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II НАПОМЕНЕ УЗ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 
1. Основни подаци о субјекту ревизије 
Општина Кула се налази у Аутономној Покрајини Војводина и припада Западнобачком 

округу. Налази се на плодној војвођанској равници, на раскрсници између Новог Сада, 
Сомбора и Суботице, на чворној позицији саобраћајних веза Бачке. Удаљена је 50 км од 
Новог Сада, а 130 км од Београда. Кроз општину пролази регионални путни правац 
Келебија - Томпа (Република Мађарска) – Суботица – Бачка Топола – Кула – Бачка 
Паланка – Илок (Хрватска), као и државни пут првог реда (М-3). Површина општине Кула 
износи 481 км2. На подручју општине Кула је доминантна пољопривредна производња 
која се обавља на 43.957 ha пољопривредног земљишта. Општина Кула поседује велики 
потенцијал геотермалних вода која до сада није значајније коришћена.  

Према степену развијености јединица локалне самоуправе из Уредбе о утврђивању 
јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. годину1, 
општина Кула је сврстана у другу групу са још 35 јединица локалне самоуправе чији је 
степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека.  

Према попису становништва 2011. године, општина Кула има 43.162 становника што је 
мање у односу на попис 2002. године за 3.814 становника што је 7,9%. Поред Куле, која је 
средишњи и административни центар, општину чине и насељена места: Црвенка, Сивац, 
Руски Крстур, Крушчић, Липар, Нова Црвенка и Нова Кула. Седиште општине је у Кули, 
Лењинова улица број 11.  

Због чињенице да се ревизија спроводи провером на бази узорака и да у систему 
интерне контроле и рачуноводственом систему постоје инхерентна ограничења, постоји 
могућност да поједине материјално значајне грешке остану неоткривене. 

2. Преглед извршених контрола у 2013. години 
На основу информација одговорних лица, у општини Кула су током 2013. године 

извршене екстерне контроле које су документоване следећим актима: 
1. Извештај о ревизији финансијских извештаја општине Кула за период 1.јануар -31. 

децембар 2012. године, број: 03-404-38/2013-7 од 16. септембра 2013. године, коју је 
обавило предузеће за ревизију, рачуноводствени и финансијски консалтинг „EuroAudit“ 
доо Београд, 

2. Записник о инспекцијском надзору у одељењу за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине општине Кула, број:130-354-37/2013-06 од 21. маја 
2013. године који је извршила Покрајинска грађевинска инспекција Покрајинског 
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. 

3. Записник о посредном инспекцијском надзору сроведеном у Општинској управи 
општине Кула, број: 038-070-00048/2013-02 од 01. јула 2013. године који је извршио 
Управни инспекторат Министарства правде и државне управе. 

4. Записник о спроведеном редовном инспекцијском надзору у Општинској управи 
општине Кула, број: 038-038-00077/2013-02 од 11.07.2013. године који је извршио 
Управни инспекторат Министарства правде и државне управе. 

3. Закључак о функционисању система интерних контрола 
Законом о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и 

стандардима за успостављање и функционисање и извештавање о систему финансијског 
управљања и контроле у јавном сектору, утврђена је обавеза корисника јавних средстава 
да успоставе систем интерних контрола. Систем интерних контрола се састоји од пет 

1 „Службени гласник Републике Србије“, број 62/2013 
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елемената: контролно окружење, управљање ризицима, контролне активности, 
информисање и комуникацију и праћење и процену система.  

• Контролно окружење 
Испитивање контролног окружења у циљу процењивања интегритета и 

компетентности руководства и запослених, организационе структуре као оквира 
деловања, односа руководства према запосленима као и става руководства и запослених 
према интерним контролама извршили смо испитивањем докумената и њихове примене, 
путем упитника и путем интервјуа. 

- Интегритет и компетентност руководства и запослених 
Скупштина општине Кула је 2009. године усвојила Етички кодекс понашања 

функционера као и следећа стратешка документа: Стратегију одрживог развоја општине 
Кула (2009-2019), Стратегију одрживог развоја општине Кула - Акциони план (2012-
2016), Локални план управљања отпадом (2010-2020), Мастер план развоја туризма 
општине Кула (2013), Акциони план за унапређење социо-економског положаја жена на 
територији општине Кула (2012-2016), Инвестициону стратегију (2013), Анализу сектора 
пољопривреде (2013), Локални план за унапређење положаја избеглих, интерно 
расељених лица и повратника (2014-2017), Акциони план за младе (2013-2015), 
Просторни план општине Кула, План генералне регулације Куле, План генералне 
регулације насељеног места Црвенка, План генералне регулације насељеног места Сивац, 
План детаљне регулације туристичког локалитета Мали Стапар и друге. У току је 
реализација пројекта „Ревизија стратегије одрживог развоја општине Кула“ као и израда 
Плана генералне регулације насељеног места Руски Крстур. 

Општина Кула обавља своје надлежности у складу са донетим основним актима: 
Статут општине Кула2, Пословник Скупштине општине3 и Пословник Општинског већа4.   

Органи општине су, на основу законом и другим прописима утврђених надлежности, 
донели више одлука, правилника и других аката. 

• Организациона структура 
Чланом 29. Статута општине Кула утврђено је да су органи општине: Скупштина 

општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска управа. Сагласно члану 2. 
Закона о буџетском систему, органи општине су директни корисници буџетских 
средстава. Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције 
локалне власти утврђене Уставом, Статутом и Законом. Скупштина општине има 37 
одборника и конституисана је избором председника скупштине и постављењем секретара 
скупштине. Председник општине и Општинско веће су извршни органи. Општинско веће 
чине председник општине, заменик председника општине и девет чланова Општинског 
већа. Општинском управом, као јединственим органом руководи начелник који има свог 
заменика. Општинску управу чини шест одељења, једна служба и кабинет председника 
општине. Кабинет председника општине обухвата систематизована радна места три 
помоћника председника, једног буџетског инспектора и једног интерног ревизора у 
оквиру службе за интерну ревизију. Укупно је систематизовано 105 радних места са 110 
извршилаца, од којих је  попуњено 103. 

Месна самоуправа се врши у осам месних заједница. 

2 „Службени лист општине Кула“, број 13/2008, 40/2012 и 7/2013 
3 „Службени лист општине Кула“, број 37/2012 
4 „Службени лист општине Кула“, број 15/2008 и 26/2012 
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Општина Кула је оснивач девет установа и то: Народна библиотека Кула, Дом културе 

Сивац, Дом културе Црвенка, Дом културе Руски Крстур, Културни центар Кула, 
Предшколска установа Кула, Спортски центар „Црвенка“ Црвенка, Дом здравља Кула и 
Центар за социјални рад Кула. 

Општина Кула има осам основних и четири средње школе. 
Општина Кула је основала осам јавних предузећа и то: ЈП „Завод за изградњу“ Кула, ЈП 

„Завод за урбанизам Кула – Оџаци“ Кула, ЈКП „Комуналац“ Кула,  ЈКП „Водовод“ 
Црвенка, ЈКП „Радник“ Сивац, ЈКП „Руском“ Руски Крстур, ЈП „Кулатранс“ у 
ликвидацији Кула и ЈП „Туристичка организација општине Кула“.  

