
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Табела број 27: Новчане казне и пенали по решењу судова                                                                  (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 48.517 48.517 42.232 42.755 88,12 101,24 

Укупно корисник (1-1) 48.517 48.517 42.232 42.755 88,12 101,24 

Укупно Град - група 483000 49.038 49.038 42.591 43.114 87,92 101,23 
 

Исказано је извршење у износу од 42.591 хиљаде динара и то из средстава буџета 

Града у износу од 42.421 хиљаде динара и из осталих извора у износу од 170 хиљада 

динара за новчане казне и пенале по решењу судова. 

Градска управа – Исказано је извршење у износу од 42.232 хиљаде динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи исказани 

на синтетичком конту 483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова не садрже 

материјално значајна погрешна исказивања. 
 

 

3.1.2.23. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних  

органа, група 485000  
 

Група 485000 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа садржи синтетички конто накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа.                      

 

Табела број 28: Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа        (у хиљадама динара)                                                                                        
Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 55.427 55.885 53.086 53.180 95,16 100,18 

Укупно корисник (1-1) 55.427 55.885 53.086 53.180 95,16 100,18 

Укупно Град - група 485000 55.427 55.885 53.086 53.180 95,16 100,18 
 

Исказано је извршење у износу од 53.086 хиљада динара из средстава буџета 

Града за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа код 

Градске управе.  

На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да расходи 

исказани на синтетичком конту 485100 – Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа не садрже материјално значајна погрешна исказивања.  
 

 

3.1.3. Издаци за нефинансијску имовину 

Исказани су издаци за нефинансијску имовину у износу од 510.764 хиљаде 

динара. 
 

3.1.3.1. Зграде и грађевински објекти, група 511000 
 

Група 511000 – Зграде и грађевински објекти обухвата синтетичка конта: 

куповина зграда и објеката, изградња зграда и објеката, капитално одржавање зграда и 

објеката и пројектно планирање. 
 

Табела број 29: Зграде и грађевински објекти                                                                                       (у хиљадама динара)  

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градоначелник 90.511 90.511 61.045 0 0 0 

2 Градска управа 556.250 556.251 350.843 422.363 75,93 120,39 

Укупно корисници (1-2) 646.761 646.762 411.888 422.363 65,30 102,54 

Укупно Град - група 511000 655.471 655.472 412.028 422.503 64,46 102,54 
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Исказани су издаци у износу од 412.028 хиљада динара и то из буџета Града у 

износу од 411.888 хиљада динара и из осталих извора у износу од 140 хиљада динара. 

Исказани су издаци за куповину зграда и објеката у износу од 1.153 хиљаде динара, 

изградњу зграда и објеката у износу од 9.384 хиљаде динара, капитално одржавање 

зграда и објеката у износу од 386.016 хиљада динара и пројектно планирање у износу 

од 15.475 хиљада динара. 
 

Градоначелник – Исказан је издатак у износу од 61.045 хиљада динара за 

капитално одржавање зграда и објеката. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је 

неправилно извршен издатак за замену јавне расвете ЛЕД расветом у укупном износу 

од 61.045 хиљада динара са раздела Градоначелника, уместо са раздела Градске управе, 

што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему. 

Препоручујемо одговорним лицима да издатке планирају и евидентирају у складу 

са организационом класификацијом. 
 

Градска управа – Исказан је издатак у износу од 350.843 хиљаде динара и то за: 

куповину зграда и објеката у износу од 1.153 хиљаде динара, изградњу зграда и 

објеката у износу од 9.244 хиљаде динара, капитално одржавање зграда и објеката у 

износу од 324.971 хиљаде динара и пројектно планирање у износу од 15.475 хиљада 

динара.  
 

Куповина зграда и објеката, синтетички конто 511100 – Исказани су издаци у 

износу од 1.153 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да издаци исказани 

на синтетичком конту 511100 – Куповина зграда и објеката не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања.  
 

Изградња зграда и објеката, синтетички конто 511200 – Исказан је издатак у 

износу од 9.244 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствене исправе за изградњу водоводне мреже у укупном износу од 7.704 

хиљаде динара нису књижене истог или наредног дана од дана добијања 

рачуноводствене исправе, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и то рачуни ЈКП „Водовод“ Бор број 232/2019, 233/2019 и 234/2019 од 

31.7.2019. године, који су примљени у писарницу 15.8.2019. године књижени су 

налогом 208 од 27.8.2019. године.  
 

Капитално одржавање зграда и објеката, синтетички конто 511300 – Исказан 

је издатак у износу од 324.971 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је неправилно 

на групи 511000 – Зграде и грађевински објекти евидентиран расход за новчане казне 

и пенале по решењу судова у износу од 64 хиљаде динара, уместо на групи 483000 – 

Новчане казне и пенали по решењу судова, што није у складу са чланом 29. Закона о 

буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

Пројектно планирање, синтетички конто 511400 – Исказан је издатак у износу 

од 15.475 хиљада динара. 

 На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа за пројекат санације и модернизације дела водоводног 

система у укупном износу од 5.982 хиљаде динара није књижена истог или наредног 

дана од дана добијања рачуноводствене исправе, што није у складу са чланом 16. 
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Уредбе о буџетском рачуноводству и то: рачун „Водопројект-БГД“ доо Београд број 5-

19 од 15.4.2019. године, који је примљен у писарницу 16.4.2019. године књижен је 

налогом 110 од 8.5.2019. године. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да рачуноводствене исправе 

књиже истог или наредног дана од добијања рачуноводствене исправе и да расходе 

планирају и евидентирају на одговарајућој економској класификацији. 
 

Ризик 

Уколико се планирају и извршавају расходи који нису у надлежности корисника 

јавља се ризик од нерационалног и законски неоснованог трошења јавних средстава. 

Уколико се настави са планирањем и евидентирањем расхода на неправилним 

економским класификацијама долази до нетачног исказивања расхода као и нетачног 

извештавања о износима извршених расхода. 
 

Препорука број 16  

Препоручујемо одговорним лицима да расходе планирају и евидентирају на 

одговарајућој организационој и економској класификацији. 
 

 

3.1.3.2. Машине и опрема, група 512000  
 

Група 512000 – Машине и опрема обухвата синтетичка конта: опрема за 

саобраћај, административна опрема, опрема за пољопривреду, опрема за очување 

животне средине и науку, медицинска и лабораторијска опрема, опрема за образовање, 

културу и спорт, опрема за војску, опрема за јавну безбедност и опрема за производњу, 

моторна, непокретна и немоторна опрема. 
Табела број 30: Машине и опрема                                                                                                           (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градоначелник 4.600 4.600 4.247 4.247 92,33 100,00 

2 Градска управа 15.815 15.814 7.097 7.097 44,88 100,00 

3 ПУ „Бамби“ 8.767 8.767 7.969 7.969 90,90 100,00 

4 Центар за културу 1.117 1.116 1.028 1.028 92,11 100,00 

5 Музеј  1.417 1.417 1.402 1.402 98,94 100,00 

6 Народна библиотека 2.631 2.631 2.606 2.606 99,03 100,00 

7 Спортски центар „Бор“ 4.050 4.050 3.460 3.460 85,43 100,00 

8 
БФ за заштиту животне 

средине 
33.803 33.803 33.803 33.803 100,00 100,00 

Укупно корисници (1-8) 72.201 72.198 61.612 61.612 85,34 100,00 

Укупно Град - група 512000 74.712 74.710 63.213 63.213 84,61 100,00 
 

Исказани су издаци у износу од 63.213 хиљада динара и то из буџета Републике у 

износу од 519 хиљада динара, из буџета Града у износу од 59.884 хиљаде динара и из 

осталих извора у износу од 2.810 хиљада динара. Исказани су издаци за опрему за 

саобраћај у износу од 5.048 хиљада динара, административну опрему у износу од 

16.806 хиљада динара, опрему за заштиту животне средине у износу од 33.803 хиљаде 

динара, опрему за образовање, културу и спорт у износу од 5.032 хиљаде динара, 

опрему за јавну безбедност у износу од 560 хиљада динара и опрему за производњу, 

моторну, непокретну и немоторну опрему у износу од 1.964 хиљаде динара. 
 

Градоначелник – Исказан је издатак у износу од 4.247 хиљада динара, од којих 

за опрему за копнени саобраћај у износу од 3.880 хиљада динара и административну 

опрему у износу од 367 хиљада динара. 
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Опрема за копнени саобраћај, синтетички конто 512100 – Исказан је издатак у 

износу од 3.880 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да издаци исказани 

на синтетичком конту 512100 – Опрема за копнени саобраћај не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања.  
 

Градска управа – Исказан је издатак у износу од 7.097 хиљада динара од којих 

за опрему за копнени саобраћај у износу од 1.168 хиљада динара, административну 

опрему у износу од 4.433 хиљаде динара, опрему за образовање, науку, културу и 

спорт у износу од 216 хиљада динара и опрему за производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема у износу од 1.280 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да издаци исказани 

на синтетичком конту 512200 – Административна опрема и 512900 – Опрема за 

производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема не садрже материјално значајна 

погрешна исказивања. 
 

ПУ „Бамби“ – Исказан је издатак у износу од 7.969 хиљада динара од којих за 

административну опрему у износу од 7.069 хиљада динара, опрему за образовање, 

науку, културу и спорт у износу од 887 хиљада динара и опрему за јавну безбедност у 

износу од 13 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да издаци исказани 

на синтетичком конту 512200 – Административна опрема и 512600 – Опрема за 

образовање, науку, културу и спорт не садрже материјално значајна погрешна 

исказивања. 
 

Центар за културу – Исказан је издатак у износу од 1.028 хиљада динара од 

којих за административну опрему у износу од 318 хиљада динара и за опрему за 

образовање, науку, културу и спорт у износу од 710 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да издаци исказани 

на синтетичком конту 512600 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Музеј рударства и металургије – Исказан је издатак у износу од 1.402 хиљаде 

динара од којих за административну опрему у износу од 308 хиљада динара и за 

опрему за образовање, науку, културу и спорт у износу од 1.094 хиљаде динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да издаци исказани 

на синтетичком конту 512600 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања.  
 

Народна библиотека – Исказан је издатак у износу од 2.606 хиљада динара од 

којих за административну опрему у износу од 651 хиљаде динара и за опрему за 

образовање, науку, културу и спорт у износу од 1.955 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да издаци исказани 

на синтетичком конту 512600 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт не 

садрже материјално значајна погрешна исказивања. 
 

Спортски центар „Бор“ – Исказан је издатак у износу од 3.460 хиљада динара 

од којих за административну опрему у износу од 2.184 хиљаде динара, опрему за 

образовање, науку, културу и спорт у износу од 45 хиљада динара, опрему за јавну 

безбедност у износу од 547 хиљада динара и опрему за производњу, моторна, 

непокретна и немоторна опрема у износу од 684 хиљаде динара. 
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Опрема за јавну безбедност, синтетички конто 512800 – Исказан је издатак у 

износу од 547 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, рачун СЗТР „Елси“ пр Бор број 0512/19 од 10.9.2019. године 

за паник светиљке у износу од 300 хиљада динара који је примљен на писарницу 

11.9.2019. године, није књижена у прописаном року, већ 19.9.2019. године, што није у 

складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Спортског центра „Бор“ да рачуноводствене 

исправе књиже истог  а најкасније наредног дана од добијања рачуноводствене 

исправе.  
 

Буџетски фонд за заштиту животне средине – Исказан је издатак у износу од 

33.803 хиљаде динара за опрему за заштиту животне средине. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, рачун „Милановић третман вода“ доо Крагујевац број 

000080 од 22.7.2019. године за опрему за пречишћавање отпадних вода у насељу 

Металург у износу од 33.803 хиљаде динара који је примљен на писарницу 25.7.2019. 

године, није књижена у прописаном року, већ 5.8.2019. године, што није у складу са 

чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Буџетског фонда да рачуноводствене исправе 

књиже истог  а најкасније наредног дана од добијања рачуноводствене исправе.  
 

 

3.1.3.3. Остале некретнине и опрема, група 513000  
 

Група 513000 – Остале некретнине и опрема садржи синтетички конто на коме се 

књиже издаци за остале некретнине и опрему. 
 

Табела број 31: Остале некретнине и опрема                                                                                       (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 1.995 1.995 1.180 8.853 443,76 750,25 

Укупно корисник (1-1) 1.995 1.995 1.180 8.853 443,76 750,25 

Укупно Град - група 513000 1.995 1.995 1.180 8.853 443,76 750,25 
 

Исказани су издаци у износу од 1.180 хиљада динара из средстава буџета Града. 

Градска управа – Исказани су издаци у износу од 1.180 хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврђено је да расходи исказани на 

синтетичком конту 513100 – Остале некретнине и опрема не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 
 

 

3.1.3.4. Нематеријална имовина, група 515000 
 

Група 515000 – Нематеријална имовина садржи синтетички конто на коме се 

књиже издаци за нематеријалну имовину. 
         

Табела број 32: Нематеријална имовина                                                                                               (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индекс 

6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 2.569 2.569 2.424 2.424 94,36 100,00 

2 ПУ „Бамби“ 188 188 188 188 100,00 100,00 

3 Народна библиотека 2.250 2.250 2.002 2.002 88,98 100,00 

Укупно корисници (1-3) 5.007 5.007 4.614 4.614 92,15 100,00 

Укупно Град - група 515000 5.562 5.562 5.143 5143 92,47 100,00 
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Исказани су издаци у износу од 5.143 хиљаде динара из средстава буџета Града. 

Градска управа – Исказан је издатак у износу од 2.424 хиљаде динара. 
 

Нематеријална имовина, синтетички конто 515100 – Исказан је издатак у 

износу од 2.424 хиљаде динара за компјутерске софтвере. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, рачун „Mega Computer Engeneering“ доо Београд број 273-

02/2019 од 12.2.2019. године за електронски модул за електронске седнице у износу од 

756 хиљада динара који је примљен на писарницу 14.2.2019. године, није књижена у 

прописаном року, већ 21.2.2019. године, што није у складу са чланом 16. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да рачуноводствене исправе 

књиже истог а најкасније наредног дана од добијања рачуноводствене исправе.  
 

ПУ „Бамби“ – Исказан је издатак у износу од 188 хиљада динара за 

нематеријалну имовину. 
 

Нематеријална имовина, синтетички конто 515100 – Исказан је издатак у 

износу од 188 хиљада динара за лиценцу за књиговодствени софтвер. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, рачун Агенције „Smaj business“ пр Бор број 02-28/М01 од 

12.2.2019. године за лиценцу за коришћење софтвера у износу од 188 хиљада динара 

који је примљен на писарницу 13.2.2019. године, није књижена у прописаном року, већ 

4.3.2019. године, што није у складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима ПУ „Бамби“ да рачуноводствене исправе 

књиже истог а најкасније наредног дана од добијања рачуноводствене исправе. 
 

Народна библиотека – Исказан је издатак у износу од 2.002 хиљаде динара за 

нематеријалну имовину. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да издаци исказани 

на синтетичком конту 515100 – Нематеријална имовина не садрже материјално 

значајна погрешна исказивања. 

  

3.1.3.5. Земљиште, група 541000  
 

Група 541000 – Земљиште садржи синтетичка конта за набавку земљишта. 
 

Табела број 33: Земљиште                                                                                                                (у хиљадама динара) 

Редни 

број 
Буџетски корисник Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијом 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

Индекс 

6/4 

Индек

с 6/5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Градска управа 40.300 40.300 16.177 18.371 45,59 113,56 

Укупно корисник (1-1) 40.300 40.300 16.177 18.371 45,59 113,56 

Укупно Град - група 541000 40.300 40.300 16.177 18.371 45,59 113,56 
 

Градска управа – Исказан је издатак у износу од 16.177 хиљада динара. 
 

Земљиште, синтетички конто 541100 – Исказан је издатак у износу од 16.177 

хиљада динара. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да 

рачуноводствена исправа, записник са расправе број 465-139/19-III-05 од 27.5.2019. 

године који је примљен на писарницу 23.7.2019. године на износ од 6.029 хиљада 

динара, није књижена у прописаном року, већ дана 31.7.2019. године, што није у 

складу са чланом 16. Уредбе о буџетском рачуноводству.  
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Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да рачуноводствене исправе 

књиже истог а најкасније наредног дана од добијања рачуноводствене исправе.  
 

 

3.2. Биланс прихода и расхода 
 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године исказани 

су остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 

2.202.279 хиљада динара и извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у 

износу од 2.348.575 хиљада динара. Исказани резултат пословања је мањак прихода и 

примања – буџетски дефицит у износу од 146.296 хиљада динара. 