Увидом у оснивачки акт5ЈП „Туристичка организација општине Кула“ Кула утврдили 
смо да је, чланом 3., утврђена делатност која обухвата промоцију туризма општине путем 
организовања туристичко информативног центра, обезбеђивања информативно 
пропагандног материјала, организовања туристичких, научних, стручних, спортских, 
културних и других манифестација и друго. Закон о јавним предузећима6, у члану 2., 
прописује делатности од општег интереса за чије обављање се оснивају јавна предузећа. 
Делатности за које је основано ЈП „Туристичка организација општине Кула“ Кула нису 
садржане у члану 2. Закона о јавним предузећима већ у члану 39. Закона о туризму7, који 
прописује да туристичка организација јединице локалне самоуправе послује у складу са 
прописима којима се уређују јавне службе (члан 30). 

Општина Кула је основала туристичку организацију општине као јавно предузеће 
што је облик организовања који није усклађен са чланом 2. Закона о јавним 
предузећима и чланом 30. и 39. Закона о туризму. 

Препоручује се општини Кула да усклади облик организовања туристичке 
организације општине са важећим законским прописима. 

Испитивањем интерних аката индиректних корисника буџетских средстава 
утврдили смо да је: 

- Предшколска установа „Бамби“ Кула, спроводила Програм рада за 2013. годину на основу 
сагласности општинског већа, а не скупштине општине, у чијој је надлежности давање 
сагласности на програме рада установа, корисника буџетских средстава; 

- ЈП „Завод за изградњу“ Кула примењивало Појединачни колективни уговор из 1998. 
године, у чијој преамбули су наведени прописи који су престали да важе и који није потписан 
од стране оснивача. 

Препоручује се одговорним лицима Предшколске установе „Бамби“ Кула да припрема, 
доноси и спроводи предшколски програм уз претходно добијену сагласност надлежног 
органа, а одговорним лицима ЈП „ Завод за изградњу“ Кула да Појединачни колективни 
уговор ускладе са важећим прописима. 

• Управљање ризицима  
Управљање ризицима подразумева идентификовање потенцијалних пословних догађаја и 

ситуација које могу угрозити постављене циљеве корисника јавних средстава. Правилник о 
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање и извештавање 
о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, прописује обавезу корисника 
јавних средстава да усвоје стратегију управљања ризиком која се ажурира сваке три године као 

5 „Службени лист општине Кула“, број 13/2013 
6 „Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012 
7 „Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 93/2012 
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и у случају да се контролно окружење значајније измени (члан 6). Контроле које служе за 
свођење ризика на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране најмање једном 
годишње.  

У поступку ревизије уверили смо се да општина Кула није израдила стратегију 
управљања ризиком што није у складу са чланом 6. и чланом 11. Правилника о 
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање и 
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. 

• Контролне активности 
Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и 

функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 
сектору у члану 7., прописује  да контрола обухвата писане политике и процедуре и 
њихову примену како би ризици за постизање циљева били сведени на прихватљив ниво. 
Финансијско управљање и контрола обухвата све финансијске и нефинансијске процесе и 
активности у пословању корисника јавних средстава, и спроводи се у свим 
организационим деловима и на свим нивоима.  

У претходних осам година, одлуком Владе Републике Србије, у општини Кула је три 
пута образован Привремени орган за обављање послова Скупштине општине. У периоду 
од 2005. године до 2013. године, општину Кула је водило шест сазива који су вршили 
власт у трајању од пола године до три године. Описана дешавања и проблеми са 
конституисањем органа су допринела значајном инхерентном ризику јер су промене 
руководства општине биле честе. Такво окружење не доприноси постављању стабилног и 
целовитог система контролних активности ради остварења задатих циљева. У поступку 
ревизије смо утврдили да су још увек на снази одређена акта привремених органа. 
Доношењем Етичког кодекса понашања функционера постављен је оквир за интегритет 
руководства, али етички кодекс понашања запослених лица није донет. Услед честих 
промена руководства, општина Кула није створила услове за развој адекватне 
организационе структуре и за вођење кадровске политике у којој се препознаје 
посвећеност стручности и сталној едукацији. Описане околности као и утицај промена у 
окружењу, како у политичком (изборна година) тако и у економском смислу (економска 
криза у току), су условиле идентификовање високог инхерентног ризика.  

Оцену контролног ризика смо извршили испитивањем политика и процедура које 
је успоставило руководство општине и утврдили смо да:  

- није донет интерни акт који уређује ток документације и поступке ауторизације, 
одобравања, поделу дужности и остале контролне поступке у процесу извршења буџета; 

- не врши се утврђивање квота као ни контрола обима расположивих средстава 
приликом преузимања обавеза јер се не врши резервисање апропријација на основу 
поднетих захтева за плаћање и трансфер; 

- није устројена нити се врши контрола комплетности и усаглашености документације 
директних и индиректних корисника са прописима о јавним набавкама 

- нису донета интерна акта којима се уређује начин, услови, поступци и критеријуми 
трошења јавних средстава која се односе на: коришћење службених телефона, коришћење 
службених возила, коришћење средстава репрезентације, што је шире објашњено у 
тачкама 4.1.4.9 и 4.1.4.12;  

- не врши се затварање пословних књига у целости на крају пословне године; 
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- обрачун плата, додатака, накнадa и осталих расхода за изабрана, постављена и 

запослена лица у органим аопштине није усклађен са важећим прописима, што је шире 
објашњено у тачкама 4.1.4.1-4.1.4.6.  

Општина Кула је основала јавна предузећа за обављање делатности од општег интереса 
над којима врши надзор и обезбеђује заштиту општег интереса давањем сагласности на 
општа и друга акта (члан 60. Закона о јавним предузећима) као и на Годишњи програм 
пословања (члан 50. Закона о јавним предузећима). Јавна предузећа чији је оснивач 
општина Кула нису донели Годишње програме пословања за 2013. годину и поднели га 
оснивачу ради добијања сагласности до 1. децембра 2012. године, нити је оснивач, пре 
почетка буџетске године, дао сагласност на Годишње програме пословања. У поступку 
ревизије смо утврдили да јавна предузећа која су користила субвенције нису доносила 
посебне програме коришћења субвенција, које су у 2013. години планиране у износу који 
је осам пута већи од износа субвенција у 2012. години (објашњено у тачки 4.1.1. и 
4.1.4.17). Пренос субвенција је вршен најчешће без приложене рачуноводствене 
документације којом се правда наменско трошење нити је оснивач вршио анализу ефеката 
пренетих буџетских средстава на унапређење пословања и остварење пословних циљева. 
Општина Кула није остварила приходе од остварене добити јавних предузећа (објашњено 
у тачки 4.1.2.). На основу наведеног, може се закључити да општина Кула није вршила 
потребан надзор над радом јавних предузећа чији је оснивач.  

На основу наведеног утврдили смо да је контролни ризик висок и да је за задати ниво 
ревизијског ризика детекциони ризик низак.  