У наредној табели исказани су подаци о укупно оствареним текућим приходима и 

примањима од продаје нефинансијске имовине и текућим расходима и издацима за 

нефинансијску имовину у претходној и текућој години: 
 

Табела број 34: Биланс прихода и расхода                                                                                    (у хиљадама динара) 

Број 

конта 
О П И С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

Налаз 

ревизије 
Разлика 

1 2 3 4 5 6 (4-5) 

700000 

+800000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
2.307.595 2.202.279 2.202.387 -108 

700000 Текући приходи 2.237.430 2.165.328 2.165.165 163 

710000 Порези 1.446.415 1.369.240 1.369.240 0 

711000 Порез на доходак, добитак и капиталне добитке 892.215 916.098 916.098 0 

712000 Порез на фонд зарада 344 1 1 0 

713000 Порез на имовину 212.029 233.127 233.127 0 

714000 Порез на добра и услуге 314.543 189.747 189.747 0 

716000 Други порези 27.284 30.267 30.267 0 

730000 Донације и трансфери 286.735 299.085 299.585 -500 

731000 Донације од иностраних држава  27.644 27.644 0 

732000 Донације и помоћи од међународних организација 1.776 6.635 6.635 0 

733000 Трансфери од других нивоа власти 284.959 264.806 265.306 -500 

740000 Други приходи 529.122 481.058 480.395 663 

741000 Приходи од имовине 439.046 375.980 375.983 -3 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 70.352 76.621 81.177 -4.556 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 5.871 11.655 11.655 0 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних .лица 9 9 9 0 

745000 Мешовити и неодређени приходи 13.844 16.793 11.571 5.222 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 11.158 15.945 15.945 0 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 8.146 6.350 6.350 0 

772000 
Меморанд. ставке за рефундацију расхода из прет. 

године 
3.012 9.595 9.595 0 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 34.165 36.951 37.222 -271 

810000 Примања од продаје основних средстава 12.633 12.611 12.678 -67 

811000 Примања од продаје непокретности 12.633 12.611 12.678 -67 

820000 Примања од продаје залиха 21.532 24.340 24.544 -204 

823000 Примања од продаје робе за даљу продају 21.532 24.340 24.544 -204 

400000 

+500000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВИНУ 
2.071.330 2.348.575 2.348.575 0 

400000 Текући расходи 1.864.981 1.837.811 1.817.469 0 

410000 Расходи за запослене 397.754 440.134 440.134 0 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 307.719 343.757 343.757 0 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 55.084 58.960 58.960 0 

413000 Накнаде у  натури 68 779 779 0 

414000 Социјална давања запосленима 20.968 23.253 23.253 0 

415000 Накнаде трошкова за запослене 8.616 8.055 8.055 0 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 5.299 5.330 5.330 0 

420000 Коришћење услуга и роба  648.081 515.362 640.320 124.958 

421000  Стални трошкови 169.582 167.174 165.424 -1.750 

422000 Трошкови путовања 2.479 2.369 2.155 -214 

423000 Услуге по уговору 113.546 123.849 242.951 119.102 

424000 Специјализоване услуге 30.542 34.551 53.368 18.817 

425000 Текуће поправке и одржавање 278.766 128.994 117.997 -10.997 
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426000 Материјал 53.166 58.425 58.425 0 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 3.574 4.743 173 -4.570 

441000 Отплата домаћих камата 10  42 42 

444000 Пратећи трошкови задуживања 3.564 4.743 131 -4.612 

450000 Субвенције 363.985 377.183 233.720 -143.463 

451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

орган. 
239.891 233.720 233.720 0 

454000 Субвенције приватним предузећима 124.094 143.463 0 -143.463 

460000 Донације, дотације и трансфери 203.058 234.272 234.511 239 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 129.631 154.960 154.960 0 

464000 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
43.657 47.091 47.330 239 

465000 Остале дотације и трансфери 29.770 32.221 32.221 0 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 94.539 115.698 115.698 0 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 94.539 115.698 115.698 0 

480000 Остали расходи 153.990 150.419 152.913 2.494 

481000  Дотације невладиним организацијама 52.337 51.546 52.844 1.298 

482000  Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 2.757 3.196 3.775 579 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 53.464 42.591 43.114 523 

485000 
Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
45.432 53.086 53.180 94 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 206.349 510.764 531.106 20.342 

510000 Основна средства 189.532 481.564 499.712 18.148 

511000  Зграде и грађевински објекти 174.122 412.028 422.503 10.475 

512000 Машине и опрема 12.570 63.213 63.213 0 

513000 Остале некретнине и опрема  1.180 8.853 7.673 

515000 Нематеријална имовина 2.840 5.143 5.143 0 

520000 Залихе 13.881 13.023 13.023 0 

523000 Залихе робе за даљу продају 13.881 13.023 13.023 0 

540000 Природна имовина 2.936 16.177 18.371 2.194 

541000  Земљиште 2.936 16.177 18.371 2.194 

 
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА      

 Вишак прихода и примања-буџетски суфицит 236.265    

 
Мањак прихода и примања - буџетски дефицит   146.296 146.188 -108 

 

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА  
113.958 201.744 201.744  

 

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 

ранијих година који је коришћен за покриће расхода и 

издатака текуће године 

3.236 1.199 1.199  

 
Део новчаних средстава амортизације који је 

коришћен за набавку нефинансијске имовине 
 535 535  

 

Део пренетих неутрош. средстава из ранијих год. 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће год. 
110.722 200.010 200.010  

 

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
643    

 

Утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по 

кредитима 

643    

 

Утрошена средства текућих прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за набавку 

финансијске имовине 

    

321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ  349.580 55.448 55.679 -231 

 

Део вишка прихода и примања наменских опредељен 

за наредну годину 
59.886 52.586   

 

Нерасподељен део вишка прихода и примања за 

пренос у наредну годину 
289.694 2.862   

 

3.2.1. Приходи и примања 
 

Према презентованим подацима за 2019. годину, остварени су текући приходи у 

износу од 2.165.328 хиљада динара, остварена су примања од продаје нефинансијске 

имовине у износу од 36.951 хиљаде динара, што укупно износи 2.202.279 хиљада 

динара. У поређењу са претходном годином, у којој су текући приходи и примања од 
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продаје нефинансијске имовине остварени у износу од 2.307.595 хиљада динара, 

утврђено је смањење у односу на претходну годину за 105.316 хиљада динара или 5%. 

  На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 У консолидованом Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода мање су исказани приходи 

од примљених депозита за учешће на лицитацији за закуп пољопривредног земљишта, 

закуп грађевинског земљишта, закуп пословног простора у државној својини и закуп 

пословног простора у градској својини у укупном износу од 231 хиљаде динара који се 

налазе на подрачуну депозита и нису евидентирани, што је супротно члану 49. Закона о 

буџетском систему. 

 У консолидованом Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода више су исказана примања 

од продаје робе за даљу продају у износу од 123 хиљаде динара, што није у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.   

 У консолидованом Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода мање су исказана примања 

од продаје нефинансијске имовине у износу од 394 хиљаде динара и то на групи 

811000 – Примања од продаје непокретности код ПУ „Бамби“ у износу од 67 хиљада 

динара и групи 823000 – Примања од продаје робе за даљу продају код Туристичке 

организације у износу од 131 хиљаде динара и Музеја рударства и металургије у 

износу од 196 хиљада динара, због неправилног евидентирања на групи 742000- 

Приходи од продаје добара и услуга и групи 745000 – Мешовити и неодређени 

приходи, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем, што је ближе објашњено у тачкама 3.1.1.  

 У консолидованом Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, на основу извршеног 

испитивања правилности – класификовања и адекватног третирања извршених 

узоркованих трансакција, утврђена су укупна одступања у оквиру класе 7 – Текући 

приходи у износу од 4.828 хиљада динара, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. Ефекти ових одступања се, због међусобног потирања, 

нису одразили на коначан резултат пословања, што је ближе објашњено у тачкама 3.1.1. 

Препоручујемо одговорним лицима да приходе и примања правилно евидентирају.  
 

3.2.2. Расходи и издаци 
 

Према презентованим подацима за 2019. годину, извршени су текући расходи у 

износу од 1.837.811 хиљада динара, извршени су издаци за нефинансијску имовину у 

износу од 510.764 хиљаде динара, што укупно износи 2.348.575 хиљада динара. У 

поређењу са претходном годином у којој су текући расходи и издаци за нефинансијску 

имовину извршени у износу од 2.071.330 хиљада динара, утврђено је повећање у 

односу на претходну годину за 277.245 хиљада динара или за 13%. 

      На основу ревизије узорковане документације утврдили смо:  

 У консолидованом Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода неправилно су исказани 

издаци на контима класе 400000 – Текући расходи у износу од 20.406 хиљада динара, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, што је 

ближе објашњено у тачкама 3.1.2. и 3.1.3. 

 У консолидованом Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода неправилно су исказани 

расходи на контима класе 500000 – Издаци за нефинансијску имовину у износу од 64 

хиљаде динара, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 
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Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем, што је ближе објашњено у тачкама 3.1.2. и 3.1.3. 

 У консолидованом Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, на основу извршеног 

испитивања правилности – класификовања и адекватног третирања извршених 

узоркованих трансакција, утврђена су укупна одступања у оквиру класе 400000 – Текући 

расходи у износу од 140.694 хиљаде динара, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. Ефекти ових одступања се, због међусобног потирања, 

нису одразили на коначан резултат пословања, што је ближе објашњено у тачкама 3.1.2. 

и 3.1.3. 

Препоручујемо одговорним лицима да расходе и издатке правилно евидентирају. 
 

3.2.3. Резултат пословања 
 

У Билансу прихода и расхода града Бора, у периоду од 1.1. до 31.12.2019. године, 

исказан је буџетски дефицит у износу од 146.296 хиљада динара. Буџетски дефицит је 

коригован за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 1.199 хиљада 

динара, за део новчаних средстава амортизације, који је коришћен за набавку 

нефинансијске имовине у износу од 535 хиљада динара, за део пренетих неутрошених 

средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у 

износу од 200.010 хиљада динара, тако да је вишак прихода и примања – суфицит 

исказан у износу од 55.448 хиљада динара. Утврђени вишак прихода и примања – 

суфицит наменски је опредељен за наредну годину у износу од 52.586 хиљада динара, 

док је износ од 2.862 хиљаде динара, као нераспоређени вишак прихода и примања, 

пренет у наредну годину.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 ПУ „Бамби“, Музеј рударства и металургије и Спортски центар „Бор“ нису утврдили 

распоред вишка прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину) у износу 

од 2.674 хиљаде динара, што није у складу са чланом 7. Правилника о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова. 

 У консолидованом Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода мање је утврђен мањак 

прихода и примања у износу од 231 хиљаде динара, због мање исказаних прихода од 

примљених депозита за учешће на лицитацији за закуп пољопривредног, закуп 

грађевинског земљишта, закуп пословног простора у државној својини и закуп 

пословног простора у градској својини, и више је утврђен мањак прихода и примања у 

износу од 123 хиљаде динара због неоснованог увећања примања од продаје робе за 

даљу продају код Спортског Центра „Бор“, што није у складу са Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

  Препоручујемо одговорним лицима да изврше расподелу вишка прихода и 

примања – суфицита и исти искажу у складу са одредбама Правилника о начину 

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава, корисника средства организација за обавезно социјално осигурање и 

буџетских фондова. 
 

Ризик 

Неевидентирањем свих прихода и примања у буџетској години јавља се ризик од 

нетачног утврђивања резултата. 
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Евидентирањем примања која нису остварена, јавља се ризик од нетачног 

утврђивања резултата и нетачног извештавања о износима остварених примања. 

 

Препорука број 17 

Препоручујемо одговорним лицима да правилно евидентирају и искажу приходе 

и примања, расходе и издатке и резултат пословања. 
 

 

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 3. Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, 

корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских 

фондова. У Билансу стања су исказане билансне позиције које одражавају стање 

имовине, обавеза и капитала на дан 31.12. године за коју се састaвља.  

У поступку ревизије података исказаних у обрасцу Биланс стања на дан 

31.12.2019. године извршена је провера примене начела билансног идентитета која 

захтева да почетни биланс текуће пословне године мора бити потпуно једнак крајњем 

билансу претходне пословне године. У том смислу, извршена је провера поређењем 

података исказаних у Билансу стања на дан 31.12.2019. године из колоне 4 (претходна 

година) са подацима исказаним у обрасцу Биланса стања на дан 31.12.2018. године из 

колоне 5 (текућа година) и утврдили смо да није било одступања.  

Због утврђених пропуста у идентификовању, евидентирању и исказивању 

имовине, потраживања и обавеза насталих у претходном периоду, приказана почетна 

стања на дан 1.1.2019. године нису ослобођена од погрешних исказивања, те у погледу 

истих изражавамо резерву.  

Консолидовани Биланс стања на дан 31.12.2019. године обухвата билансе стања 

директних корисника и то: Скупштине града, Градског већа, Градоначелника, Градског 

правобранилаштва, Градске управе и билансе стања индиректних корисника: Народна 

библиотека, Музеј рударства и металургије, Центар за културу, ПУ „Бамби“, Спортски 

центар „Бор“, Туристичка организација, Буџетски фонд за заштиту животне средине, 

Буџетски фонд за развој пољопривреде и 26 месних заједница.  
 

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.  
 

Скупштина – Председник Скупштине града Бора донео је Решење о образовању 

Комисије за годишњи попис имовине и обавеза, број 404-1038/2019-I-01 од 2.12.2019. 

године. Попис је усвојен Решењем о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза 

Скупштине града Бора на дан 31.12.2019. године број 404-130/2020-I-01 од 25.2.2020. 

године. 

Ревизијом узорковане документације нисмо утврдили неправилности. 
 

Градоначелник и Градско веће – Градоначелник Града Бора и Председник 

градског већа донео је Решење о образовању Комисије за годишњи попис имовине и 

обавеза, број 404-1039/2019-II-01 од 2.12.2019. године. Централна пописна комисија је 

сачинила Извештај о редовном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 

31.12.2019. године број 404-117/2020-II-01. Градоначелник је донео Решење о усвајању 
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извештаја о попису имовине и обавеза Градоначелника града Бора и Градског већа на 

дан 31.12.2019. године број 404-131/2020-II-01 од 25.2.2020. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да није извршен 

попис меница за извођење радова на јавној расвети у износу од 32.257 хиљада динара, 

које се воде ванбилансно на контима групе 351000 и 352000, што није у складу са 

чланом 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

Препоручујемо одговорним лицима да врше попис ванбилансне евиденције. 
 

Правобранилаштво – Правобранилац града Бора донео је Решење о именовању 

Комисије за попис нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама у 

Правобранилаштву града Бора са стањем на дан 31.12.2019. године број ЈП 197/19 од 

10.12.2019. године. Комисија за попис саставила је и доставила извештај о извршеном 

попису 9.1.2020. године, док је Правобранилац Града Бора донео Решење о усвајању 

извештаја о попису имовине и обавеза Правобранилаштва града Бора са стањем на дан 

31.12.2019. годнине број ЈП.23/2020 од 6.2.2020. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је 

Правобранилаштво града Бора приликом вршења пописа примењивало Правилник о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. 

лист општине“ бр.6/2015), уместо Правилник о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, 

број 118/2013 и 137/2014). 

Препоручујемо одговорним лицима да попис врше у складу са одредбама  

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 
 

Градска управа – Попис имовине и обавеза уређен је Правилником о попису 

имовине и обавеза у органима општине Бор број 110-26/14-III од 7.8.2014. године. 

Начелник Градске управе донео је Решење о образовању Комисије за годишњи попис 

имовине и обавеза, број 404-1040/2019-III-01 од 2.12.2019. године. Централна пописна 

комисија је сачинила Извештај о редовном годишњем попису имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2019. године број 404-116/2020-III-01. Начелник Градске управе 

донео је Решење о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза Градске управе на 

дан 31.12.2019. године, број 404-142/2020-III-02 од 27.2.2020. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Није извршен попис датог аванса за набавку материјала у износу од 39 хиљада динара 

добављачу НИС Петрол за допуну дебитних картица, што није у складу са чланом 2. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 

 Комисија за попис новчаних средстава и готовинских еквивалената, краткорочних и 

дугорочних потраживања и краткорочних и дугорочних обавеза извршила је допуну 

пописа, пописом меница за објекат Мулен руж, у износу од 9.225 хиљада динара, који 

Централна пописна комисија својим извештајем није обухватила. 

Препоручујемо одговорним лицима да врше попис целокупне имовине и обавеза. 
 

ПУ „Бамби“ – Попис имовине и обавеза је уређен Правилником о организацији и 

спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са 

стварним стањем Предшколске установе „Бамби“ Бор број 2352/1 од 16.11.2015. 

године и број 3269/2 од 4.12.2019. године. Директор Предшколске установе „Бамби“ 

Бор донео је Одлуку о попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза са 
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стањем на дан 31.12.2019. године број 3059 од 12.11.2019. године и Упутство за рад 

комисија за годишњи попис број 3076 од 13.11.2019. године, а Комисије су донеле 

планове вршења пописа. Управни одбор је усвојио пописе Одлукама о усвајању 

извештаја о извршеном попису од 31.1.2020. године.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 ПУ „Бамби“ је приликом вршења пописа примењивала Правилник о начину и 

роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава РС и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, 

број 33/2015 и 101/18) који се односи на кориснике буџетских средстава Републике 

Србије (директне и индиректне кориснике буџетских средстава Републике Србије), 

уместо Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 118/2013 и 

137/2014). 