У току ревизије су нам презентована акта, донета у јануару 2014. године и то: 
Правилник о раду трезора, Одлука о службеним путовањима изабраних, именованих и 
постављених лица у органима општине Кула, Правилник о коришћењу службених 
телефона и Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава. На основу 
изјашњења одговорних лица утврдили смо да се донета акта не примењују у пракси. 

У поступку ревизије система финансијског управљања и контроле сагледали смо 
карактеристике рачуноводственог система увидом у интерна акта која уређују поступке 
којима се пословни догађаји обрађују у циљу рачуноводственог евидентирања. 

Одредбама члана 16. став 9. Уредбе о буџетском рачуноводству, утврђена је обавеза 
буџета локалних власти као и директних и индиректних корисника буџета да интерним 
општим актом дефинишу организацију рачуноводственог система, интерне 
рачуноводствене контролне поступке, лица која су одговорна за законитост, исправност и 
састављање исправе о пословној промени и другом догађају, кретање рачуноводствених 
исправа као и рокове за њихово достављање. Сагласно наведеним одредбама, општина 
Кула је, 12. априла 2010. године донела Правилник о буџетском рачуноводству, а 20. 
марта 2012. године и Правилник о рачуноводственим политикама.  

Општина Кула није, у 2013. години, успоставила рачуноводствени систем у 
потпуности јер није донела следећа интерна акта: Упутство о раду трезора, 
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно рачуна 
консолидованог рачуна трезора и Правилник о начину и поступку преноса 
неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета. 

Правилник о буџетском рачуноводству у члану 4., прописује да се послови буџетског 
рачуноводства организују и обављају у оквиру Општинске управе Кула у Одељењу за 
финансије и привреду, а чланом 6., да је основа за вођење буџетског рачуноводства 
готовинска основа. Наведени  Правилник уређује и најважнију контролну активност, 
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попис имовине и обавеза као и одговорност председника и чланова комисије за тачност 
утврђеног стања по попису, за уредно састављање пописних листа и исказивање у 
натуралном и вредносном облику као и за благовремено вршење пописа (члан 26.)  

У поступку ревизије пописа (шире објашњено у тачки 4.3.1. овог извештаја), 
утврдили смо да: 

- помоћна књига основних средстава не садржи податке о површини и структури 
некретнина, катастарској парцели и месту где се некретнина налази, а евиденција 
целокупне опреме води се само на конту 011221 – канцеларијска опрема; 

- није пописана имовина која је књиговодствено евидентирана са садашњом вредношћу 
у износу од 145.220 хиљада динара што је 55,0% укупне имовине, као ни обавезе у износу 
од 157.958 хиљада динара, што је 97,4% укупно исказаних обавеза; 

- у пописним листама нефинансијске имовине није исказана разлика између стварног и 
књиговодственог стања нити је извршено вредносно обрачунавање стања пописане 
имовине, што је супротно члану 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем попису. 

На основу изјашњења одговорних лица утврдили смо да општина Кула није, 
доношењем општег акта, уредила обавезу корисника буџетских средстава да изврше 
повраћај неутрошених буџетских средстава до 31. децембра године за коју се ради 
завршни рачун (изузев Народне библиотеке која је извршила повраћај у износу од 7,5 
хиљада динара). На захтев ревизије утврђено је да је укупан износ неутрошених средстава 
која су исказана у суфициту индиректних буџетских корисника, а која су требала бити 
враћена до 31. децембра 2013. године износи 244 хиљаде динара и односе се на: Месну 
заједницу Црвенка (три хиљаде динара), месну заједницу Сивац (пет хиљада динара), 
месну заједницу Крушчић (51 хиљада динара), месну заједницу Липар (165 хиљада 
динара) и ЈП „Завод за изградњу“ Кула (20 хиљада динара).  

• Информисање и комуникација  
За израду финансијских извештаја, општина Кула користи податке из: главне књиге 

буџета, помоћних књига  и годишњих финансијких извештаја индиректних  корсиника 
буџетских средстава. 

Сагледавајући информациони систем који је успостављен за вођење буџетског 
рачуноводства утврдили смо да Одељење за финансије и привреду води главну књигу 
буџета и помоћне књиге купаца, добављача, основних средстава и плата, коришћењем 
софтверског пакета кога је развио „ЦСА“ доо Нови Сад. У поступку ревизије смо 
утврдили ток документације која се односи на органе општине:  

- рачуне и другу рачуноводствену документацију која се односи на органе општине 
(директне кориснике буџетских средстава) прима Писарница, где се ставља пријемни 
печат и креира Интерна доставна књига за сваки орган општине;  

- Писарница истог дана доставља документацију Одељењу за финансије и привреду – 
одсек за рачуноводство, где се врши рачунска контрола и контрола усклађености са 
планом, обезбеђује потпис одговорног лица, попуњава ЗП образац кога оверава шеф 
рачуноводства и шеф одсека за буџет; 

- у одсеку за трезор се образац ЗП заводи, проверава исправност документације и 
налога за пренос и доставља руководиоцу Одељења за финансије и привреду који 
потписује ЗП образац као лице које одобрава плаћање; 

- након плаћања извод се књижи у одсеку за трезор, а документација са другим 
примерком ЗП обрасца се враћа у одсек рачуноводства на књижење. 
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У поступку ревизије смо утврдили ток документације која се односи на индиректне 

кориснике буџетских средстава, кориснике субвенција, трансфера и дотација: 
-  индиректни корисници, корисници субвенција, трансфера и дотација достављају 

захтеве Одељењу за друштвене делатности где се заводе у посебну евиденциону књигу, 
врши контрола документације у смислу комплетности и усклађености са финансијском 
планом и одлуком о буџету, 

- након извршене контроле ликвидатор формира образац ЗП и налог за плаћање , а шеф 
одсека за финансијско економске послове својим потписом оверава ЗП образац. 

- у одсеку за буџет се врши контрола усклађености са Одлуком о буџету и оверава 
својим потписом ЗП образац који се доставља одсеку за трезор где се врши провера 
налога за плаћање који се носе у Управу за трезор у највећем броју случајева, заједно са 
достављеним налозима за пренос индиректних корисника буџетских средстава и 
корисника субвенција, дотација и трансфера којима се преносе средства. На описани 
начин се обезбеђује контрола наменског трошења средстава; 

- начелник финансиа потписује ЗП образац као лице које одобрава плаћање.  
На основу описаног тока документације утврдили смо следеће: 
- нису јасно дефинисане процедуре праћења извршења финансијског плана корисника 

буџетских средстава, 
- не води се потпуна евиденција резервисаних средстава нити реализованих захтева за 

плаћање и трансфер; 
- поступци контроле које спроводе запослени не верификују се на документу;  
- акт о одобравању плаћања (решење) од стране председника општине се не доноси, 

што је супротно члану 58. став 2. Закона о буџетском систему, који прописује да се пре 
плаћања обавеза, у писаној форми потврђује правни основ и износ преузетих обавеза који 
проистичу из изворне рачуноводствене документације. 

• Праћење и процена система (надзор) 
Праћење и процена система подразумева надгледање (мониторинг) система интерне 

контроле, како би се благовремено уочили и кориговали пропусти у функционисању система 
интерне контроле. 