 Није извршен попис обавеза за обрачунато боловање за месец децембар 2019. године 

у износу од 456 хиљада динара, што није у складу са чланом 2. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и 

чланом 16. Правилника о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и 

усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем Предшколске установе 

„Бамби“ Бор.  

Препоручујемо одговорним лицима ПУ „Бамби“ да врше попис целокупне имовине 

и обавеза. 
 

Центар за културу – Попис имовине и обавеза је регулисан чланом 37. до 47. 

Правилника о организацији буџетског рачуноводства од 27.2.2019. године. Директор 

Центра за културу је 31.12.2019. године донео Одлуку о попису и образовању комисија 

за попис број 339-I/2019 од 31.12.2019. године и Упутство за рад комисија за попис 

број 340-I/2019 од 31.12.2019. године. Образоване су Комисија за попис 

нематеријалних улагања, земљишта, опреме, залиха материјала, резервних делова и 

алата и Комисија за попис улазница, краткорочних потраживања, готовинских 

еквивалената и готовине, обавеза по свим основама. Попис је усвојен Одлуком 

Управног одбора број 8-V/2020 од 27.1.2020. године и Одлуком Управног одбора број 

10-V/2020 од 10.5.2020. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Комисија за попис нематеријалних улагања, земљишта, опреме, залиха материјала, 

резервних делова и алата и Комисија за попис улазница, краткорочних потраживања, 

готовинских еквивалената и готовине, обавеза по свим основама су утврдиле један 

заједнички План рада број 341-I/2019 од 31.12.2019. године, што није у складу са 

тачком 7. Одлуке о попису и образовању комисија за попис. 

 Планом рада комисије су одредиле да ће почети са радом 8.1.2020. године, док је 

директор тачком 6. Одлуке о попису и образовању комисија за попис одредио да ће 

попис улазница извршити 31.12.2019. године, а динарска средства на рачуну пописаће 

на дан приспећа извода. 

 Комисија за попис улазница, краткорочних потраживања, готовинских еквивалената и 

готовине, обавеза по свим основама пописала је на дан 31.12.2019. године натурално 

стање улазница по објектима, без вредности. 

 Комисија за попис нематеријалних улагања, земљишта, опреме, залиха материјала, 

резервних делова и алата пописала је потраживања, обавезе, стање жиро рачуна и 

благајне, што је задатак Комисије за попис улазница, краткорочних потраживања, 

готовинских еквивалената и готовине, обавеза по свим основама, сходно Одлуци о 

попису и образовању комисија за попис. 
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 Комисија за попис нематеријалних улагања, земљишта, опреме, залиха материјала, 

резервних делова и алата је пописала потраживања и авансе у износу од 63 хиљаде 

динара, а стање потраживања и аванса у књиговодству је 74 хиљаде динара, затим 

пописане су обавезе у износу од 1.455 хиљада динара, док књиговодствено стање 

обавеза износи 6.376 хиљада динара. Наведена комисија је накнадно, дана 7.2.2020. 

године, након усвајања пописа од стране Управног одбора поново пописала стање 

обавеза и потраживања. Управни одбор је усвојио поновни попис потраживања и 

обавеза Одлуком од 10.2.2020. године.  

 Нису пописана потраживања по основу ненаплаћене закупнине за издат пословни 

простор у укупном износу од 491 хиљаде динара, што није у складу са чланом 18. 

Уредбе о буџетском рачуноводству. За потраживања по основу закупнине послати су 

ИОСи закупцима и извршено је сравњење стања по приручној евиденцији на дан 

31.10.2019. године. 

 Пописне листе садрже само натурално стање имовине, што није у складу са чланом 9. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 

 Извештај Комисије за попис нематеријалних улагања, земљишта, опреме, залиха 

материјала, резервних делова и алата не садржи књиговодствено и стварно стање 

имовине (опреме, нематеријалне имовине, залиха), што није у складу са чланом 13. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 

Препоручујемо одговорним лицима Центра за културу да врше попис целокупне 

имовине и обавеза у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
 

Музеј рударства и металургије – Попис имовине и обавеза је уређен 

Правилником о поступку спровођења пописа имовине и обавеза број 57 од 4.2.2016. 

године. Директор је донео Одлуку о попису и образовању комисије за попис имовине и 

обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године бој 845 од 2.12.2019. године. Наведеном 

Одлуком је предвиђено да комисије Извештај о извршеном попису „доставе 

финансијама“ до 15.2.2020. године. Решењима о именовању комисија за попис је 

предвиђено да комисије сачине планове рада, да попис заврше до 13.1.2020. године и 

предају извештаје Централној пописној комисији до 20.1.2020. године, док је Решењем 

о именовању Централне пописне комисије број 849 предвиђено да Централна комисија 

преда извештај Управном одбору до 31.1.2020. године. Директор је донео Упутство за 

рад број 850/1 од 2.12.2019. године, а Комисије су донеле планове вршења пописа. 

Попис је усвојио Управни одбор Одлуком о усвајању извештаја о извршеном попису 

имовине, обавеза и ванбилансне евиденције број 137 од 7.2.2020. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Није извршен попис свих обавеза према добављачима и то обавеза од 31 хиљаде 

динара, што није у складу са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству, чланом 

12. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем и чланом 15. Правилника о поступку спровођења пописа 

имовине и обавеза број 57 од 4.2.2016. године Комисија за попис финансијске имовине 

је завршила попис и сачинила Извештај број 47 од 13.1.2020. године, а рачуни за 

децембар су стизали до 17.1.2020. године. Централној пописној комисији Комисија за 

попис финансијске имовине доставила је обавештење 17.1.2020. године о промени 

стања обавеза према добављачима, због пристиглих рачуна за електричну енергију и 

мобилни телефон. Комисија за попис финансијске имовине није сачинила попис којим 

би констатовала укупно књиговодствено и стварно стање обавеза по добављачима. 
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Такође, Централна пописна комисија није у свом извештају констатовала 

књиговодствено и стварно стање обавеза, што није у складу са чланом 13. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем и чланом 17. Правилника о поступку спровођења пописа имовине и 

обавеза број 57 од 4.2.2016. године. 

 Није извршен попис непокретне имовине у износу од 618 хиљада динара, што није у 

складу са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству, чланом 9. Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем и чланом 12. Правилника о поступку спровођења пописа имовине и обавеза 

број 57 од 4.2.2016. године. 

 Није извршено усклађивање стања са дужницима, што није у складу са чланом 18. 

Уредбе о буџетском рачуноводству, чланом 12. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 

14. Правилника о поступку спровођења пописа имовине и обавеза број 57 од 4.2.2016. 

године. Извршено је усклађивање са осам повериоца. 

 Комисија за попис финансијске имовине је предложила отпис обавезе према 

добављачу „Ивко метал“ доо Бор у износу од 5.648,00 динара по Уговору о набавци 

добара, изради и монтажи носача број 536 од 30.12.2011. године за објекат Амам у 

Брестовачкој Бањи којим је уговорен аванс 100% у износу од 28.240,00 динара без 

ПДВ. Добављач је завршио уговорени посао, испоставио је рачун број 02005/2013 од 

13.11.2013. године, међутим фактурисао је ПДВ у износу од 5.648,00 динара, који 

Музеј није прихватио да плати. Као разлог предлога отписа Комисија је навела да је 

уговор истекао после 10 година и да се добављач није огласио Изводом отворених 

ставки. У поступку ревизије, послата је независна конфирмација наведеном добављачу, 

који је одговорио да нема потраживања од Музеја на дан 31.12.2019. године.  

 Комисија за попис финансијске имовине је предложила задужење обавезе према ЈКП 

„3. октобар“ Бор за 0,10 пара, према ЈП „Пошта Србије“ РЈ Бор за 1 динар и према 

„Телеком Србија“ ад Београд за 9,35 динара, а све из разлога да би стање обавеза према 

наведеним добављачима одговарало износу последњег рачуна. На описани начин 

створена је обавеза за износе плаћене добављачима у 2019. години. Неправилан је 

предлог Комисије и неправилно извршено задужења обавеза према добављачима за 

укупан износ од 10,45 динара. Комисија за попис финансијске имовине је на описани 

начин предложила, а Управни одбор усвојио предлог да се књиговодствено стање које 

је тачно промени у нетачно, односно увећа за 10,45 динара.  

 Комисија за попис нефинансијске имовине није завршила попис у року одређеном 

Упутством за рад број 850/1 од 2.12.2019. године и Планом рада до 20.1.2020. године 

већ 5.2.2020. године, тако да ни Централна пописна комисија није предала извештај 

Управном одбору до 31.1.2020. године како је одређено Упутством за рад број 850/1 од 

2.12.2019. године и Планом рада, већ 6.2.2020. године, што није у складу са чланом 13. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем и чланом 22. Правилника о поступку спровођења пописа 

имовине и обавеза број 57 од 4.2.2016. године. 

 Комисија за попис нефинансијске имовине сачинила је Извештај број 130 од 5.2.2020. 

године, који не садржи књиговодствено и стварно стање имовине, што није у складу са 

чланом 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем и чланом 17. Правилника о поступку 

спровођења пописа имовине и обавеза број 57 од 4.2.2016. године. 
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Препоручујемо одговорним лицима Музеја да врше попис целокупне имовине и 

обавеза у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
 

Народна библиотека – Управни одбор Народне библиотеке донео је Решење о 

именовању комисије за редован годишњи попис имовине и обавеза са стањем на дан 

31.12.2019. године, број 472/2 од 18.11.2019. године и Одлуку о редовном годишњем 

попису и образовању комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 

31.12.2019. године број 472/3 од 18.11.2019. године. Пописна комисија саставила је 

Извештај о извршеном попису имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године, број 13/1 

од 23.1.2020. године. Управни одбор Народне библиотеке донео је Одлуку о усвајању 

извештаја о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године број 51 од 24.1.2020. 

године. Независно од пописа имовине и обавеза Управни одбор донео је Одлуку о 

отпису библиотечке грађе фонда монографских публикација Народне библиотеке 

годишњи отпис за 2019. годину број 50 од 24.1.2020. године. На основу ове одлуке 

извршен је отпис (расход) књига, који представља припрему магацинског простора за 

ревизију књижног фонда планирану за септембар 2020. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Народна библиотека донела је Решења о именовању комисије за редован годишњи 

попис имовине и обавеза и Одлуку о редовном годишњем попису и образовању 

комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године на основу 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

(„Службени гласник РС“, број 33/2015 и 101/18), који се не примењује код 

индиректних корисника јединица локалне самоуправе.  

 Извештај о извршеном попису Народне библиотеке не садржи: стварно и 

књиговодствено стање имовине и обавеза, што није у складу са  чланом 13. став 1. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем. 

 Пописне листе Народне библиотеке садрже попуњене само поједине колоне, што није 

у складу са чланом 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем.  

 Није извршено усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији 

са стварним стањем које се уређује пописом, што није у складу са чланом 18. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима Народне библиотеке да ускладе 

књиговодствено стање имовине и обавеза са стварним стањем које се утврђује 

пописом, да извештај и пописне листе сачине у складу са одредбама  Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем. 
 

Туристичка организација – Попис имовине и обавеза уређен је Правилником о 

организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог 

стања са стварним стањем Туристичке организације Бор број 614-10/2019 од 

22.10.2019. године. Управни одбор Туристичке организације на седници одржаној 

15.10.2019. године донео је Одлуку о образовању Комисије за редован годишњи попис 

имовине и обавеза Туристичке организације Бор, број: 596-10/2019 од 15.10.2019. 

године. Комисија је Извештај о редовном годишњем попису имовине и обавеза 

Туристичке организације Бор на дан 31.12.2019. године доставила 31.1.2020. године, а 

Управни одбор је на 17. седници одржаној 31.1.2020. године усвојио Извештај о 
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годишњем попису имовине и обавеза Туристичке организације Бор на дан 31.12.2019. 

године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Туристичка организација је донела Правилник о вршењу пописа на основу 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

(„Службени гласник РС“, број 33/2015 и 101/18) који се не односи на индиректне 

кориснике јединица локалне самоуправе. 

 Руководилац Туристичке организације није донео Упутство за рад пописне комисије, 

што није у складу са чланом 7. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

 Извештај о попису не садржи предлоге за начин накнађивања мањкова, што није у 

складу са чланом 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

 Комисија за попис није у прописаном року доставила Извештај о редовном годишњем 

попису имовине и обавеза Туристичке организације Бор на дан 31.12.2019. године, што 

није у складу са чланом 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 

 Није извршен попис књиговодственог софтвера садашње вредности 45 хиљада 

динара, конто 016100; обавеза за порез и доприносе на терет запослених у износу од 

149 хиљада динара, конто 231200, 231300, 231400 и 231500; обавеза за порез на превоз 

запослених у износу од једне хиљаде динара, конто 232000 и попис обавеза за 

боловање преко 30 дана у износу од 15 хиљада динара, конто 236000, што није у 

складу са чланом 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем.  

Препоручујемо одговорним лицима Туристичке организације да изврше попис 

целокупне имовине и обавеза у складу са одредбама Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
 

Спортски центар „Бор“ – Попис имовине и обавеза је регулисан чланом 37. до 

51. Правилника о организацији буџетског рачуноводства. Директор Установе Спортски 

центар „Бор“ донео је Одлуку о годишњем попису и образовању комисија за попис 

имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године број 2373/2019 од 25.11.2019. 

године. Директор је донео Упутство за рад комисија за годишњи попис број: 2374/2019 

од 25.11.2019. године, а комисије су донеле планове вршења пописа. Све комисије 

завршиле су попис, саставиле извештаје у предвиђеном року и исте предале 

Централној пописној комисији. Централна пописна комисија саставила је Извештај о 

извршеном попису са стањем на дан 31.12.2019. године број 67-1/2020 од 15.1.2020. 

године. Попис је усвојио Управни одбор Одлуком о усвајању извештаја Централне 

пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2019. године број 

199/2020 од 31.1.2020. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Спортски центар „Бор“ је приликом вршења пописа примењивао Правилник о начину 

и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава РС и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, 

број 33/2015 и 101/18) који се односи на кориснике буџетских средстава Републике 

Србије, уместо Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 118/2013 и 

137/2014). 
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 Није извршен попис: средстава на жиро-рачунима у износу од 7.142 хиљаде динара, 

потраживања од запослених у износу од 12 хиљада динара, потраживања за више 

плаћене доприносе у износу од 12 хиљада динара, потраживања за рефундацију 

боловања преко 30 дана у износу од 322 хиљаде динара, датих аванса у износу од 931 

хиљаде динара, потраживања за више плаћен ПДВ у износу од 121 хиљаде динара,  

обавезе за обрачунате плате за месец децембар 2019. године у износу од 3.884 хиљаде 

динара, обавезе за превоз запослених за месец децембар 2019. године у износу од 135 

хиљада динара, обавезе за обрачунато породиљско и боловање преко 30 дана за месец 

децембар 2019. године у износу од 322 хиљаде динара и обавезе по основу умањења 

плате за месец децембар 2019. године у износу од 143 хиљаде динара, што није у 

складу са чланом 2. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем.  

Препоручујемо одговорним лицима Спортског центра „Бор“ да врше попис 

целокупне имовине и обавеза. 
 

Месне заједнице – Месне заједнице донеле су Одлуке о годишњем попису 

имовине и обавеза на дан 31.12.2019. године, именовале су комисије за попис, које су 

сачиниле планове рада. Све комисије саставиле су Извештаје о извршеном попису, 

извештаје су разматрали Савети месних заједница, исти су усвојени Одлукама о 

усвајању извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године, 

оверени и потписани од стране председника савета, од којих је већини мандат истекао. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Месне заједнице донеле су интерни акт, којим су уредиле попис на основу 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава РС и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

(„Службени гласник РС“, број 33/2015 и 101/18), који се не примењује на индиректне 

кориснике јединица локалне самоуправе.  

 Није извршен попис: зграда и грађевинских објеката у износу од 40.105 хиљада 

динара, које се воде у пословним књигама месних заједница, земљишта у износу од 125 

хиљада динара и нефинансијске имовине у припреми у износу од 5.175 хиљада динара, 

конто 015100, што није у складу са чланом 2. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.  

 Комисије за попис сачиниле су извештаје о извршеном попису, који не садрже 

књиговодствено и стварно стање имовине, што није у складу са чланом 13. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем. 

Препоручујемо одговорним лицима да изврше попис целокупне имовине и сачине 

извештај у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
 

Ревизија усаглашавања потраживања и обавеза је вршена и путем захтева за 

конфирмацију, које је по нашем налогу, послала Градска управа и индиректни 

корисници буџета. Од укупно 60 послатих захтева за конфирмацију стања достављено 

нам је 48 конфирмација. 
 

Табела број 35: Преглед купаца и добављача који су послали конфирмацију                 (у хиљадама динара) 

 

Р.б. 

 

Дужници/повериоци 

Потражи 

вања по 

конфирма 

цијама 

Потражи 

вања по 

пословним 

књигама 

Неусагла 

шено стање 

потражи 

вања 

Обавезе 

по 

конфирма 

цијама 

Обавезе по 

посло 

вним 

књигама 

Неусагла 

шено 

стање 

обавеза 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Градска управа 

1.1 ЈКП Водовод Бор 0 145 145 45 330 285 
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1.2 УГ „Аурора“ Бор    514 514 0 

1.3 СЦ „Бор“ 1.503 1.503 0 1.552 1.552 0 

1.4 ЈКП „3. октобар“ Бор  0 0 0 36 36 0 

1.5 МНРО Бор    681 681 0 

1.6 Центар за самостални 

живот особа са 

инвалидитетом    221 221 0 

1.7 Хидромрежа Зајечар    0 0 0 

1.8 Телеком Србија ад 

Београд 0 168 168 355 161 194 

1.9 Бор травел доо Бор 0 0 0 13.131 13.131 0 

2.  ПУ „Бамби“ 

2.1 Дон дон доо Београд    20 20 0 

2.2 

Тис Митровић доо 

Зајечар    12 12 0 

2.3 АД Имлек Београд    0 0 0 

2.4 

Михајловић доо 

Параћин    5 5 0 

2.5 

СТР Михајловић пр 

Доња Мутница    119 119 0 

2.6 ЈП ЕПС  Београд    574 532 42 

2.7 

Агенција M-SAFETY 

Пирот    10 10 0 

2.8 ЈКП Топлана  Бор    477 477 0 

2.9 

„ITRO-COOP“ доо 

Ариље    0 0 0 

2.10 

Дрогерија Nataly тр 

Ниш    0 0 0 

2.11 

ТЗР&КАТАРИНА доо 

Младеновац    5 5 0 

2.12 СЗР Бордер пр Бор    0 0 0 

2.13 

ДОО PERTINI toys 

Београд    0 0 0 

2.14 Дон дон доо Београд    20 20 0 

3. Музеј рударства и металургије 

3.1 Музеј у Мајданпеку    116 266 150 

3.2 Библиотека „Светозар 

Марковић“ Зајечар 0 0 0 0 20 20 

4.  Народна библиотека 

4.1 Макарт доо, Београд    0 0 0 

4.2 ЈКП Топлана Бор    82 82 0 

4.3 Марната, Бор    0 0 0 

4.4 ЈКП Водовод Бор    0 0 0 

4.5 Сигма Бор    0 0 0 

4.6 Телеком Србија а.д. 

Београд    7 7 0 

5. Туристичка организација 

5.1 „Magic style 2“ пр Бор    0 0 0 

5.2 Tauruss  пр Бор    0 0 0 

5.3 3М2Д рачунарски 

инжењеринг Бор    0 0 0 

5.4 Лав плус доо Бор    0 0 0 

6. Спортски центар „Бор“ 

6.1 Сервис Терзић Дејан пр 

Бор    

0 0 0 

6.2 Јумис доо Ниш    (559) 0 (559) 

6.3 Омнипромет доо 

Београд    

0 0 0 

6.4 Адвокат Петар Јелић 

Бор    

0 0 0 

6.5 ЈКП „3.Октобар“ Бор    94 71 23 

6.6 Завод за јавно здравље 

Тимок  Зајечар    9 36 27 

6.7 Лав плус доо Бор    0 0 0 
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У поступку ревизије утврдили смо да Град Бор није вршио усаглашавање 

својих обавеза, јер смо путем конфирмација утврдили да није усаглашено стање од 

1.301 хиљаде динара, као ни потраживања, јер смо путем конфирмација утврдили да 

није усаглашено стање од 313 хиљада динара, што није у складу са чланом 18. тачка 5. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 12. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 

Препоручујемо одговорним лицима да редовно врше усаглашавање потраживања 

и обавеза са купцима и добављачима. 
 

Ризик 

Уколико се не изврши попис целокупне имовине јавља се ризик од њеног 

отуђења.  

Уколико се не изврши попис обавеза јавља се ризик од неусаглашености 

књиговодственог са стварним стањем. 
 

Препорука број 18 

Препоручујемо одговорним лицима да изврше попис целокупне имовине и свих 

обавеза у складу са одредбама Правилника о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем. 
 

 

3.3.2. Актива 
 

Укупна нето актива исказана у консолидованом Билансу стања Града Бора за 

2019. годину износи 5.510.395 хиљада динара, и то нефинансијска имовина у износу 

3.564.002 хиљаде динара и финансијска имовина у износу од 1.946.393 хиљаде динара. 
 

Табела број 36: Актива консолидованог Биланса стања Града Бора на дан 31.12.2019. године   (у хиљадама динара) 

Конто 

 

Опис 

 

Износ 

претходне 

године 

(почетно 

стање) 

Износ текуће године 

Бруто 
Исправка 

вредности 
Нето 

Налаз 

ревизије 

нето 

Разлика 

1 2 3 4 5 6(4-5) 7 8(6-7) 

000000 

Нефинансијска 

имовина 1.938.933 5.564.618 2.000.617 3.564.002 6.120.145 -2.556.143 

010000 

Нефинансијска 

имовина у 

сталним сред. 1.930.312 5.543.684 1.988.825 3.554.860 6.108.607 -2.553.747 

 

011000 

Некретнине и 

опрема 1.803.446 3.770.955 1.588.172 2.182.783 4.661.886 -2.479.103 

014000 

Природна 

имовина 24.657 1.267.142 0 1.267.142 1.345.684 -78.542 

015000 

Нефинансијска 

имовина у 

припреми и 

аванси 22.540 391.217 361.408 29.809 25.911 +3.898 

016000 

Нематеријална 

имовина 79.669 113.720 38.594 75.126 75.126 0 

020000 Нефинансијска 8.621 20.934 11.792 9.142 11.538 -2.396 

6.8 Бин комерц доо Београд    0 0 0 

6.9 СТР Ђорђевић пр Бор    0 0 0 

6.10 ЕПС Снабдевање 

Београд    1.913 1.914 1 

6.11 СТР Михајловић Доња 

Мутница Параћин    (192) (192) 0 

6.12 Технохемија  доо 

Београд    0 0 0 

6.13 Телеком ад Београд    57 57 0 

Укупно   313   1.301 
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имовина у 

залихама 

021000 Залихе 6.198 6.319 726 5.593 7.989 -2.396 

022000 

Залихе ситног 

инвентара и 

потрошног 

материјала 2.423 14.615 11.066 3.549 3.549 0 

100000 

Финансијска 

имовина 1.586.975 2.043.875 97.482 1.946.393 2.032.363 -85.970 

110000 

Дугорочна 

финансијска 

имовина 871.730 883.299 0 883.299 883.299 0 

111000 

Дугорочна 

домаћа 

финансијска 

имовина 871.730 883.299 0 883.299 883.299 0 

120000 

Новчана 

средства, 

племенити 

метали,хартије 

од вредности, 

потраживања 

и краткорочни 

пласмани 614.177 1.008.126 21.904 986.222 1.056.041 -69.819 

121000 

Новчана 

средства, 

племенити 

метали,хартије 

од вредности 590.268 443.852 0 443.852 443.852 0 

122000 

Краткорочна 

потраживања 17.237 544.820 7.953 536.867 606.686 -69.819 

123000 

Краткорочни 

пласмани  6.672 19.454 13.951 5.503 5.503 0 

130000 

Активна 

временска 

разграничења 101.068 152.450 75.578 76.872 93.023 -16.151 

131000 

Активна 

временска 

разграничења 101.068 152.450 75.578 76.872 93.023 -16.151 

Укупна Актива 3.525.908 7.608.493 2.098.098 5.510.395 8.152.508 -2.642.113 

351000 
Ванбилансна 

Актива 2.202 44.694 320 44.374 42.059 2.315 
 

 

а) Нефинансијска имовина – Нефинансијска имовина је исказана у износу од 

3.564.002 хиљаде динара.  
 

        Зграде и грађевински објекти, конто 011100 – У консолидованом Билансу 

стања Града Бора  са стањем на дан 31.12.2019. године, исказана је садашња вредност 

зграда и грађевинских објеката у износу од 2.058.740 хиљада динара. У билансима 

стања корисника, садашња вредност зграда и грађевинских објеката исказана је и то 

код: Градске управе у износу од 2.018.496 хиљада динара, Туристичке организације у 

износу од 139 хиљада динара и месних заједница у износу од 40.104 хиљаде динара. У 

2019. години Градска управа увећала је вредност зграда и грађевинских објеката по 

основу улагања у радове на адаптацији и уређењу евидентираних објеката и 

асфалтирању путева на сеоском и градском подручју у износу од 396.314 хиљада 

динара, Туристичка организација за износ од 139 хиљада динара, који се односи на 

монтажну кућицу од природног материјала (дрвета), без темеља, која је постављена 

испред Лазареве пећине. У 2019. години умањена је вредност  зграда и грађевинских 

објеката за обрачунату амортизацију у износу од 1.431.545 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 
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 Град Бор зграде и грађевинске објекте није правилно, свеобухватно и тачно исказао у 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године, јер у пословним књигама није евидентирао 

део нефинансијске имовине у јавној својини Града Бора, која је уписана у катастар 

непокретности, укупне вредности 2.501.245 хиљада динара, површине 36.500м
2
, на 

катастарској парцели 2653/1 КО Бор и то: објекат за спорт и физичку културу у износу 

од 624.050 хиљада динара површине 8.915м
2
, базен у износу од 607.880 хиљада динара 

површине 8.684м
2
, зграда пословних услуга у износу од 20.160 хиљада динара 

површине 288м
2
, зграда за спорт и физичку културу у износу од 1.176.280 хиљада 

динара површине 16.804м
2
 и зграду тржног центра „Капије Бора“ у износу од 72.875 

хиљада динара површине 1.809м
2
, што није у складу са чланом 12. и 13. Закона о јавној 

својини, чланом 4. Закона о државном премеру и катастру, чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. У току поступка ревизије, налогом 59 од 2.3.2020. 

године укњижена је пословним књигама Градске управе имовина у вредности од 

2.501.245 хиљада динара. 

 У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године мање је исказана 

вредност зграда и грађевинских објеката у износу од 10.539 хиљада динара, за издатке 

евидентиране на контима класе 400000 – Текући расходи која није евидентирана на 

контима групе 011100 – Зграде и грађевински објекти, што није у складу са чланом 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. Истовремено мање је искзан капитал 

310000 у истом износу.  

 У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године више је исказана 

вредност зграда и грађевинских објеката у износу 64 хиљаде динара, за расходе 

евидентиране на контима класе 500000 – Издаци за нефинансијску имовину и више је 

евидентирана на контима групе 011100 – Зграде и грађевински објекти, што није у 

складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Истовремено више је 

исказан капитал 310000 у истом износу. 

 За зграде и грађевинске објекте у износу од 40.105 хиљада динара, које се воде код 

месних заједнице Града Бора не постоје докази о правима на њима, нити акт који би 

представљао правни основ за коришћење од стране месних заједница, што није у 

складу са чланом 4. Закона о државном премеру и катастру, чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. У току поступка ревизије налогом 15/2 од 

31.5.2020. године код МЗ Брестовац и налогом 13/2 од 31.5.2020. године код МЗ 

Метовница објекти су искњижени из пословних књига месних заједница и укњижени у 

пословним књигама Градске управе.   

 У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године више је исказана 

вредност зграда и грађевинских објеката у износу од 139 хиљада динара, док је мање 

исказана вредност осталих некретнина и опреме, конто 011300, код Туристичке 

организације за вредност монтажне кућице од природног материјала (дрвета), без 

темеља, која је постављена испред Лазареве пећине, што није у складу са чланом 9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем.  

 У пословним књигама Градске управе нису евидентиране водоводна, канализациона и 

топловодна мреже, чију вредност у поступку ревизије нисмо могли да утврдимо. 

Препоручујемо одговорним лицима да у пословним књигама Градске управе  

евидентирају зграде и грађевинске објекте за које поседују доказ о праву на њима, као 
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и да зграде и грађевинске објекте евидентирају у складу са одредбама Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем.  
 

  Опрема, конто 011200 –У консолидованом Билансу стања Града Бора, на дан 

31.12.2019. године исказана је садашња вредност опреме у износу од 119.315 хиљада 

динара. У Билансима стања корисника, садашња вредност опреме исказана је и то код: 

Градоначелника у износу од 6.872 хиљаде динара, Скупштине града у износу од 888 

хиљада динара, Правобранилаштва града у износу од 203 хиљаде динара, Градске 

управе у износу од 59.601 хиљаде динара, ПУ „Бамби“ у износу од 21.363 хиљаде 

динара, Музеја рударства и металургије у износу од 2.861 хиљаде  динара, Народне 

библиотеке у износу од 3.994 хиљаде динара, Туристичке организације у износу од 974 

хиљаде динара, Спортског центра „Бор“ у износу од 12.732 хиљаде динара, Центра за 

културу у износу од 7.344 хиљаде динара, месних заједница у износу од 1.972 хиљаде 

динара и Буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 510 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године више је исказана опрема 

у износу од 195 хиљада динара, јер није искњижен мањак опреме код Градске управе 

утврђен пописом у у претходним годинама, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 Вредност опреме код Народне библиотеке мање је исказана за износ од десет хиљада 

динара, због програмски погрешно обрачунате амортизације (неусклађеност главне 

књиге и помоћне књиге основних средстава). 

 Непокретна имовина, код Музеја рударства и металургије је исказана у износу од 618 

хиљада динара и то видео надзор и пројекторске светиљке по Пројекту „Сачувај и 

покажи“, климе и бојлер. У помоћној књизи основних средстава евидентирана је клима 

набавне вредности 80 хиљада динара, а садашње вредности 13 хиљада динара, односно 

у помоћној књизи није евидентирана непокретна опрема у износу од 538 хиљада 

динара. Главна књига и помоћна књига основних средстава нису усклађене за 538 

хиљада динара, што није у складу са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима да ускладе књиговодствено стање опреме са 

стварним стањем опреме, у пословним књигама евидентирају опрему, обрачун 

амортизације врше на прописани начин, ускладе стање помоћне књиге основних 

средстава и главне књиге и опрему евидентирају у складу са одредбама Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем.  
 

  Остале некретнине и опрема, конто 011300 – У консолидованом Билансу стања 

на дан 31.12.2019. године исказана је садашња вредност осталих некретнина и опреме у 

износу од 4.728 хиљада динара, од чега у билансу стања Градоначелника износ од 103 

хиљаде динара, Градске управе износ од 4.225 хиљада динара и Спортског центра 

„Бор“ износ од 400 хиљада динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је у 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године мање исказана опрема  у 

износу од 7.673 хиљаде динара, за издатке евидентиране на контима расхода која није 

евидентирана на контима групе 011300 – Остале некретнине и опрема, што није у 

складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Истовремено мање је 

исказан капитал 310000 у истом износу. 
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  Препоручујемо одговорним лицима да у пословним књигама евидентирају остале 

некретнине и опрему. 
 

  Земљиште, конто 014100 - У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године исказана је вредност земљишта од 1.267.142 хиљаде динара, и то: код Градске 

управе износ од 1.267.017 хиљада динара и код месних заједница износ од 125 хиљада 

динара.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године, Градска управа није 

евидентирала и исказала грађевинско земљиште у јавној својини Града Бора укупне 

вредности 76.473 хиљаде динара, површине 117.651м
2
, на катастарској парцели 2653/1 

КО, што није у складу чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У току 

потупка ревизије налогом 63 од 2.3.2020. године укњижено је земљиште. 

 У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године, Градска управа мање је 

исказала земљиште у износу од 2.194 хиљаде динара, за издатке евидентиране на 

контима расхода које није евидентирала на контима групе 014100 – Земљиште, што 

није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Истовремено мање је исказан капитал 310000 у истом износу. 

 Месне заједнице евидентирале су и исказале грађевинско земљиште укупне 

вредности 125 хиљада динара, за које нам у поступку ревизије површина и подаци о 

катастарским парцелама нису презентовани, што није у складу са чланом 4. Закона о 

државном премеру и катастру, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да утврде површину и вредност земљишта у 

својини Града, у пословним књигама евидентирају земљиште у складу са одредбама 

Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем.  
 

Нефинансијска имовина у припреми, конто 015100 – У консолидованом 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године нефинансијска имовина у припреми исказана 

је у износу од 29.809 хиљада динара, од чега се износ од 24.634 хиљаде динара односи 

на Градску управу, а износ од 5.175 хиљада динара на месне заједнице.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је код МЗ Злот 

нефинансијска имовина у припреми више исказана за износ од 3.898 хиљада динара, 

због књижења 2012. године авансног плаћања износа од 100% вредности уговорених 

радова, који нису извршени, а који износ је евидентиран и на конту датих аванса, што 

није у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да утврде вредност нефинансијске имовине у 

припреми и нефинансијску имовину у припреми евидентирају у складу са одредбама 

Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем.  
 