Мониторинг процењује дизајн и функционисање система интерне контроле користећи разне 
изворе информација као што су: извештаји интерних ревизора, извештаји разних контролних и 
регулаторних тела, повратне информације запослених који обављају оперативне послове и 
друго.  

На основу ревизије активности на успостављању адекватног надзора над системом 
интерне контроле утврђено је да општина Кула: 

- није успоставила интерну ревизију нити буџетску инспекцију у пуном капацитету, јер осим 
систематизовања радних места буџетски инспектор и интерни ревизор није обезбедила услове 
да се систематизовани послови и обављају, што је супротно члану 82. и 85. Закона о буџетском 
систему и члану 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и 
методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору8, 
који прописују обавезу општине да успостави посебну функционално независну организациону 
јединицу за интерну ревизију. 

8„Службени гласник Републике Србије“, број 99/2011 
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Препоручује се одговорним лицима општине Кула да организују рад буџетске инспекције 

и интерне ревизије у складу са прописаним надлежностима, сагласно законским и другим 
прописима. 
4. Финансијски извештаји завршног рачуна 
4.1. Извештај о извршењу буџета 
4.1.1. Припрема и доношење буџета 

На основу Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и 
пројекција за 2014. и 2015. годину (објављено на сајту Министарства финансија) Одељење 
за финансије и привреду је сачинило Упутство за припрему Нацрта Одлуке о буџету 
општине Кула за 2013. годину са захтевом за доставу предлога финансијског плана за 
2013. годину, број: 012-400-34/2012 од 16. новембра 2012. године, што је након рока 
прописаног чланом 31. Закона о буџетском систему (01. август). 

Предлоге финансијских планова су, у року утврђеном од стране Одељења за финансије 
и привреду до 26. новембра 2012. године доставили: Скупштина општине, Председник 
општине и Општинска управа, Народна библиотека, ЈП Завод за изградњу, МЗ Горњи 
град, МЗ Доњи град, МЗ Сивац, МЗ Липар, МЗ Нова Црвенка, основне и средње школе. 

Након утврђеног рока предлоге финансијских планова су доставили: Предшколска 
установа „Бамби“ (28. новембар 2012), Културни центар (29. новембар 2012), Дом културе 
Црвенка (27. новембар 2012), Дом културе Сивац (28. новембар 2012), Дом културе Руски 
Крстур (29. новембар 2012), МЗ Црвенка (29. новембар 2012), МЗ Руски Крстур (30. 
новембар 2012), МЗ Крушчић (04. децембар 2012), Спортски центар Црвенка (17. 
децембар 2012); Центар зa социјални рад (27. новембар 2012). Сви корисници су 
доставили предлоге финансијских планова након рока прописаног чланом 31. Закона о 
буџетском систему (01. септембар). 

Одељење за финансије и привреду је, у поступку припреме и доношења Одлуке о 
буџету, сачинила упутство за припрему буџета које не садржи прописане елементе, а 
Нацрт Одлуке о буџету сачинило на основу предлога финансијских планова 
корисника буџетских средстава који су достављени након утврђеног рока, што је 
супротно члану 37., 40. и 41. Закона о буџетском систему, који прописују обавезне 
елементе Упутства за припрему буџета и предлога финансијских планова.  

Препоручује се Одељењу за финансије и привреду да сачињавају Упутство за 
припрему буџета у складу са Законом о буџетском систему и да нацрт Одлуке о 
буџету израђују на основу предлога финансијских планова који садрже расходе и 
издатке исказане по буџетској класификацији у обиму који је утврђен у Упутству за 
припрему буџета као и детаљно писано образложење о планираним позицијама. 

Нацрт Одлуке о буџету општине Кула је достављен Општинском већу, које је утврдило 
Предлог Одлуке о буџету општине Кула дана 21. децембра 2012. године и упутило га 
Скупштини на разматрање и усвајање. Скупштина општине Кула је донела Одлуку о 
буџету општине Кула за 2013. годину9 на седници одржаној дана 28. децембра 2012. 
године. Донета Одлука је достављена Министарству финансија - Управи за трезор дана 
08. јануара 2013. године.  

Општина Кула није доставила буџетским корисницима обавештење о додели 
апропријације и одобреним квотама, нити су буџетски корисници доставили 

9 „Службени лист општине Кула“ број: 39/2012 
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финансијске планове усвојене од стране органа управљања, што је супротно члану 
50. и 53. Закона о буџетском систему. 

Препоручује се Одељењу за финансије и привреду да обавештавају кориснике 
буџетских средстава о одобреним апропријацијама и одређеним квотама, на основу 
чега су корисници у обавези да донесу финансијске планове у складу са одобреним 
апропријацијама. 

Према донетој Одлуци, планирани приходи и примања износе 1.307.800 хиљада 
динара, од чега се 1.269.900 хиљада динара односи на средства буџета, а 37.900 хиљада 
динара на средства из других извора. У структури укупних прихода и примања, највеће 
учешће чине приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирани у 
износу од 622.800 хиљаде динара(47,6%), трансферна средства планирана у износу од 
294.975 хиљада динара (22,6%), приходи од пореза на имовину планирани у износу од 
118.500 хиљада динара (9,1%) и примања од домаћих задуживања планирани у износу од 
80.000 (6,1%). Финансирање буџетског дефицита од 156.705 хиљада динара планирано је 
из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и примања од задуживања код 
домаћих пословних банака. 

Планирани расходи и издаци износе укупно 1.395.800 хиљада динара, а њихово 
финансирање је планирано из средстава буџета у износу од 1.357.900 хиљада динара, а из 
осталих извора у износу од 37.900 хиљада динара. Планирани текући расходи (класа 4) 
износе 1.129.146 хиљада динара (80,9% укупних расхода и издатака), а планирани издаци 
(класа 5 и 6) износе 266.654 хиљада динара (19,1% укупних расхода и издатака). У 
структури текућих расхода највеће учешће имају расходи за куповину роба и услуга 
планирани у износу од 425.207 хиљаде динара (30,5%), расходи за запослене планирани у 
износу од 295.592 хиљаде динара (21,2%) и трансфери осталим нивоима власти планирани 
у износу од 168.986 хиљада динара (12,1%). У структури планираних издатака највеће 
учешће имају издаци за нефинансијски имовину планирани у износу од 255.359 хиљада 
динара што је 18,3% укупно планираних расхода и издатака.  

Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 10.000 хиљада динара, а стална 
буџетска резерва у износу од 3.000 хиљада динара што је сагласно члану 69. и члану 70. 
Закона о буџетском систему. 

Одлука о буџету општине Кула за 2013. годину је мењана доношењем Одлуке о 
ребалансу Одлуке о буџету општине Кула за 2013. годину10 на седници Скупштине 11. 
јула 2013. године као и решењима Председника општине у складу са законским 
овлашћењима. Одлуком o ребалансу планирани приходи и примања износе 1.338.573 
хиљаде динара што је за 30.773 хиљада динара више (2,3%) у односу на приходе и 
примања утврђене Одлуком о буџету општине Кула за 2013. годину. Одлуком о ребалансу 
је повећан буџетски дефицит за 25.006 хиљада динара и износи 181.711 хиљада динара. 
Покриће дефицита је планирано из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, 
пренетих неутрошених средстава за посебне намене и примања од задуживања код 
домаћих пословних банака. 