         Нематеријална имовина, конто 016100 – У консолидованом Билансу стања на 

дан 31.12.2019. године вредност нематеријалне имовине исказана је у износу од  75.126 

хиљада динара, од чега је износ од 321 хиљаде динара исказан код Градоначелника, 

износ од  34.601 хиљаде динара код Градске управе Бор, износ од 92 хиљаде динара 

код Центра за културу, износ од 3.035 хиљада динара код Музеја рударства и 
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металургије, износ од 36.199 хиљада динара код Народне библиотеке, износ од 45 

хиљада динара код Туристичке организације и износ од 833 хиљаде динара код Фонда 

за заштиту животне средине. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је стање 

нематеријалне имовине код Музеја рударства и металургије више исказано за 681,50 

динара, јер није правилно обрачуната амортизација софтвера набављених у 2019. 

години, што није у складу са Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и 

основних средстава са стопама амортизације. Дана 1.1.2020. године евидентирана је 

амортизација софтвера набављених у 2019. години у износу од  681,50 динара налогом 

за књижење број АМ/001. 
          

Залихе робе за даљу продају, конто 021300 – У консолидованом Билансу стања 

на дан 31.12.2019. године исказан је износ од 5.593 хиљаде динара. У билансима стања 

корисника вредност робе за даљу продају исказана је у износу од 175 хиљада динара 

код Туристичке организације и у износу од 5.418 хиљада динара код Спортског центра. 
   

         Залихе ситног инвентара, конто 022100 – У консолидованом Билансу стања на 

дан 31.12.2019. године вредност залиха ситног инвентара исказана је у износу од 932 

хиљаде динара, од чега је износ од 594 хиљаде динара исказан код ПУ „Бамби“, износ 

од 26 хиљада динара код Центра за културу, износ од 17 хиљада динара код 

Туристичке организације и износ од 295 хиљада динара код Спортског центра „Бор“.  

        На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да Центар за 

културу, Музеј рударства и металургије и Народна библиотека нису интерним актом 

уредили отпис ситног инвентара. 

        Препоручујемо одговорним лицима да донесу интерни акт, којим ће уредити 

отпис ситног инвентара. 
 

        Залихе потрошног материјала, конто 022200 – У консолидованом Билансу 

стања на дан 31.12.2019. године вредност залиха потрошног материјала исказана је у 

износу од 2.617 хиљада динара. У билансима стања индиректних корисника исказана је 

вредност залиха потрошног материјала и то: износ од 1.671 хиљаде динара код ПУ 

„Бамби“ и износ од 946 хиљада динара код Спортског центра „Бор“. 

б) Финансијска имовина – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године  финансијска имовина је исказана у износу од 1.946.393 хиљаде динара.  
 

  Домаће акције и остали капитал, конто 111900 – На овој билансној позицији 

на дан 31.12.2019. године исказан је износ од 883.299 хиљада динара, од чега износ од 

626.818 хиљада динара на име учешћа капитала у домаћим јавним нефинансијским 

предузећима, а износ од 256.481 хиљаде динара на име учешћа капитала у домаћим 

нефинансијским предузећима.  

Табела број 37 : Преглед основног капитала ЈП на дан 31.12.2019. године                                        (у хиљадама динара) 

ред

ни 

број 

Назив јавно 

 предузећа 

Основни 

капитал у 

Билансу стања 

ЈП (стат. под) 

Основни 

капитал 

регистрован у 

АПР 

Основни капитал у 

пословним 

књигама Града  

разлика          

(3-4) 

разлика        

(3-5) 
1 2 3 4 5 6 7 

1. ЈКП „Водовод“ Бор 46.783 7.913 46.783 38.870 0 

2. ЈКП „3.октобар“ Бор 13.637 9.204 9.204 4.433 4.433 

3. ЈКП „Топлана“ Бор 513.351 513.351 513.351 0 0 

4. ЈП за стамбене услуге Бор 9.382 44.529 44.529 -35.147 -35.147 

5. ЈП Зоолошки врт Бор 3.469 52 52 3.417 3.417 

6. ЈП Боговина 646.262 646.262 12.860 0 633.402 

7. Бизнис инкубатор центар доо 397 39 39 358 358 

Укупно 1.233.281 1.221.350 626.818 11.931 606.463 
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Град Бор је у претходном периоду стекао дугорочне хартије од вредности – 

акције, код Института за рударство и металургију укупне вредности у износу од 94.540 

хиљада динара, „Лак жица“ доо Бор укупне вредности у износу од 3.040 хиљада 

динара, „Центроисток“ ад Бор укупне вредности у износу од 147.331 хиљаде динара, 

„Футура плус“ ад Београд укупне вредности у износу од  једне хиљаде динара и 

„Трајал корпорација“ ад Крушевац укупне вредности у износу од 11.569 хиљада 

динара, које се у складу с прописима који регулишу тржиште хартија од вредности, 

воде на власничким рачунима хартија од вредности у Централном регистру, депоу и  

клирингу хартија од вредности Београд. Акције „Центроисток“ ад Бор су стечене без 

накнаде преносом из Регистра акција и удела у поступку приватизације, а код осталих  

конверзијом потраживања Општине Бор по основу изворних јавних прихода у трајни 

улог у основни капитал сходно закључцима Владе РС. Град Бор не поседује рачуне у 

пословним банкама за куповину и продају хартија од вредности, као ни уговоре за 

обављање наведених послова. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да није 

усаглашено стање основног капитала јавних предузећа и привредних друштава чији је 

оснивач Град Бор, исказаног у финансијским извештајима јавних предузећа и 

привредних друштава, исказаног у регистру привредних друштава код Агенције за 

привредне регистре и исказаног у пословним књигама и финансијским извештајима 

Града Бора. 

Утврђена је разлика у износу од 11.931 хиљаде динара између основног капитала 

исказаног у финансијским извештајима јавних предузећа и привредних друштава на 

дан 31.12.2019. године и основног капитала исказаног у регистру привредних друштава 

код Агенције за привредне регистре. 

Утврђена је и разлика у износу од 606.463 хиљаде динара између основног 

капитала исказаног у финансијским извештајима јавних предузећа и привредних 

друштава на дан 31.12.2019. године и основног капитала евидентираног у пословним 

књигама и исказаног у финансијским извештајима Града Бора.  

 Препоручујемо одговорним лицима Градске управе да усагласе стање учешћа 

капитала у јавним предузећима и привредним друштвима чији је оснивач Град, у 

погледу износа који се исказује у пословним књигама Градске управе, финансијским 

извештајима јавних предузећа и привредних друштава и регистру код Агенције за 

привредне регистре. 
 

 Жиро и текући рачуни, конто 121100 – У консолидованом Билансу стања на 

дан 31.12.2019. године исказано је стање на жиро рачуну у износу од 431.011 хиљада 

динара. У билансима стања корисника исказано је стање на жиро и текућим рачунима 

и то: у износу од 422.887 хиљада динара код Градске управе, у износу од 152 хиљаде 

динара код ПУ „Бамби“, у износу од 760 хиљада динара код Центра за културу, у 

износу од 67 хиљада динара код Музеја рударства и металургије и у износу од 7.145 

хиљада динара код Спортског центра „Бор“.   
 

 Девизни рачун, конто 121400 – У консолидованом Билансу стања на дан 

31.12.2019. године исказан је износ од 12.065 хиљада динара и односи се на пројекат 

Ватрогасна служба у прекограничној сарадњи, код Градске управе. 
 

 Остала новчана средства, конто 121700 – На овом конту исказан је износ од 

236 хиљада динара на депозитном рачуну, а односи се на средства од учешћа на 

лицитацијама. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су остала 

новчана средства више исказана у износу од 231 хиљаде динара, док су мање исказани 
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жиро и текући рачуни, конто 121100, јер депозити од учешћа на лицитацијама нису 

уплаћени на уплатне рачуне јавних прихода.  

 Препоручујемо одговорним лицима да новчана средства евидентирају у складу 

са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  
 

  Потраживања по основу продаје и друга потраживања, конто 122100 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказана је вредност 

потраживања по основу продаје и друга потраживања у износу од 536.867 хиљада 

динара. У билансима стања корисника исказана су потраживања и то: у износу од 178 

хиљада динара код Градоначелника, у износу од 519.956 хиљада динара код Градске 

управе, у износу од 7.403 хиљаде динара код ПУ „Бамби“, у износу од 43 хиљаде 

динара код Центра за културу, у износу од 560 хиљада динара код Туристичке 

организације, у износу од 4.666 хиљада динара код Спортског центра „Бор“ и у износу 

од 4.061 хиљаде динара код месних заједница.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године мање су исказана 

потраживања у укупном износу од 69.883 хиљаде динара, јер: 

- Градска управа у својим пословним књигама није исказала потраживања у укупном 

износу од 67.784 хиљаде динара и то: у износу од 12.017 хиљада динара по основу 

закупа пословног простора, потраживања у износу од 23.314 хиљада динара по основу 

закупа станова, потраживања у износу од 31.680 хиљада динара по основу откупа 

станова, потраживања у износу од 55 хиљада динара по основу дела добити Бизнис 

инкубатор центра за 2018. годину и потраживања у износу од 718 хиљада динара од 

ЈКП за стамбене услуге „Бор“ за уплату наплаћене закупнине за станове; 

- ПУ „Бамби“ у својим пословним књигама није исказала потраживања у износу од 

1.582 хиљаде динара по основу откупа станова, што није у складу са чланом 9. Уредбе 

о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем; 

- Центар за културу мање је исказао потраживања у укупном износу од 517 хиљада 

динара и то у износу од 491 хиљаде динара по основу закупнине за издат пословни 

простор и 26 хиљада динара за улазнице.  

 Центар за културу не води у пословним књигама потраживања и не води помоћну 

књигу купаца, за издат пословни простор, што није у складу са чланом 9. и 14. Уредбе 

о буџетском рачуноводству.  

 Код Центра за културу исказано потраживање у износу од 41 хиљаде динара потиче 

из 2015. године по основу издавања шанка у дискотеци „Театар“ за време одржавања 

концерта, за које Центар за културу није предузео мере да исто наплати. 

 У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године више су исказана 

потраживања у укупном износу од 64 хиљаде динара, јер је Туристичка организација 

на конту 122100 – Потраживања по основу продаје и друга потраживања исказала 

потраживања по основу административних забрана запослених, што није у складу са 

чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.  

Препоручујемо одговорним лицима да у пословним књигама евидентирају сва 

потраживања у складу са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  
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Дати аванси, депозити и кауције, конто 123200 – У консолидованом Билансу 

стања на дан 31.12.2019. године исказан је износ од 5.382 хиљаде динара за дате 

авансе, депозите и кауције. У билансима стања корисника за дате авансе, депозите и 

кауције исказани су: износ од 507 хиљада динара код Градске управе, износ од 31 

хиљаде динара код Центра за културу, износ од пет хиљада динара код Туристичке 

организације, износ од једне хиљаде динара код Музеја рударства и металургије, износ 

од осам хиљада динара код Народне библиотеке, износ од 931 хиљаде динара код 

Спортског центра „Бор“ и износ од 3.899 хиљада динара код месних заједница.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Спортски центар „Бор“ извршио је током 2019. године уплату аванса добављачу ДОО 

„Михајловић“ Доња Мутница, Параћин у износу од 1.150 хиљада динара, за набавку 

нафтних деривата, од чега у износу од 650 хиљада динара из средстава буџета и у 

износу од 500 хиљада динара из сопствених средстава. На дан 31.12.2019. године 

преостао је аванс у износу од 675 хиљада динара, тако да значајним делом буџетских 

средстава располаже приватно предузеће. 

 Није вршена анализа и усаглашење датих аванса, депозита и кауција и нису предузете 

мере како би унапред плаћени радови и услуге били завршени или извршен повраћај 

аванса, што није у складу са чланом 18. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

       Препоручујемо одговорним лицима да изврше анализу датих аванса, депозита и 

кауција и предузму мере ради извршења обавеза или повраћаја аванса. 
 

 Остали краткорочни пласмани, конто 123900 – У консолидованом Билансу 

стања на дан 31.12.2019. године исказан је износ од 121 хиљаде динара код Спортског 

центра „Бор“ за  више обрачунат ПДВ по одбитку за период октобар – децембар 2019. 

године. 
 

 Разграничени расходи до једне године, конто 131100 – У консолидованом 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказан је износ од 7.786 хиљада динара код 

Спортског центра „Бор“.  

         На основу ревизије узорковане документације утврдили смо:  

 Више су исказани разграничени расходи до једне године у износу од 858 хиљада 

динара код Спортског центра „Бор“. Шеф књиговодства је приликом састављања 

завршног рачуна за 2019. годину, због неслагања активних и пасивних конта у билансу 

стања, прокњижио на конту 131200 износ од 858 хиљада динара, за који није било 

основа, што није у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем.  

 Исказани износ разграничених расхода до једне године није усаглашен са исказаним 

стањем обавеза у пасиви биланса стања код Спортског центра „Бор“ за 841 хиљаду 

динара, што није у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 У пословним књигама Спортског центра „Бор“ износ од 7.886 хиљада динара је 

исказан на конту 131200. Приликом попуњавања биланса стања дошло је до техничке 

грешке тако што је уместо код конта 131200 исказан износ код конта 131100. 

 Препоручујемо одговорним лицима да књижење у пословним књигама врше у 

складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 
   

Обрачунати неплаћени расходи и издаци, конто 131200 – У консолидованом 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године искзани су обрачунати неплаћени расходи и 

издаци у износу од 68.556 хиљада динара. У билансима стања корисника исказани су 

обрачунати неплаћени расходи и издаци и то: износ од 685 хиљада динара код 
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Градоначелника, износ од 1.010 хиљада динара код Градског већа, износ од 617 хиљада 

динара код Скупштине града, износ од 406 хиљада динара код Правобранилаштва 

града, износ од 38.122 хиљаде динара код Градске управе, износ од 15.707 хиљада 

динара код ПУ „Бамби“, износ од 6.376 хиљада динара код Центра за културу, износ од 

1.808 хиљада динара код Музеја рударства и металургије, износ од 2.139 хиљада 

динара код Народне библиотеке, износ од 695 хиљада динара код Туристичке 

организације и износ од  991 хиљаде динара код месних заједница. 
         

  Остала активна временска разграничења, конто 131300 – У консолидованом 

Билансу стања остала активна временска разграничења исказана су у износу од  530 

хиљада динара. У билансима корисника исказана су остала активна временска 

разграничења и то: износ од 236 хиљада динара код Градске управе, износ од три 

хиљаде динара код ПУ „Бамби“, износ од 286 хиљада динара код Музеја рударства и 

металургије, износ од пет хиљада динара код Туристичке организације. 
         

Ванбилансна актива, конто 351000 – У консолидованом Билансу стања на дан 

31.12.2019. године ванбилансна актива исказана је у износу од 44.374 хиљаде динара. У 

билансима стања корисника ванбилансна актива исказана је: у износу од 32.527 хиљада 

динара код Градоначелника по закљученом уговору, у износу од 9.225 хиљада динара 

код Градске управе по закљученом уговору, у износу од 2.396 хиљада динара код 

Музеја рударства и металургије и у износу од 226 хиљада динара код Туристичке 

организације.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Код Музеја рударства и металургије ванбилансна актива више је исказана у износу од 

2.396 хиљада динара, за вредност публикација, коју је требало исказати на конту 

021300 – Роба за даљу продају, што није у складу са Уредбом о буџетском 

рачуноводству Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану 

за буџетски систем; 

 Музеј рударства и металургије мање је исказао ванбилансну евиденцију у износу од 

81 хиљадe динара, јер није евидентирао туђу имовину - административну опрему 

Градоначелника коју Музеј користи и налази се у просторијама Музеја. 

   Препоручујемо одговорним лицима да ванбилансну активу евидентирају у складу 

са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  
  

Ризик 

Уколико се у пословним књигама не евидентира имовина јавља се ризик од 

отуђења и губитка исте.  

Уколико се нетачно и неправилно евидентирају нефинансијска имовина, 

финансијска имовина и ванбилансна актива јавља се ризик од нетачног и неправилног 

извештавања 
 

Препорука број 19 

Препоручујемо одговорним лицима да: 1) у пословним књигама евидентирају сву 

имовину којом располажу, 2) да књижење у пословним књигама врше у складу са 

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем и 3) у пословним књигама евидентирају ванбилансну евиденцију.  
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3.3.3  Пасива  
 

Укупна пасива исказана у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године износи 5.510.395 хиљада динара и то обавезе у износу од 619.243 хиљаде 

динара и капитал и утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција 

исказани су у износу од 4.891.152 хиљаде динара. 
 