На основу увида у општи део буџета и структуру посебног дела Одлуке о буџету 
утврђено је да је општина Кула: 

10 „Службени лист општине Кула“ број: 15/13  
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- сачинила Одлуку о буџету која у општем делу не садржи прописане елементе 

(преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две 
буџетске године) и није сачињена у складу са прописаним роковима, што је супротно 
члану 28. и 31. Закона о буџетском систему; 

- није правилно примењена организациона класификација, јер је у оквиру само једног 
раздела планирано извршење расхода и издатака органа општине Кула: Скупштине 
општине, Председника општине и Општинског већа и Општинске управе, а у оквиру 
другог раздела планирано је извршење расхода и издатака Општинског јавног 
правобраниоца; 

- функционална класификација 660 – Послови становања и заједнице некласификовани 
на другом месту у оквиру раздела 1, глава 1.5 је неправилно примењена јер се према 
природи планираних расхода односи на функционалну класификацију 620 – Развој 
заједнице; 

- неправилно планирала финансирање Спортског савеза општине Кула и ЈП „Цестор“ 
Кула оквиру раздела 1. глава 10., апропријације која је планирана за Спортски центар 
„Црвенка“ Црвенка, уместо планирања одвојено, на посебним функцијама; 

- планирала расходе за субвенције у износу од 62.794 хиљаде динара, што је више од 
максимално могућег износа утврђеног Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне 
власти за 2013. годину и пројекција за 2014. и 2015. годину, у коме се наводи да износ 
субвенција може бити највише до износа који је опредељен буџетом за 2012. годину који 
је износио 17.878 хиљада динара; 

- планирала финансирање надлежности у области здравства, у оквиру раздела 1., глава 
17., функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту, применом 
неодговарајуће економске класификације 463000 - Трансфери осталим нивоима власти 
уместо 464000 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања. Дом здравља 
је индиректни корисник Републичког фонда за здравствено осигурање, тако да није други 
ниво власти него ООСО; 

- планирала финансирање Спортског савеза општине Кула, у оквиру раздела 1., глава 
10., функција 810 – Услуге рекреације и спорта, применом неодговарајуће економске 
класификације 465000 – Остале дотације и трансфери уместо 481000 - Дотације 
невладиним организацијама и финансирање ЈП „Завод за изградњу“ Кула у оквиру 
раздела 1. глава 14. применом неодговарајуће економске класификације 465000 – Остале 
дотације и трансфери уместо планирања према стварном трошку; 

- неправилно планирала дотације невладиним организацијама у укупном износу од 
8.410 хиљада динара на разделу 1. глава 15., на функцији 160, у оквиру којих је планирано 
финансирање месних заједница, а да претходно нису актом јединице локалне самоуправе 
уређени критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак 
враћања средстава уколико се утврди да удружење добијена средства не користи за 
реализовање одобрених програма (члан 38. Закона о удружењима). 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да, у поступку припреме Одлуке о 
буџету, у структури општег и посебног дела планирају апропријације применом 
одговарајућих буџетских класификација (организационе, функционалне, економске и 
класификације према изворима). 
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4.1.2. Приходи 

Општина Кула је, Одлуком о ребалансу буџета општине Кула за 2013. годину11, 
планирала приходе у износу од 1.258.573 хиљаде динара, од чега се на приходе буџета 
односи 1.211.434 хиљаде динара, а на приходе из додатних извора корисника буџетских 
средстава 47.139 хиљада динара. Председник општине је, доношењем пет решења на 
основу члана 5. Закона о буџетском систему, увећао износ планираних трансфера од 
других нивоа власти за 695 хиљада динара. Узимајући у обзир и тај приход, укупно 
планирани приходи у 2013. години износе 1.259.268 хиљада динара. 

У Извештају о извршењу буџета исказани су укупно остварени приходи општине Кула 
за 2013. годину у износу 1.078.558 хиљада динара, од чега буџетски приходи износе 
1.018.855 хиљада динара, а приходи из других извора 59.703 хиљаде динара. Структура 
планираних и остварених прихода и примања буџета општине Кула за 2013. годину:  

                                                                                                                   У хиљадама динара       

Конто Назив 

План 
укупних 

прихода и 
примања 

Укупно 
остварени 
приходи 

и 
примања 

План 
прихода и 
примања 
буџета 

Остварени 
приходи и 
примања 
буџета 

% 
оствар. 

(6/5) 

% учешћа у 
оствареним 

приходима и 
примањима 

буџета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1.259.268 1.076.679 1.212.129 1.018.855 84,1% 92,7% 

710000 ПОРЕЗИ 713.938 627.360 713.938 626.782 84,0% 57,0% 

711000 Порез на дох., добит и 
кап.добитке 580.838 502.781 580.838 502.203 86,0% 45,7% 

712000  Порез на фонд зарада 0 21 0 21 0,0% 0,0% 

713000  Порез на имовину 80.000 74.321 80.000 74.321 93,0% 6,8% 

714000  Порез на појединачне 
услуге 37.100 35.773 37.100 35.773 96,0% 3,3% 

716000  Други порези 16.000 14.464 16.000 14.464 90,0% 1,3% 

730000 ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 311.007 252.770 296.607 229.241 77,0% 20,9% 

733000  Трансфери од других 
нивоа власти 311.007 252.770 296.607 229.241 77,0% 20,9% 

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 227.367 186.414 200.278 161.065 80,0% 14,7% 

741000  Приходи од имовине 124.860 108.311 124.860 107.920 86,0% 9,8% 

742000  Приходи од продаје 
добара и услуга 27.798 25.671 3.355 2.822 84,0% 0,3% 

743000  Новчане казне и одузета 
имовин.корист 4.600 4.037 4.600 4.037 88,0% 0,4% 

744000  
Текући и добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица 

3.646 2.421 1.500 750 50,0% 0,1% 

745000  Мешовити и неодређени 
приходи 66.463 45.974 65.963 45.536 69,0% 4,1% 

11 „Службени лист општине Кула“, број 15/2013 
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770000 Меморандумске ставке 
за рефунд.расхода 6.956 10.135 1.306 1.767 177,0% 0,2% 

771000 Меморандумске ставке за 
реф.расход. 6.650 9.829 1.000 1.461 146,0% 0,1% 

772000 Меморандумске ставке за 
реф.из претх.год. 306 306 306 306 100,0% 0,0% 

800000 

ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 1.879  60 100,0% 0,0% 

810000 Примања од продаје 
основ.средстава  1.879  60 100,0% 0,0% 

811000 Примања од продаје 
непокретност  1.819   100,0% 0,0% 

812000 Примања од продаје 
покретне имовине    36   

813000 Примања од продаје остал. 
основ. средстава  24  24 100,0% 0,0% 

900000 ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА  80.000 80.000 80.000 80.000 100,0% 7,3% 

910000 Примања од задуживања 80.000 80.000 80.000 80.000 100,0% 7,3% 

911000 Примања од задуживања 80.000 80.000 80.000 80.000 100,0% 7,3% 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 1.339.268 1.158.558 1.292.129 1.098.915 85,0% 100,0% 

Остварени приходи буџета износе 1.098.915 хиљада динара, што је 85,0% у односу на 
план. Значајно одступање од плана се односи на трансфере од других нивоа власти који су 
остварени са 77,0%, односно мање за 67.366 хиљада динара, док су порески приходи 
остварени са 84,0%, односно мање за 87.156 хиљада динара у односу на план. У структури 
остварених прихода буџета највеће учешће имају порески приходи (категорија 710000) 
остварени у износу од 626.782 хиљаде динара, што је 57% укупних прихода буџета. 
Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 229.241 хиљада динара и 
учествују у укупно оствареним приходима са 20,9%. Значајно остварење имају приходи 
од имовине (категорија 740000) у износу од 161.065 хиљада динара, односно 14,7%.  

Члан 5. Закона о финансирању локалне самоуправе12 прописује да се средства буџета 
јединица локалне самоуправе обезбеђују из изворних и уступљених прихода, трансфера, 
примања по основу задуживања и других прихода  и примања утврђених законом. 

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

самоуправе припадају изворни приходи који се остваре на њеној територији. Утврђивање, 
контролу и наплату локалних јавних прихода, у складу са надлежностима из члана 60. 
Закона о финансирању локалне самоуправе, врши Одсек за утврђивање и наплату 
изворних прихода општине Кула, основан Одлуком о Општинској управи општине 
Кула13од 03.11.2008. године. У следећој табели дат је преглед стања потраживања по 

12 „Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013-усклађени динарски износи 
13„Службени лист општине Кула“, број 16/2008 
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основу изворних јавних прихода и упоредни преглед наплаћених прихода у 2012. и 
2013.години: 

                                                                                                                   У хиљадама динара 

Врста јавних 
прихода 

Стање 
потраживања на 
дан 01.01.2013. 

године 

Број 
издатих 
решења 

за 
пореску 
обавезу 

за 2013.г. 

Утврђене 
обавеза по 
издатим 

решењима 
за 2013.г. 

Наплаћени јавни 
приходи Инд. 

(8:7) 

Стање 
потраживања на 
дан 31.12.2013. 

године 

Главни 
дуг Камата 2012.г. 2013.г. Главни 

дуг Камата 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Порез на 
земљиште 18.611 7.736 57 13.862 10.440 8.287 79,4 23.484 11.381 
Самодопринос 
из прихода 
пољоприв. и 
шумарства 22.767 10.781 3730 8.169 5.737 8.256 143,9 19.127 10.637 
Самодопринос 
из прихода од 
самосталне 
делатности 6.026 5.065 1011 6.822 5.826 3.172 54,4 4.558 1.774 
Порез на 
имовину од 
физичких лица 26.879 34.087 6792 11.367 13.219 12.988 98,3 19.283 21.973 
Порез на 
имовину од 
правних лица 31.349 40.560 150 25.594 17.736 24.262 136,8 11.780 5.286 
Посебна 
накнада за 
заштиту 
животне 
средине 20.345 15.689 68 15.172 22.350 22.993 102,9 10.095 13.866 
Комунална 
таксе за 
истицање 
фирме 34.093 53.830 120 14.118 17.629 14.464 82,0 9.755 8.224 
Накнада за 
коришћење 
грађевинског 
земљишта 12.030 10.681 178 5.053 5.296 6.061 114,4 6.055 5.173 

Укупно: 172.100 178.429 12106 100.157 98.233 100.483 102,3 104.137 78.314 
На основу презентованих података, утврђено је да је потраживање општине Кула, по 

основу локалних јавних прихода, на дан 1. јануара 2013. године (главни дуг и камата), 
износило 350.530 хиљада динара. Током 2013. године, на основу донетих 12.106 решења, 
порески обвезници су задужени за 100.156 хиљада динара. Укупно наплаћени локални 
јавни приходи у 2013. години износе 100.481 хиљада динара, што је 102,3% у односу на 
2012. годину. Општина Кула је донела Одлуку о условном отпису камата и мировању 
пореског дуга број: 01-439-4/2012 од 21. децембра 2012. године, која прописује услове и 
начин измирења обавеза пореских обвезника и обим отписа обрачунате, а неплаћене 
камате по основу локалних јавних прихода. Применом наведене одлуке, значајно је 
умањен износ потраживања по основу обрачунате камате тако да ненаплаћена 
потраживања по основу локалних јавних прихода, на дан 31. децембра 2013. године, 

16 
 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 
рачуна буџета и правилности пословања општине Кула за 2013. годину 

 
износе 182.450 хиљаде динара, што је 52% ненаплаћених потраживања по основу јавних 
прихода на почетку 2013. године. Укупно отписана камата је 63.302 хиљаде динара, а 
износ главнице и камате у мировању износи 141.927 хиљада динара. 

На основу изјашњења одговорних лица утврђено је да пореским обвезницима нису 
упућиване опомене нити су покретани поступци принудне наплате. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да у поступку редовне  наплате 
изворних јавних прихода, уредније опомиње обвезнике који нису платили утврђену 
обавезу односно да принудним путем наплати обавезу од пореског обвезника који не 
поступи по опомени. 

Приход од самодоприноса остварен је у износу од 64.976 хиљада динара, од чега је 
самодопринос према зарадама запослених остварен у износу од 53.548 хиљада динара. 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства и самодопринос из прихода 
лица која се баве самосталном делатношћу утврђен је решењима Одсека за утврђивање и 
наплату изворних прихода општине Кула, на основу чега је у 2013. години остварено 
11.428 хиљада динара. Самодопринос је уведен Одлукама о увођењу самодоприноса у 
месним заједницама Руски Крстур, Горњи град, Доњи град, Липар и Крушчић.  

У поступку ревизије утврђено је да су месне заједнице Сивац, Горњи Град и Доњи Град 
у току 2013. године вршиле пласирање средстава самодоприноса из ранијих година са 
подрачуна месног самодоприноса у укупном износу од 15.363 хиљада динара и остварили 
приход по основу камата у укупном износу од износу од 1.561 хиљаду динара и то: МЗ 
Горњи град 1.216 хиљада динара, МЗ Доњи град 170 хиљада динара и МЗ Сивац 175 
хиљада динара. Месне заједнице су пласирала средства самодоприноса на основу решења 
председника општине од 3. марта 2009. године о давању сагласности месним заједницама 
Горњи град, Доњи град и Сивац да врше самостално орочавање новчаних средстава са 
подрачуна месног самодоприноса и да по основу пласираних средстава остварују камату, 
коју су пословне банке уплаћивале на подрачуне месних заједница који су отворени у 
КРТ. Од укупно уплаћених прихода од камате, месне заједнице су, на уплатни рачун 
јавног прихода, пренеле укупно 1.170 хиљада динара. Износ од 391 хиљаду није пренет и 
исказан је у завршном рачуну МЗ Горњи град у износу од 221 хиљаду динара и у 
завршном рачуну МЗ Доњи град у износу од 170 хиљада динара. 