 

Табела број 38: Пасива консолидованог Биланса стања Града Бора на дан 31.12.2019. године     (у хиљадама динара) 

Конто 

 

Опис 

 

Износ 

претходне 

године 

Износ текуће године 

Исказано стање Налаз ревизије Разлика 
1 2 3 4 5 6 (4-5) 

200000 Обавезе 124.977 619.243 705.090 -85.847 

230000 
Обавезе по основу 

расхода за запослене 32.604 38.497 38.915 -418 

231000 
Обавезе за плате и 

додатке 26.078 31.125 31.229 -104 

232000 
Обавезе по основу 

накнада запосленима 700 783 783 0 

234000 

Обавезе по основу 

социјалних доприноса 

на тетет послодавца 4.525 5.233 5.233 0 

236000 

Обавезе по основу 

социјалне помоћи 

запосленима 801 1.005 1.005 0 

237000 
Службена путовања и 

услуге по уговору 500 351 665 -314 

240000 

Обавезе по основу 

осталих расхода 

изузев расхода за 

запослене 21.831 21.198 25.716 -4.518 

242000 
Обавезе по основу 

субвенција 12.865 12.725 12.725 0 

243000 

Обавезе по основу 

донација,дотација и 

трансфера 1.001 2.015 2.424 -409 

244000 
Обавезе за социјално 

осигурање 3.761 3.634 3.634 0 

245000 
Обавезе за остале 

расходе 4.204 2.824 6.933 -4.109 

250000 Обавезе из пословања 46.699 18.017 30.090 -12.073 

251000 
Примљени аванси, 

депозити и кауције 590 527 296 231 

252000 
Обавезе према 

добављачима 45.667 17.082 29.794 -12.712 

254000 Остале обавезе 442 408 0 408 

290000 

Пасивна временска 

разграничења 23.843 541.531 610.369 -68.838 

291000 

Пасивна временска 

разграничења 23.843 541.531 610.369 -68.838 

300000 

Капитал, утврђивање 

резултата пословања 

и ванбилансна 

евиденција 3.400.931 4.891.152 7.447.295 -2.556.143 

310000 Капитал 2.907.675 4.538.627 7.094.539 -2.555.912 

311000 Капитал 2.907.675 4.538.627 7.094.770 -2.555.912 

321121 

Вишак прихода и 

примања-суфицит 349.580 55.448 55.679 -231 

321311 

Нераспоређени вишак 

прихода и примања из 

ранијих година 143.676 297.077 297.077 0 

 Укупна Пасива 3.525.908 5.510.395 8.152.385 -2.641.990 

352000 Ванбилансна Пасива 2.202 44.374 42.059 2.315 
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У поступку ревизије, стање активе и пасиве није усаглашено из разлога што је 

Спортски центар „Бор“ у систему ПДВ, а није правилно утврђивао разлику између 

ПДВ-а на примљене и издате фактуре. 
 

а) Обавезе – Обавезе су исказане  у износу од 619.243 хиљаде динара, од чега се 

износ од 38.497 хиљада динара односи на обавезе по основу расхода за запослене, 

износ од 21.198 хиљада динара на обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за 

запослене, износ од 18.017 хиљада динара на обавезе из пословања и износ од 541.531 

хиљаде динара на пасивна временска разграничења. 
 

Обавезе за нето плате и додатке, конто 231100 – У консолидованом Билансу 

стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе за плате и додатке у износу од 

22.571 хиљаде динара, за све директне и индиректне кориснике буџета за плату за 

месец децембар 2019. године.  

Обавезе по основу пореза на плате и додатке, конто 231200 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу пореза на плате и додатке у износу од 2.336 хиљада динара, за све директне и 

индиректне кориснике буџета за плату за месец децембар 2019. године. 

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате 

и додатке, конто 231300 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године 

исказане су обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на 

плате и додатке у износу од 4.373 хиљаде динара, за све директне и индиректне 

кориснике буџета за плату за месец децембар 2019. године. 

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

конто 231400 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане 

су обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке у износу 

од 1.611 хиљада динара, за све директне и индиректне кориснике буџета за плату за 

месец децембар 2019. године. 

Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке, конто 

231500 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су 

обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке у износу од 233 

хиљаде динара, за све директне и индиректне кориснике буџета за плату за месец 

децембар 2019. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су више 

исказане обавезе за плате и додатке, група 231000, у износу од девет хиљада динара и 

то код Туристичке организације, за неправилно евидентирано умањење 10% основице 

за повраћај у буџет, уместо на конту 243300 – Обавезе по основу трансфера осталим 

нивоима власти, што није у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са  

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
 

Обавезе по основу нето накнада запосленима, конто 232100 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу нето накнада запосленима у износу од 731 хиљаде динара, за све директне и 

индиректне кориснике буџета за месец децембар 2019. године. 

Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима, конто 232200 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу пореза за накнада запосленима у износу од 52 хиљаде динара. У билансима 

стања корисника, обавезе по основу пореза за накнаде запосленима исказане су: у 
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износу од једне хиљада динара код Градског већа, у износу од 25 хиљада динара код 

Градске управе, у износу од 24 хиљаде динара код ПУ „Бамби“, у износу од једне 

хиљаде динара код Туристичке организације, за порез на превоз запослених за месец 

децембар 2019. године.  

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет 

послодавца, конто 234100 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године исказане су обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 

на терет послодавца у износу од 3.613 хиљада динара, за све директне и индиректне 

кориснике буџета за месец децембар 2019. године.  

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, 

конто 234200 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане 

су обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца у 

износу од 1.620 хиљада динара, за све директне и индиректне кориснике буџета за 

плате за месец децембар 2019. године. 
 

 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима, конто 

236100 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су 

обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима у износу од 639 хиљада 

динара. У билансима стања корисника, обавезе по основу нето исплата социјалне 

помоћи запосленима исказане су: у износу од 135 хиљада динара код Градске управе, у 

износу од 288 хиљада динара код ПУ „Бамби“, у износу од десет хиљада динара код 

Туристичке организације и у износу од 206 хиљада динара код Спортског центра 

„Бор“, на боловање за октобар, новембар и децембар 2019. године. 

Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима, конто 236200 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу пореза на социјалну помоћ запосленима у износу од 53 хиљаде динара. У 

билансима стања корисника, обавезе по основу пореза на социјалну помоћ 

запосленима исказане су: у износу од 11 хиљада динара код Градске управе, у износу 

од 25 хиљада динара код ПУ „Бамби“, у износу од једне хиљаде динара код 

Туристичке организације и у износу од 16 хиљада динара код Спортског центра „Бор“, 

на боловање за октобар, новембар и децембар 2019. године. 

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 

социјалну помоћ запосленима, конто 236300 – У консолидованом Билансу стања на 

дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима у износу од 219 хиљада 

динара. У билансима стања корисника, обавезе по основу доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима исказане су: у износу од 46 

хиљада динара код Градске управе, у износу од 100 хиљада динара код ПУ „Бамби“, у 

износу од три хиљаде динара код Туристичке организације и у износу од 70 хиљада 

динара код Спортског центра, за боловање за октобар, новембар и децембар 2019. 

године. 

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ 

запосленима, конто 236400 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године исказане су обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за 

социјалну помоћ запосленима у износу од 88 хиљада динара. У билансима стања 

корисника, обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ 

запосленима исказане су: у износу од 19 хиљада динара код Градске управе, у износу 

од 40 хиљада динара код ПУ „Бамби“, у износу од једне хиљаде динара код 

Туристичке организације и у износу од 28 хиљада динара код Спортског центра „Бор“, 

за боловање за октобар, новембар и децембар 2019. године. 
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Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ 

запосленима, конто 236500 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године исказане су обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну 

помоћ запосленима у износу од шест хиљада динара. У билансима стања корисника, 

обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима 

исказане су: у износу од једне хиљаде динара код Градске управе, у износу од три 

хиљаде динара код ПУ „Бамби“ и у износу од две хиљаде динара код Спортског центра 

„Бор“, за боловање за октобар, новембар и децембар 2019. године. 

Обавезе по основу нето исплата за службена путовања, конто 237100 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу нето исплата за службена путовања у износу од једне хиљаде динара на име 

исплате дневница за службено путовање за седам путних налога и то код Градске 

управе. 

Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору, конто 237300 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу нето исплата за услуге по уговору у износу од 233 хиљаде динара. У билансима 

стања корисника, обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору исказане су: у 

износу од 23 хиљаде динара код Градског већа, у износу од 59 хиљада динара код 

Скупштине града, у износу од 127 хиљада динара код Градске управе и у износу од 24 

хиљаде динара код ПУ „Бамби“ за нето исплате по уговорима о привременим и 

повременим пословима, за месец децембар 2019. године. 

Обавезе по основу пореза за исплате на услуге по уговору, конто 237400 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу пореза за исплате на услуге по уговору у износу од 43 хиљаде динара. У 

билансима стања корисника, обавезе по основу пореза за исплате на услуге по уговору 

исказане су: у износу од шест хиљаде динара код Градског већа, у износу од 15 хиљада 

динара код Скупштине града, у износу од 19 хиљада динара код Градске управе и у 

износу од три хиљаде динара код ПУ „Бамби“ за исплату порезе по уговорима о 

привременим и повременим пословима, за месец децембар 2019. године. 

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге 

по уговору, конто 237500 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. 

године исказане су обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 

за исплате на услуге по уговору у износу од 61 хиљаде динара. У билансима стања 

корисника, обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 

исплате на услуге по уговору исказане су: у износу од седам хиљада динара код 

Градског већа, у износу од 19 хиљада динара код Скупштине града, у износу од 26 

хиљада динара код Градске управе и у износу од девет хиљада динара код ПУ „Бамби“ 

за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по уговорима о 

привременим и повременим пословима, за месец децембар 2019. године. 

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору, 

конто 237600 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане 

су обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за исплате на услуге по 

уговору у износу од 12 хиљада динара. У билансима стања корисника, обавезе по 

основу доприноса за здравствено осигурање за исплате на услуге по уговору исказане 

су: у износу од девет хиљада динара код Градске управе и у износу од три хиљаде 

динара код ПУ „Бамби“ за обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање по 

уговорима о привременим и повременим пословима, за месец децембар 2019. године. 

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору, 

конто 237700 – У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане 

су обавезе по основу доприноса за случај незапослености за исплате на услуге по 
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уговору у износу од две хиљаде динара. У билансима стања корисника, обавезе по 

основу доприноса за случај незапослености за исплате на услуге по уговору исказане 

су: у износу од једне хиљада динара код Градске управе и у износу од једне хиљаде 

динара код ПУ „Бамби“ за допринос за случај незапослености по уговорима о 

привременим и повременим пословима, за месец децембар 2019. године. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је Градска 

управа мање евидентирала и исказала обавезе у износу од 314 хиљада динара, по 

основу накнаде за ликвидационог управника ЈП „Дирекција за изградњу Бора“, за 

период март-децембар 2019. године, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са  

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
 

Обавезе по основу субвенција приватним предузећима, конто 242400 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу субвенција приватним предузећима у износу од 12.725 хиљада динара, код 

Градске управе, на име субвенције градског и приградског превоза, за децембар 2019. 

године. 

Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти, конто 243300 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу трансфера осталим нивоима власти у износу од 2.015 хиљада динара  по основу 

умањења за 10% основице и повраћаја ових средстава у буџет, и 50% просечне зараде 

за незапошљавање особа са инвалидитетом. У билансима стања корисника, обавезе по 

основу трансфера осталим нивоима власти исказане су: у износу од 17 хиљада динара 

код Градоначелника, у износу од 79 хиљада динара код Градског већа, у износу од 14 

хиљада динара код Скупштине града, у износу од 27 хиљада динара код 

Правобранилаштва, у износу од 782 хиљаде динара код Градске управе, у износу од 

808 хиљада динара код ПУ „Бамби“, у износу од 117 хиљада динара код Центра за 

културу, у износу од 133 хиљаде динара код Музеја рударства и металургије, у износу 

од 38 хиљада динара код Народне библиотеке.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су због 

неправилног обрачуна, у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године 

мање исказана обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти у износу од 105 

хиљада динара. У билансима стања индиректних корисника, обавезе по основу 

трансфера осталим нивоима власти исказане су: код Спортског центра „Бор“ у износу 

од 26 хиљада динара више, код Центра за културу у износу од 61 хиљаде динара више, 

код Туристичке организације у износу од 41 хиљаде динара мање, код Музеја 

рударства и металургије у износу од 27 хиљада динара мање и код Народне библиотеке 

у износу 124 хиљаде динара мање, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са  

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
 

Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета, конто 244200 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу социјалне помоћи у износу од 3.634 хиљаде динара, код Градске управе, од чега 
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износ од 2.842 хиљаде динара за нето накнаду незапосленим породиљама и износ од 

792 хиљаде динара за ученичке стипендије, за месец децембар 2019. године.  

         Обавезе по основу дотација невладиним организацијама, конто 245100 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу дотација невладиним организацијама у износу од 350 хиљада динара, код 

Скупштине града, по основу расподеле средстава политичким странкама, које имају 

представнике у Скупштини града, за месец децембар 2019. године.  

         Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне, конто 245200 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе за остале 

порезе, обавезне таксе и казне у износу од 541 хиљаде динара, од чега износ од 538 

хиљада динара код Градске управе и износ од три хиљаде динара код ПУ „Бамби“. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су обавезе 

мање исказане у укупном износу од 246 хиљада динара, јер Градска управа није 

евидентирала обавезу за накнаду за одводњавање, која на основу примљених података 

од ЈВП „Србијаводе“ Београд износи 154 хиљаде динара, од чега је главница у износу 

од 140 хиљада динара, а камата у износу 14 хиљада динара, МЗ Шарбановац обавезу у 

износу од 22 хиљаде динара, од чега 13 хиљада динара на име главнице и девет хиљада 

динара на име камате и МЗ Злот обавезу у износ од 70 хиљада динара, од чега се 38 

хиљада динара односи на износ главнице и  32 хиљаде динара на износ камате. 

   Препоручујемо одговорним лицима да изврше усаглашавање својих обавеза са ЈВП 

„Србијаводе“ Београд. 
 

Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова, конто 245300 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе по 

основу казни и пенала по решењима судова у износу од 1.933 хиљаде динара, код 

Градске управе, по судским пресудама за уједе паса луталица.  

        На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су обавезе 

мање исказане у укупном износу од 3.863 хиљаде динара, јер Градска управа није 

евидентирала обавезе по основу судских пресуда у наведеном износу, што није у 

складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са  

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
 

Примљени аванси, конто 251100 – У консолидованом Билансу стања на дан 

31.12.2019. године примљени аванси исказани су у износу од 291 хиљаде динара, и то 

износ од 286 хиљада динара код Музеја рударства и металургије и износ од пет хиљада 

динара код Туристичке организације. 

У поступку ревизије нисмо се уверили у тачан износ примљених аванса код 

Музеја рударства и металургије, јер послатим конфирмацијама даваоцима аванса нису 

потврђена стања исказаних аванса, нити даваоци аванса поседују доказе о стању у 

својим пословним књигама. 

Препоручујемо одговорним лицима Музеја да преиспитају стање примљених 

аванса, као и степен пружених услуга за примљене авансе. 
    

Примљени депозити, конто 251200 – У консолидованом Билансу стања на дан 

31.12.2019. године примљени депозити исказани су у износу од 236 хиљада динара по 

основу примљених депозита за учешће на лицитацијама. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су примљени 

депозити више исказани у исносу од 231 хиљаде динара, што није у складу са чланом 
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9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да примљене депозите евидентирају у складу 

са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем.  
 

Добављачи у земљи, конто 252100 – У консолидованом Билансу стања на дан 

31.12.2019. године исказане су обавезе према добављачима у износу од 17.082 хиљаде 

динара. У билансима стања корисника, обавезе према добављачима исказане су: у 

износу од 484 хиљаде динара код Градоначелника, у износу од 13 хиљада динара код 

Правобранилаштва, у износу од 4.644 хиљаде динара код Градске управе, у износу од 

1.318  хиљада динара код ПУ „Бамби“, у износу од 5.060 хиљада динара код Центра за 

културу, у износу од 187 хиљада динара код Музеја рударства и металургије, у износу 

од 216 хиљада динара код Народне библиотеке, у износу од 27 хиљада динара код 

Туристичке организације, у износу од 4.142 хиљаде динара код Спортског центра 

„Бор“ и у износу од 991 хиљаде динара код месних заједница.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су обавезе 

мање исказане у износу од 12.712 хиљада динара, јер Градска управа није 

евидентирала и исказала обавезе према добављачима по основу трошкова за јавну 

расвету за период јануар-март 2017. године, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са  

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
 

Обавезе из односа буџета и буџетских корисника, конто 254100 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказане су обавезе из 

односа буџета и буџетских корисника  у износу од 295 хиљада динара. У билансима 

стања корисника, обавезе из односа буџета и буџетских корисника  исказане су  у 

износу од 152 хиљаде динара код Градске управе за пенале за незапошљавање особа са 

инвалидитетом и у износу од 143 хиљаде динара код Спортског центра „Бор“ за пенале 

за незапошљавање особа са инвалидитетом и повраћај у буџет Републике 10% плате за 

децембар 2019. године.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је износ од 

295 хиљада динара погрешно евидентиран и исказан на конту 254100 – Обавезе из 

односа буџета и буџетских корисника, уместо на конту 243300 – Обавезе по основу 

трансфера осталим нивоима власти, што није у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са  

одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 
 

Остале обавезе из пословања, конто 254900 – У консолидованом Билансу стања 

на дан 31.12.2019. године исказане су остале обавезе из пословања у износу од 113 

хиљада динара за Музеј рударства и металургије. 