Закон о буџетском систему, у члану 10., прописује могућност да локални орган управе 
надлежан за финансије може пласирати средства на консолидованом рачуну трезора 
локалне власти осим прихода за које је утврђена намена посебним законом, локалним 
прописом или међународним уговором. Закон о финансирању локалне самоуправе, у 
члану 31., прописује да су новчана средства која се прикупљају по основу одлуке о 
самодоприносу приход буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског 
карактера. 

На основу презентоване рачуноводствене документације утврђено је следеће: 
- приход од камата у износу од 391 хиљаду динара није уплаћен на прописане уплатне 

рачуне јавних прихода, што је супротно члану 49. став 2. Закона о буџетском систему;  
- месне заједнице Горњи град, Доњи град и Сивац су вршиле орочавање средстава 

самодоприноса код пословних банака у износу од 15.363 хиљада динара и по том основу, 
у 2013. години, оствариле приход од камата у износу од 1.561 хиљаду динара, што је 
супротно члану 10. и 49. Закона о буџетском систему;  

- општина и месне заједнице Горњи град, Доњи град и Сивац су располагале 
самодоприносом на начин који није у складу са наменом утврђеном Одлуком о увођењу  
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самодоприноса за подручја месних заједница (чланови 2., 5. и 8.), што је супротно члану 
31. Закона о финансирању локалне самоуправе; 

- локални орган управе надлежан за финансије није поднео захтев Управи за трезор за 
гашење подрачуна месног самодоприноса. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да обезбеде уплаћивање 
самодоприноса на прописане уплатне рачуне јавних прихода у потпуности; да 
успоставе контролне процедуре праћења наменског трошења средстава 
самодоприноса; да инвестирање новчаних средстава врше у складу са прописима и да  
поднесу захтев Управи за трезор за гашење рачуна месних самодоприноса. 

Порез на имовину у општини Кула је, у 2013. години, остварен у износу од 37.250 
хиљада динара. Општина Кула није посебном одлуком за 2013. годину утврдила основице 
и стопе пореза на имовину, па је Одсек за локалну пореску администрацију решења о 
порезу на имовину за физичка лица и порезу на имовину за правна лица доносио на 
основу члана 11.Закона о порезима на имовину14. Општина Кула није донела акт којим 
утврђује просечне цене одговарајућих непокретности у зонама за 2013. годину, до 30. 
новембра 2012. године, што је супротно члану 5. Закона о порезу на имовину. 

Локалне комуналне таксе су у 2013. години наплаћиване на основу Одлуке о локалним 
комуналним таксама15од 21. децембра 2012. године, којом су прописане две врсте 
локалних комуналних такси (тарифни бројеви 1 и 2), у складу са којима је општина Кула 
утврдила и наплатила комуналне таксе у следећим износима: 

- комунална такса за истицање фирме на пословном простору у износу од 14.464 
хиљада динара и 

- комунална такса за држања моторних, друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина у износу од 11.454 хиљада динара.  

Општина Кула није прописала шест од могућих законом прописаних осам врста 
локалних комуналних такси. 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине је остварена у износу од 22.993 
хиљаде динара на основу Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на 
територији општине Кула16 од 01. априла 2010. године.  

Накнада за коришћење грађевинског земљишта прописана је Одлуком о разради 
мерила, начину обрачуна и уговарања накнаде за уређивање грађевинског земљишта и 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта17 од 25. марта 2010. године. Током 2013. 
године ова накнада је наплаћена у износу од 6.061 хиљаду динара, а укупно ненаплаћена 
потраживања на дан 31. 12.2013. године износе 11.227 хиљада динара.  

Приходи од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини остварен је 
на основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Кула за 2013. годину, број: 01-320-64/2013 од 29. 
августа 2013. године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је дало 
сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Кула за 2013. годину број: 320-11-
6733/2013-14 од 6. августа 2013. године, по захтеву који је општина Кула упутила 6. 

14 „Службени гласник РС“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012-Одлука УС и 47/2013 
15 „Службени лист општине Кула“, број 38/2012 
16 „Службени лист општине Кула“, број 3/10 
17 „Службени лист општине Кула“, број: 2/2010 
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августа 2013. године.Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини у 
општини Кула износи 9.592 ха, а укупно остварени приходи од давања у закуп 
пољопривредног земљишта износе 95.140 хиљада динара. Ова средства се у целини 
преносе индиректном кориснику ЈП „Завод за изградњу“ Кула за финансирање 
планираних расхода и издатака у оквиру раздела 1. глава 13. за следеће намене: уређење и 
одржавање атарских путева, уређење каналске мреже, уређење и опремање противградне 
и пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних појасева, обележавање парцела 
државног земљишта, израда пројектне документације од локалног значаја из области 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.  

Општина Кула је донела Годишњи програм уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта са кашњењем у односу на рок прописан чланом 60. 
Закона о пољопривредном земљишту, који прописује да надлежни орган јединице 
локалне самоуправе доносе годишњи програм најкасније до 31. марта текуће године, 
уз сагласност Министарства. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта доносе у складу са прописаним 
роковима као и да органи општине непосредно реализују донети програм. 

Општина Кула је доставила Министарству годишњи извештај о коришћењу средстава 
остварених по основу давања у закуп пољопривредног земљишта, што је прописано 
чланом 71. Закона о пољопривредом земљишту18. 

Камата на средства консолидованог трезора општине остварена је у износу од 6.719 
хиљада динара на основу уговора у преконоћном депоновању новчаних средстава број: 
03-422-3/2013 од 12. фебруара 2013. године, закљученим са „Универзал банком“ а.д. 
Београд. Уговорена каматна стопа је у висини референтне каматне стопе Народне банке 
Србије. 

Општина Кула није, доношењем Правилника о коришћењу средстава 
консолидованог рачуна трезора општине Кула, уредила начин и услове пласирања 
слободних новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора, што је супротно 
члану 9. став 12. Закона о буџетском систему. 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини 
које користе општине или индиректни корисници њиховог буџета остварени су у износу 
од 2.545 хиљада динара на основу Одлуке о давању у закуп пословног простора на коме је 
носилац права коришћења општина Кула број: 01-361-12/2008 од 31. марта 2008. године и 
Одлуке о утврђивању закупнине за пословне просторије на којима право коришћења има 
општина Кула број: 01-360-10/2008 од од 31. марта 2008. године које је донео Привремени 
орган општине Кула. У поступку ревизије утврдили смо да је општина носилац права 
коришћења на 58 јединица пословног простора, од којих су 18 издате у закуп са накнадом, 
три нису издате јер нема заинтересованих. Преглед остварених прихода од закупа дат је у 
седећој табели: 

                                                                                                                  У хиљадама динара 
Врста прихода Фактурисано у 2013. 

години 
Остварени приход од 
закупа у 2013. години: 

Потраживање на дан 
31. децембра 2013. 
године  

Закуп пословног 2.813 2.217 5.454 

18 „Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 и 41/2009 
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простора 
Закуп станова 305 62 243 
Укупно: 3.118 2.279 5.697 

Општина Кула је издала у закуп 37 пословних просторија политичким странкама, 
удружењима грађана и невладиним организацијама на основу Одлуке о давању у закуп 
пословног простора на коме је носилац права коришћења општина Кула, број: 01-361-
12/2008 од 31. марта 2008. године, коју је донео Привремени орган. Председник општине 
је, на основу непосредне погодбе, без прибављеног образложеног предлога комисије, 
закључивао уговоре о закупу без накнаде, најчешће на неодређено време.  