         На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су неправилно 

на групи 254000 – Остале обавезе из пословања евидентиране обавезе за 

административне забране запосленима у износу од 113 хиљада динара, уместо на групи 

231000 – Обавезе за плате и додатке, што је супротно Правилнику о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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       Препоручујемо одговорним лицима да обавезе евидентирају у складу са  одредбама 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 
 

Разграничени плаћени расходи и издаци, конто 291200 – У консолидованом 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказани су разграничени плаћени расходи и 

издаци у износу од 5.385 хиљада динара. У билансима стања корисника, разграничени 

плаћени расходи исказани су: у износу од 507 хиљада динара код Градске управе, у 

износу од 31 хиљаде динара код Центра за културу, у износу од једне хиљаде динара 

код Музеја рударства и металургије, у износу од осам хиљада динара код Народне 

библиотеке, у износу од осам хиљада динара код Туристичке организације, у износу од 

931 хиљаде динара код Спортског центра „Бор“ и у износу од 3.899 хиљада динара код 

месних заједница.  

       Обрачунати ненаплаћени приходи и примања, конто 291300 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказани су обрачунати 

ненаплаћени приходи и примања у износу од 15.032 хиљаде динара. У билансима 

стања корисника, обрачунати ненаплаћени приходи исказани су: у износу од 178 

хиљада динара код Градоначелника, у износу од 196 хиљада динара код Градске 

управе, у износу од 6.947  хиљада динара код ПУ „Бамби“, у износу од 42 хиљаде 

динара код Центра за културу, у износу од 45 хиљада динара код Туристичке 

организације, у износу од 3.625 хиљада динара код Спортског центра „Бор“ и у износу 

од 3.999 хиљада динара код месних заједница.  

  На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 Више су исказани обрачунати ненаплаћени приходи и примања у износу од 981 

хиљаде динара код Спортског центра „Бор“. Шеф књиговодства је приликом 

састављања завршног рачуна за 2019. годину, због неслагања активе и пасиве биланса 

стања, прокњижио на конту 291300 износ од 981 хиљаде динара, за које није било 

основа, што није у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 Исказани износ није усаглашен са исказаним стањем потраживања у активи биланса 

стања код Спортског центра „Бор“ у износу од 144 хиљаде динара, што није у складу 

са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.   

Препоручујемо одговорним лицима да књижење у пословним књигама врше  у 

складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 
 

Остала пасивна временска разграничења, конто 291900 – У консолидованом 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године остала пасивна временска разграничења 

исказана су у износу од 521.114 хиљада динара. У билансима стања корисника, остала 

пасивна временска разграничења исказана су: у износу од 519.761 хиљаде динара код 

Градске управе, у износу од 456  хиљада динара код ПУ „Бамби“, у износу од једне 

хиљаде динара код Центра за културу, у износу од 512 хиљада динара код Туристичке 

организације, у износу од 322 хиљаде динара код Спортског центра „Бор“ и у износу 

од 62 хиљаде динара код месних заједница, која су ближе објашњена у оквиру конта 

122100. 
   

  б) Капитал и утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција – 

Капитал и утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција исказани су у 

износу од 4.891.152 хиљаде динара. 
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Нефинансијска имовина у сталним средствима, конто 311100 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказана је нефинансијска 

имовина у сталним средствима у износу од 3.554.860 хиљада динара. У билансима 

стања корисника, нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је: у износу 

од 7.296 хиљада динара код Градоначелника, у износу од 888 хиљада динара код 

Скупштине града, у износу од 203 хиљаде динаре код Правобранилаштва, у износу од 

3.408.574 хиљаде динара код Градске управе, у износу од 21.363 хиљаде динара код 

ПУ „Бамби“, у износу од 7.436 хиљада динара код Центра за културу, у износу од 5.896 

хиљада динара код Музеја рударства и металургије, у износу од 40.193 хиљаде динара 

код Народне библиотеке, у износу од 1.158 хиљада динара код Туристичке 

организације, у износу од 13.132 хиљаде динара код Спортског центра „Бор“, у износу 

од 47.378 хиљада динара код месних заједница и у износу од 1.343 хиљаде динара код 

Фонда за заштиту животне средине. 

Нефинансијска имовина у залихама, конто 311200 – У консолидованом 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказана је нефинансијска имовина у 

залихама у износу од 9.142 хиљаде динара. У билансима стања корисника, 

нефинансијска имовина у залихама исказана је: у износу од 2.265 хиљада динара код 

ПУ „Бамби“, у износу од 26 хиљада динара код Центра за културу, у износу од 192 

хиљаде динара код Туристичке организације и у износу од 6.659 хиљада динара код 

Спортског центра. 

       Финансијска имовина, конто 311400 – У консолидованом Билансу стања на дан 

31.12.2019. године исказан је износ од 883.299 хиљада динара, код Градске управе на 

име учешћа у капиталу нефинансијских привредних друштава, што је детаљно 

објашњено у оквиру конта 111900.  

Извори новчаних средстава, конто 311500 – У консолидованом Билансу стања 

на дан 31.12.2019. године исказан је износ од 236 хиљада динара, код Градске управе и 

односи се на новчана средства на депозитном рачуну. 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да су извори 

новчаних средстава више исказани у износу од 231 хиљаде динара, уместо на конту 

321121 - Вишак прихода и примања – суфицит, што није у складу са чланом 9. Уредбе 

о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима да књижење у пословним књигама врше у 

складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 
 

Нефинансијска имовина у сталним средствима у активи Биланса стања 

усаглашена је са вредношћу нефинансијске имовине у сталним средствима исказане у 

пасиви Биланса стања. 
 

Пренета неутрошена средства из ранијих година, конто 311700 – У 

консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године пренета неутрошена 

средства исказана су у износу од 91.090 хиљада динара У билансима стања корисника, 

пренета неутрошена средства из ранијих година исказана су у износу од 90.982 хиљаде 

динара код Градске управе и у износу од 108 хиљада динара код Спортског центра 

„Бор“. 

Вишак прихода и примања – суфицит, конто 321121 – У консолидованом 

Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказан је Вишак прихода и примања – 

суфицит у износу од 55.448 хиљада динара. У билансима стања корисника, Вишак 

прихода и примања – суфицит исказан је: у износу од 52.086 хиљада динара код 

Градске управе, у износу од 152  хиљаде динара код ПУ „Бамби“, у износу од 688 
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хиљада динара код Центра за културу, у износу од пет хиљада динара код Музеја 

рударства и металургије и у износу од 2.517 хиљада динара код Спортског центра.  

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо да је код 

Спортског центра „Бор“ суфицит исказан у висини новчаних средстава на рачуну иако 

је исти у систему ПДВ-а.  Међутим, до износа суфицита је по писаном појашњењу 

шефа књиговодства дошло корекцијама у пословним књигама, које нису основане, што 

је ближе објашњено код конта 131100 и 291300.  

Препоручујемо одговорним лицима да књижење у пословним књигама врше у 

складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 
 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, конто 321311 – 

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године исказан је нераспоређени 

вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 297.077 хиљада динара. У 

билансима стања корисника, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година исказан је: у износу од 292.423 хиљаде динара код Градске управе, у износу од 

72 хиљаде динара код Центра за културу, у износу од 62 хиљаде динара код Музеја 

рударства и металургије и у износу од 4.520 хиљада динара код Спортског центра 

„Бор“.  
 

Ванбилансна пасива, група 352000 – У консолидованом Билансу стања на дан 

31.12.2019. године исказана је Ванбилансна пасива у износу од 44.374 хиљаде динара. 

У билансима стања корисника, Ванбилансна пасива исказана је: у износу од 32.527 

хиљада динара код Градоначелника, у износу од 9.225 хиљада динара код Градске 

управе, у износу од 2.396 хиљада динара код Музеја рударства и металургије и у 

износу од 226 хиљада динара код Туристичке организације и ближе је објашњено на 

групи конта 351000 – Ванбилансна актива. 
 

Ризик 

Уколико се настави са неевидентирањем и неправилним евидентирањем обавеза 

јавља се ризик од нетачног и неправилног извештавања. 
          

Препорука број 20 

Препоручујемо одговорним лицима да: 1) тачно и правилно евидентирају све 

обавезе и 2)  књижење у пословним књигама врше  у складу са одредбама Правилника 

о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
 

 

3.4. Извештај о капиталним издацима и примањима 
 

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.2019. до 

31.12.2019. године (Образац 3), утврђена су примања у износу од 36.951 хиљаде динара 

и утврђени су издаци у износу од 510.764 хиљаде динара, што значи да је остварен 

мањак примања у износу од 473.813 хиљада динара.  
 

Табела број 39: Извод из Извештаја о капиталним издацима и примањима                                    (у хиљадама динара) 

Конто О П И С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

ПРИМАЊА  34.165 36.951 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине  34.165 36.951 

810000 Примања од продаје основних средстава  12.633 12.611 

820000 Примања од продаје залиха  21.532 24.340 

ИЗДАЦИ 206.992 510.764 

500000  Издаци за нефинансијску имовину  206.349 510.764 

510000 Основна средства 189.532 481.564 
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520000 Залихе 13.881 13.023 

540000 Природна имовина 2.936 16.177 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине  

643  

610000 Отплата главнице  643  

 Мањак примања  172.827 473.813 
 

  На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 У консолидованом Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима мање 

су исказана примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 394 хиљаде 

динара за неправилно евидентирана примања на класи 700000 – Текући приходи, што 

није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 У консолидованом Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима више 

су исказана примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 123 хиљаде 

динара за неосновано књижење код Спортског центра „Бор“, што није у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем. 

 У консолидованом Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима мање 

су исказани издаци у износу од 20.406 хиљада динара, јер су неправилно исказани 

издаци на контима класе 400000 – Текући расходи и више су исказани издаци у износу 

од 64 хиљаде динара, јер су неправилно расходи исказани на контима класе 500000 – 

Издаци за нефинансијску имовину, што је ближе објашњено у тачки 3.1.2. и 3.1.3. 

Препоручујемо одговорним лицима да правилно евидентирају и исказују примања 

од продаје нефинансијске имовине.  
 

Ризик 

Неевидентирањем и неправилним евидентирањем примања, расхода и издатака у 

буџетској години јавља се ризик од нетачног утврђивања резултата. 
 

Препорука број 21 

Препоручујемо одговорним лицима да правилно евидентирају и искажу примања 

и издатке. 
 

3.5. Извештај о новчаним токовима 
 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године 

(Образац 4), утврђени су новчани приливи у износу од 2.202.279 хиљада динара, 

новчани одливи у износу од 2.348.575 хиљада динара тако да је утврђен мањак 

новчаних прилива у износу од 146.296 хиљада динара. Салдо готовине на почетку 

године износио је 590.268 хиљада динара, а утврђен је салдо готовине на крају године 

у износу од 443.852 хиљаде динара. 
 

Табела број 40: Извод из Извештаја о новчаним токовима                           (у хиљадама динара) 

Конто О  П  И  С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 
1 2 3 4 

  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 2.307.595 2.202.279 

700000 Текући приходи 2.273.430 2.165.328 

710000 Порези 1.446.415 1.369.240 

730000 Донације, помоћи и трансфери 286.735 299.085 

740000 Други приходи 529.122 481.058 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 11.158 15.945 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 34.165 36.951 

810000 Примања од продаје основних средстава 12.633 12.611 
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820000 Примања од продаје залиха 21.532 24.340 

  НОВЧАНИ ОДЛИВИ 2.071.973 2.348.575 

400000 Текући расходи 1.864.981 1.837.811 

410000 Расходи за запослене 397.754 440.134 

420000 Коришћење услуга и роба 648.081 515.362 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 3.574 4.743 

450000 Субвенције 363.985 377.183 

460000 Донације, дотације и трансфери  203.058 234.272 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 94.539 115.698 

480000 Остали расходи 153.990 150.419 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 206.349 510.764 

510000 Основна средства 189.532 481.564 

520000 Залихе 13.881 13.023 

540000  Земљиште 2.936 16.177 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 643  

610000 Отплата главнице 643  

  Вишак новчаних прилива 235.622  

  Мањак новчаних прилива  146.296 

  Салдо готовине на почетку године 354.685 590.268 

  Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 2.307.855 2.202.279 

  
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не 

евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 260  

  Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 2.072.272 2.348.695 

  
Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не 

евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 299 120 

  Салдо готовине на крају године 590.268 443.852 
 

На основу ревизије узорковане документације утврдили смо: 

 У консолидованом Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима мање су исказана 

примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 394 хиљаде динара за 

неправилно евидентирана примања на класи 700000 – Текући приходи, што није у 

складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, што је ближе 

објашњено у тачки 3.1.1.  

 У консолидованом Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима више су исказана 

примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 123 хиљаде динара за 

неосновано евидентиране приходе код Спортског центра „Бор“, што није у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем, што је ближе објашњено у тачки 3.1.1.  

 У консолидованом Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима мање су исказани 

приходи у износу од 231 хиљаде динара, због мање исказаних прихода од примљених 

депозита за учешће на лицитацији за закуп пољопривредног земљишта, закуп 

грађевинског земљишта, закуп пословног простора у државној својини и закуп 

пословног простора у градској својини, што није у складу са чланом 49. Закона о 

буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, што је 

ближе објашњено у тачки 3.1.1. Због наведеног, мањак новчаних прилива је више 

исказан за 231 хиљаду динара.  

 У консолидованом Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима на дан 31.12.2019. 

године, неправилно су исказани издаци на контима класе 400000 –  Текући расходи у 

износу од 20.406 хиљада динара и неправилно су исказани расходи на контима класе 

500000 – Издаци за нефинансијску имовину у износу од 64 хиљаде динара, што је 

ближе објашњено у тачки 3.1.2. и 3.1.3. 
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 У консолидованом Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима на дан 31.12.2019. 

године, мањак новчаних прилива је више исказан у износу од 231 хиљаде динара и 

мање је исказан у износу од 123 хиљаде динара. 
 

Ризик 

Неевидентирањем и неправилним евидентирањем прихода, примања, расхода и 

издатака у буџетској години јавља се ризик од нетачног утврђивања резултата. 
 

Препорука број 22 

Препоручујемо одговорним лицима да правилно евидентирају и искажу  приходе 

и примања, расходе и издатке. 
 

3.6. Остали извештаји завршног рачуна 
 

Град Бор је приликом израде Завршног рачуна за 2019. годину припремио и 

следеће извештаје за период 1.1.2019. године до 31.12.2019. године: 

1) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења; 

2) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћих и страних, као и 

извршеним отплатама кредита; 

3) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; 

4) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године. 
 

Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за 

период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године 
 

Увидом у образложење великих одступања између одобрених средстава и 

извршења за период од 1.1.2019. до 31.12.2019. године утврђено је да не постоје 

одступања. 
 

Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћих и иностраних, и 

извршеним отплатама кредита у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године 
 

а)  Кредити 

Град Бор се у 2019. години није задуживао. 
     

б)  Донације  

У Извештају о примљеним донацијама и кредитима приказано је да је Град Бор 

примио донације: у износу од 1.771 хиљаде динара за Пројекат Теренска лабораторија 

за испитивање воде и земљишта по IPA програму прекограничне сарадње са 

Бугарском, у износу од 25.873 хиљаде динара за Пројекат Ватрогасна служба у 

прекограничној сарадњи по IPA програму прекограничне сарадње са Румунијом, у 

износу од 5.591 хиљаде динара по уговору са Сталном конференцијом градова и 

општина за Пројекат Приступ развоју раног детињства ромске деце за побољшање 

социјалне укључености и борбе против дискриминације – Подршка Европске уније, у 

износу од 444 хиљаде динара за Пројекат Општински економски развој од 2017-2021. 

године по уговору са Представништвом Helvetas Swiss Intercooperation SRB и у износу 

од 600 хиљада динара за унапређење е-управе и е-услуга по Уговору о донацији 

закљученом са UNOPS. 
 

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 

период 1.1.2019. до 31.12.2019. године 
 

У периоду од 1.1.2019. године до 31.12.2019. године вршено је распоређивање 

текуће буџетске резерве за непланиране сврхе које нису утврђене апропријацијом и за 

сврхе за које се у току године показало да апропријације нису биле довољне. 
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Средства текуће буџетске резерве коришћена су на основу решења 

Градоначелника у укупном износу од 53.652 хиљаде динара, и то: 
 

Табела број 41:  Средства текуће буџетске резерве                                                                                     (у динарима) 

Ред. 

број 

Број решења/Закључка  

датум 
Намена Износ 

1 

401-4/2019-II, 

15.01.2019. 

Израда програма контроле бројности паса и мачака луталица 

280.000,00 

2 

401-69/2019-II, 

28.01.2019. 

Регистрација возила FIAT TIPO 4D 1,495 KS POP 

27.251,00 

3 

401-91/2019-II, 

31.01.2019. 

Инвестиционо одржавање крова: ОШ В.Караџић, Машинска 

школа, ПУ Дечија радост, ОШ Ђ.Јакшић- Извршно 1.787.548,00 

4 

401-47/2019-II, 

05.02.2019. 

Недостајућа средства за ПП послове-на озакоњењу објеката 

580.000,00 

5 

401-99/2019-II, 

07.02.2019. 

Неизмирене обавеза из 2018; Активност:Унапређење 

окружења за младе 41.000,00 

6 

401-123/2019-II, 

18.02.2019. 

Истраживање и утврђивање ставова грађана Бора о раду 

органа лок.самоуправе 540.000,00 

7 

401-128/2019-II, 

18.02.2019. 

Регистрација домена bor.rs 

3.600,00 

8 

401-107/2019-II, 

21.02.2019. 

Побољшање промоције рада Туристичке организације  

448.000,00 

9 

401-153/2019-II, 

21.02.2019. 

Јавна расвета за 10 и 11/2018 

2.355.550,00 

10 

401-100/2019-II, 

22.02.2019. 

Кречење просторија и замена ламината у Ромском 

Интеграционом Центру у Бору 298.560,00 

11 

401-146/2019-II, 

22.02.2019. 

Ангажовање овлашћеног преводиоца за пројекат 

10.000,00 

12 

401-139/2019-II, 

27.02.2019. 

Поправка служб.возила-Opel insignia edition-штета настала 

услед саобраћајне несреће 730.606,00 

13 

401-118/2019-II, 

27.02.2019. 

По пресуди П.85/14 

1.453.893,00 

14 

401-166/2019-II, 

01.03.2019. 

Издавање локацијских услова за изградњу, реконструкцију и 

доградњу, атмосферских, фекалних канализација, водовода за 

пројекте 340.081,00 

15 

401-108/2019-II, 

05.03.2019. 

Помоћ у организацији Републичког такмичења (храна и пиће) 

57.000,00 

16 

401-187/2019-II, 

05.03.2019. 

Реконструкција локала у Д.Р.Бобија-обданиште-Извршно 

3.347.393,00 

17 

401-186/2019-II, 

06.03.2019. 

Израда балистичко-сигурносног елабората-стрелиште 

520.000,00 

18 

401-208/2019-II, 

11.03.2019. 

Окончана ситуација,крпљење ударних рупа-обавеза из 2018. 

године 214.180,00 

19 

401-209/2019-II, 

11.03.2019. 

ПДВ за трошкове прикључка на систем електричне енергије 

467,00 

20 

401-148/2019-II, 

13.03.2019. 

Деблокада рачуна-бр.226-ии-620/2018 од 16.01.19.године. 

33.286,00 

21 

401-207/2019-II, 

14.03.2019. 

Текуће одржавање просторија у МЗ 

240.515,00 

22 

401-218/2019-II, 

14.03.2019. 

Помоћ у организацији Републичког такмичења (храна и пиће) 

25.000,00 

23 

401-221/2019-II, 

15.03.2019. 

Одржавање путних прелаза  за 01.06.-31.12.2018. 

100.548,00 

24 

401-533/2019-II, 

19.07.2019. 

Овлашћени преводиоц за превод документације за пројекте на 

којима учествује град Бор 100.000,00 

25 

401-534/2019-II, 

19.07.2019. 

Набавка материјала за тек.одржавање куће малолетном  

Матији Милутиновићу 600.000,00 

26 

401-537/2019-II, 

05.08.2019. 

Недостајућа средства за трошкове службених путововања 

наставника 150.000,00 

27 

401-593/2019-II, 

22.08.2019. 

Потреба за правним услугама 

320.000,00 
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28 

401-609/2019-II, 

29.08.2019. 

Накнада за ЦЕОП-издавање локацијских услова Пројекат 

Општа болница Бор 10.000,00 

29 

401-612/2019-II, 

02.09.2019. 

Поправка семафорске сигнализације на раскрсници 

ул.М.Пијаде и Б.Буха 819.600,00 

30 

401-616/2019-II, 

02.09.2019. 

Службена путовања у иностранство 

100.000,00 

31 

401-620/2019-II, 

12.09.2019. 

Текуће одржавање светларника на крову Дома културе 

210.000,00 

32 

401-646/2019-II, 

18.09.2019. 

Једнократна помоћ - 5.000 - по Закључку  Владе РС 

1.504.066,00 

33 

401-624/2019-II, 

18.09.2019. 

Јубиларне награде 

155.393,00 

34 

401-652/2019-II, 

18.09.2019. 

Опрема за видео надзор 

327.000,00 

35 

401-648/2019-II, 

18.09.2019. 

Регистрација службеног путничког аутомобила 

260.317,00 

36 

401-654/2019-II, 

20.09.2019. 

Судска и вансудска поравнања уједи паса 

3.000.000,00 

37 

401-662/2019-II, 

20.09.2019. 

Билтен поводом Дана града 

240.000,00 

38 

401-665/2019-II, 

20.09.2019. 

Извршно решење И.ИВ-162/2019 - Пренос седнице 

Скупштине 4.288.528,00 

39 

401-666/2019-II, 

24.09.2019. 

Прослава градске славе-16.11.2019. године. 

350.000,00 

40 

401-688/2019-II, 

30.09.2019. 

Судска и вансудска поравнања уједи паса                      

Недостајућа средства за услуге наплате  закупа 10.000.000,00 

41 

401-718/2019-II, 

09.10.2019. 

Додатна средства за реконтрукцију секундарне топловодне 

мреже у ПУ "Бамби" 1.120.435,00 

42 

401-723/2019-II, 

09.10.2019. 

Зелена карта и овлашћење за ауто ŠKODA SUPERB BO-054-

BO 5.000,00 

43 

401-730/2019-II, 

15.10.2019. 

Дневнице на службеном путу 

20.000,00 

44 

401-773/2019-II, 

16.10.2019. 

Недостајућа средства за исплату зарада  

854.000,00 

45 

401-782/2019-II, 

18.10.2019. 

Краткорочни акциони план заштите ваздуха 

600.000,00 

46 

401-780/2019-II, 

18.10.2019. 

Недостајућа средства за исплату превоза запослених за 9/19 

130.000,00 

47 

401-783/2019-II, 

18.10.2019. 

Недостајућа средства за монтажу и демонтажу гума 

60.000,00 

48 

401-790/2019-II, 

25.10.2019. 

Недостајућа сред.за трошкове службених путовања 

наставника и путовање ученика на такмичења 100.000,00 

49 

401-791/2019-II, 

25.10.2019. 

Студија"Анализа паркирања у централној зони града Бора" 

2.000.000,00 

50 

401-794/2019-II, 

25.10.2019. 

"Израда концепта решења технолошког инкубатора",  "Израда 

каталога  привредних субјеката града Бора....",   "Израда 

каталога  привредних субјеката града Бора...." 870.000,00 

51 

401-810/2019-II, 

12.11.2019. 

Средства за продукцију која прати концерт               

Новогодишњи ватромет и новогодишњи концерт 
4.560.000,00 

52 

401-809/2019-II, 

12.11.2019. 

Технички преглед објекта обданишта у НГЦ-у 

100.000,00 

53 

401-811/2019-II, 

12.11.2019. 

Поправка крова 

598.812,00 

54 

401-813/2019-II, 

12.11.2019. 

Истраж.задовољ.младих квалитетом живота, Истраживање 

степена инклузије, толеранције и дискр. мањинских група 1.200.000,00 

55 

401-814/2019-II, 

12.11.2019. 

Пројек.техничка  документација за добијање дозволе за 

санацију и реконструкцију посл.простора 120.000,00 

56 

401-815/2019-II, 

12.11.2019. 

Консалтинг услуге у циљу побољшања промоције града 

460.000,00 

57 

401-816/2019-II, 

12.11.2019. 

Недостајућа средства за исплату плата, додатака и накнада  

1.130.000,00 
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58 

401-837/2019-II, 

14.11.2019. 

Студија процене стања постојећег водоводног система 

градског насеља Бор                                                                                                             

Студија процене стања постојећег канализационог система на 

териорији града Бора 3.600.000,00 

59 

401-907/2019-II, 

30.12.2019. 

Недостајућа средства  за утрошену воду 

10.000,00 

60 

401-909/2019-II, 

30.12.2019. 

Новчана честитка за децу запослених 

4.000,00 

61 

401-915/2019-II, 

30.12.2019. 

Новчана честитка за децу запослених 

240.000,00 

УКУПНО: 53.651.629,00 
  

У периоду од 1.1. до 31.12.2019. године средства сталне резерве нису коришћена. 
 

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 1.1.2019. 

до 31.12.2019. године 
 

Према члану 34. став 3. Закона о јавном дугу
11

 локалне власти не могу давати 

гаранције, па сходно томе у 2019. години нису дате гаранције, и из тог разлога овај  

извештај не садржи податке. 
 

4. Потенцијалне обавезе 
 

Град Бор води укупно 546 парничних, ванпарничних и извршних спорова пред 

надлежним судовима, од којих је: 

- један предмет у парничном поступку у којем је Град Бор тужилац; 

- 528 предмета у парничном поступку у којима је Град Бор туженик, а један 

предмет у којима је туженик индиректни корисник (основна школа); 

- шест предмета у парничном поступку у којима је Град Бор један од тужених са 

другим правним лицима (Апотека Бор; ЈКП „Водовод“ Бор; Србијапут а.д. Београд; 

Штрабаг доо Београд); 

- један ванпарнични предмет у којем је Град Бор противник предлагача 

самостално; 

- 16 предмета у извршном поступку, од којих је Град Бор извршни поверилац 

поверилац у 11 предмета, док се као извршни дужник Град Бор појављује у пет 

предмета. 

Укупна потраживања Града Бора у парничним предметима за 2019. годину износе 

9.453 хиљаде динара.  

Потенцијалне обавезе Града Бора у парничним предметима износе укупно 70.609 

хиљада динара, од чега обавезе Града Бора у предметима где је самостално тужен 

износе 67.609 хиљада динара. Потенцијалне обавезе Града Бора, где је Град Бор тужен 

солидарно са другим туженицима, износе укупно 3.000 хиљада динара. 

У извршном поступку потраживања Града Бора, као повериоца, износе укупно 

600 хиљада динара. 

У извршном поступку, потраживања поверилаца према Граду Бору, као дужнику 

износе укупно 3.700 хиљада динара. 

Наведени износи су оквирни (без обрачунате камате и трошкова парничних, 

ванпарничних и извршних трошкова) и неизвесни су временски оквири, дужине 

трајања спорова и коначни исходи истих. 

 

 

 

 

                                                 
11 „Сл. гласник РС“, бр. 61/2005, 107/09, 78/2011, 68/2015 и 95/18 
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5. Друга питања у поступку ревизије 
 

Иако циљ ове ревизије није био давање мишљења о усклађености пословања, 

вршењем ревизије финансијских извештаја утврдили смо следеће неправилности: 
 

Градска управа: 

 Начелник Градске управе нема заменика, што није у складу са чланом 27. Одлуке о 

организацији Градске управе Града Бора.  
 

 

ПУ „Бамби“:  

 Обрачун минулог рада је вршен на основну плату али и на накнаду зараде, па је на тај 

начин више исплаћено 1.672 хиљаде динара, што није у складу са чланом 108. Закона о 

раду. 

 У исплатним листићима директора и возача је исказан службени пут, што није у 

складу са чланом 2. и 3. Правилника о садржају обрачуна зараде, односно накнаде 

зараде. 

 Запосленима у ПУ „Бамби“ Бор одобравано је право на плаћено одсуство по основу 

неискоришћеног годишњег одмора по решењима директора, што није у складу са 

чланом 77. Закона о раду којим је прописано у којим случајевима и у коликом трајању 

се одобрава право на плаћено одсуство.  

 Запосленима, ПУ „Бамби“ Бор је обрачунала и исплатила накнаду зараде за плаћено 

одсуство као плату за редован рад, уместо у висини просечне зараде у претходних 12 

месеци, па је на тај начин више исплаћено 234 хиљаде динара, што није у складу са 

чланом 114. Закона о раду. 
 

Центар за културу: 

 Центар за културу није запосленима обрачунао накнаду за државни празник у 

новембру 2019. године, на начин како је прописано чланом 114. Закона о раду, већ је 

исту обрачунао као плату за редован рад, па је на тај начин више исплаћена плата у 

износу од шест хиљада динара. 

 Обрачун разлике плате за повраћај у буџет Републике Србије није вршио у складу са 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
 

Музеј рударства и металургије:  

 За новембар 2019. године стручном сараднику за јавне набавке исплаћена минимална 

зарада која је прописана за новембар 2019. године у износу од 26 хиљада динара, 

уместо минималне зараде у износу од 27 хиљада динара која је прописана за децембар 

2019. године, јер је у децембру извршен обрачун и исплата зараде за новембар, па је на 

тај начин мање обрачуната и исплаћена зарада у износу од једне хиљаде динара, што 

није у складу са чланом 111. Закона о раду. 

 Обрачун разлике плате за повраћај у буџет Републике Србије није вршио у складу са 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
 

Народна библиотека:  

 У исплатним листићима директора, вишег библиотекара – руководиоца и 

руководиоца матичне службе је исказан службени пут, што није у складу са чланом 2. 

и 3. Правилника о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде. 

 Запосленима за време проведено на службеном путу, који је редован рад, није вршен 

обрачун минулог рада, што није у складу са чланом 108. Закона о раду, па је тако 

запосленима мање обрачуната и исплаћена плата у износу од 10 хиљада динара. 
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 Запосленима, накнада за годишњи одмор није обрачуната и исплаћена на начин како 

је прописано чланом 114. Закона о раду, па је на тај начин више исплаћена плата у 

износу од 67 хиљада динара. 

 Обрачун разлике плате за повраћај у буџет Републике Србије није вршио у складу са 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
 

Туристичка организација:  

 Запосленој на радном месту сарадник за туризам, развој и пројекте плата је 

неправилно исплаћена, јер је исплаћена минимална зарада за месец на који се плата 

односи, а не минимална зарада која важи за месец у којем се врши исплата, што није у 

складу са чланом 111. Закона о раду. 

 Туристичка организација Бор није запосленима обрачунала накнаду за државни 

празник у новембру 2019. године, на начин како је прописано чланом 114. Закона о 

раду, већ је исту обрачунала као плату за редован рад, па је на тај начин више 

исплаћена плата у износу од две хиљаде динара. 

 Обрачун разлике плате за повраћај у буџет Републике Србије није вршио у складу са 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
 

Спортски центар „Бор“:  

 Спортски центар „Бор“ обавља угоститељску делатност, по основу које је остварио 

примања у износу од 23.500 хиљада динара. 

 Запосленима на радним местима директора, помоћника директора, руководиоца 

службе правних и општих послова, руководиоца финансијско – рачуноводствених 

послова, руководиоца службе за јавне набавке, самосталног финансијско –

рачуноводственог сарадника, сервирке, техничара одржавања уређаја и опреме, 

помоћног кувара и чистача обрачун и исплата плате вршени су применом 

коефицијената одређеним Колективним уговором код Установе Спортски центар „Бор“ 

у Бору број 2190 од 31.12.2018. године и Анексом II Колективног уговора код Установе 

Спортски центар „Бор“ у Бору број 555/2019 од 14.3.2019. године, а који су већи од 

коефицијената прописаних чланом 2. тачка 10. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним службама. Запосленима на радним местима 

помоћника директора, руководиоца службе за јавне набавке и самостални финансијско 

– рачуноводствени сарадник, од новембра 2019. године, примењују се коефицијенти 

који су у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених 

у јавним службама. 

 Запосленима на радним местима сервирке, техничара одржавања уређаја и опреме, 

помоћног кувара и чистача обрачун и исплата плате вршени су применом основице 

која није прописана Закључцима Владе Републике Србије број 401-13093/2017 од 

28.12.2017. године у износу од 2.486,63 динара, број 121-5324/2019 од 30.5.2019. 

године у износу од 2.660,69 динара и број 121-10648/2019 од 24.10.2019. године у 

износу од 2.873,55 динара, што није у складу са чланом 3. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама. 

 У исплатним листићима за јул 2019. године запосленима на радним местима 

директора, помоћника директора и руководиоца службе правних и општих послова и у 

исплатном листићу за новембар 2019. године запосленој на радном месту директора 

исказан је службени пут, што није у складу са чланом 2. и 3. Правилника о садржају 

обрачуна зараде, односно накнаде зараде.  
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 Запосленима на радним местима службеник за јавне набавке и самостални 

финансијско – рачуноводствени сарадник исказан је државни празник, а који је требао 

да буде исказан као плаћено одсуство због крсне славе, што није у складу са чланом 2. 

и 3. Правилника о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде. 

 Обрачун разлике плате за повраћај у буџет Републике Србије није вршио у складу са 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
 

Месне заједнице:  

 Појединим председницима савета месних заједница, као и осталим члановима је 

престао мандат сходно члану 108. Статута Града Бора, којим је прописано да мандат 

председника савета месне заједнице траје четири године. Они и даље потписују акта и 

документа из надлежности савета месних заједница и располажу новчаним средствима 

из буџета Града. 

 

 

Ревизорски тим: 
 

 

вођа тима, Ана Антић Маринковић  
 

 

члан тима, Јелена Танасковић 
 

 

члан тима, Веселин Лацмановић 
 

 

члан тима, Мирослав Стојановић 
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