Општина Кула је издала у закуп 37 пословних просторија политичким странкама, 
удружењима грађана и осталим невладиним организацијама, без плаћања накнаде 
за закуп, закључивањем уговора који нису у складу са чланом 6., 10. и 12. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда и на тај начин поступила супротно члану 49. и 56. Закона о 
буџетском систему.  

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да приликом издавања у закуп 
пословног простора у јавној својини ускладе своја општа акта са законским и другим 
прописима; да поступак издавања у закуп непокретности у јавној својини спроводи 
комисија коју ће образовати надлежни орган; да се приликом издавања у закуп 
примењују тржишни принципи код утврђивања закупнине; да се предузму мере и 
наплате потраживања од закупа пословног простора и станова. 

Општинске административне таксе остварене су у износу од 276 хиљада динара, на 
основу Одлуке о општинским административним таксама19. Увидом у таксене тарифе, 
утврдили смо да се наплаћују и за издавање извода из матичних књига рођених, венчаних, 
умрлих и извода из књиге држављана. Чланом 9. Закона о финансирању локалне 
самоуправе прописано је да јединица локалне самоуправе не може увести локалну 
административну таксу за списе и радње из надлежности органа за које је законом којим 
се уређују републичке административне таксе прописано плаћање републичке 
административне таксе. Законом о републичким административним таксама20, у 
тарифном броју 220 прописана је републичка административна такса за наведене списе и 
радње за које је Општинска управа наплаћивала локалне административне таксе. 

 Општина Кула је прописала и наплаћивала таксе за списе и радње из своје 
надлежности које су прописане су Законом о републичким административним 
таксама, што је супротно члану 9. Закона о финансирању локалне самоуправе. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да општинске административне 
таксе прописује и наплаћује у складу са важећим прописима. 

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени су у износу од 3.717 
хиљаде динара. Општинско веће је донело Решење о формирању Савета за саобраћај 
општине Кула број: 013-02-208/2012 од 16. новембра 2012. године, који је донео План 
расподеле средстава за 2013. годину. Средства остварена од новчаних казни од 
саобраћајних прекршаја на територији општине Кула наменски су опредељена и утрошена 

19 „Службени лист општине Кула“,6/2003 и  број 8/2008 
20 „Службени гласник Републике Србије“, број  43/2003, 51/2003, 101/2005, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 
55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013 
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у складу са чланом 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја21 за: крпљење ударних рупа 
на локалним путевима, постављање саобраћајне сигнализације на путевима и бојење 
хоризонталне сигнализације, као и за едукацију ученика основних школа, трошкове 
међународног такмичења из саобраћаја и за набавку рачунарске и опреме за јавну 
безбедност. 

Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 229.241 хиљаду динара 
(77,7% од плана), од чега се на текуће трансфере односи 223.079 хиљада динара, а на 
капиталне трансфере 6.163 хиљаде динара. 

Текући трансфери су остварени из буџета Републике Србије у износу од 4.924 хиљаде 
динара, од чега је 4.900 хиљада динара намењено за накнаду штете од елементарних 
непогода. Текући трансфери из буџета АП Војводина остварени су у износу од 218.155 
хиљада динара од чега се 204.406 хиљада динара односи на ненаменске трансфере. За 
финансирање реализације културно-уметничких манифестација, за превоз ученика и 
студената и за јавне радове остварено је 13.749 хиљада динара наменских трансфера из 
буџета АП Војводина.  

Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина остварени су у 
износу од 6.163 хиљада динара (9,0% у односу на план), а односе се на наменске 
трансфере за набавку књига за народну библиотеку, за реконструкцију објекта екоцентра 
у Малом Стапару, за изградњу бунара у Сивцу и успостављање система видео надзора у 
ОШ „Петефи Бригада“ Кула  и ОШ „20. Октобар“ Сивац. 

Значајно одступање остварених у односу на планиране капиталне трансфере од 
других нивоа власти, указује да планирање капиталних трансфера од других нивоа 
власти није вршено на бази реалних процена. 

Препоручује се општини Кула да у поступку планирања буџета реално сагледава и 
процењује приходе и примања. 

Остали приходи у корист нивоа општина остварени су у износу од 45.536 хиљада 
динара од чега се на сопствене приходе индиректних корисника односи 42.266 хиљада 
динара, а на остале приходе општине у износу од 3.270 хиљада динара. У оквиру ових 
прихода обухваћени су приходи по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
у износу од 19.394 хиљада динара које администрира ЈП „Завод за изградњу“ Кула на 
основу члана 3. Одлуке о утврђивању накнаде за уређење грађевинског земљишта22, као и 
приходи од закупа киоска, летњих башти и билборда у износу 4.178 хиљада динара 
Ненаплаћена потраживања по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
износе 13.492 хиљаде динара, а по основу закупа 6.811 хиљада динара. У оствареним 
осталим приходима у корист нивоа општине исказана су и примања од продаје 
непокретности на основу уговора који је ЈП „Завод за изградњу“ закључио са „Matteo 
obuća“ доо Кула. 

ЈП „Завод за изградњу“ је спровео поступак отуђења неизграђеног грађевинског 
земљишта површине један ха и 47 м2, што представља парцелу број; 9107/19 уписану у 
лист непокретности број: 852 к.о. Кула где је наведено да је земљиште у власништву 
Републике Србије, а да је носилац права коришћења општина Кула. Предметно земљиште 
није било евидентирано у пословним књигама ЈП „Завод за иградњу“ Кула, нити у 
пословним књигама општине Кула. Поступак јавног надметања је спровела Комисија коју 

21„Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-ОУС 
22 „Службени лист општине Кула“, број 16/2013 
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је формирао Управни одбор ЈП „Завод за иградњу“ Кула. Након спроведеног поступка 
Комисија је упутила предлог на основу кога је Скупштина општине донела Решење о 
отуђењу непокретности. ЈП „Завод за изградњу“ је закључио уговор са „Matteo obuća“ доо 
Кула којим је утврђена обавеза купца да уплати износ од 6.028 хиљада динара на уплатни 
рачун 840-745151843-03 – Остали приходи у корист нивоа општина. На основу члана 18. 
Закона о јавној својини, носилац права јавне својине може бити јединица локалне 
самоуправе, а јавно предузеће може имати само право коришћења тако да ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула није могло закључити уговор којим се отуђује грађевинско земљиште. 

На основу презентоване документације утврђено је да је ЈП „Завод за изградњу“: 
- исказало остале приходе у корист нивоа општина (конто 745100) више за 19.394 

хиљаде динара, а накнаду за уређивање грађевинског земљишта (конто 742200) мање за 
исти износ, што је супротно члану 49. Закона о буџетском систему и Правилнику о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- остале приходе у корист нивоа општина (конто 745100) остварене по основу издавања 
у закуп киоска, летњих башти и билборда, исказао више за 4.718 хиљада динара, а 
комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног 
простора у пословне сврхе (конто 741500) мање за исти износ, што је супротно члану 49. 
Закона о буџетском систему и члану 15. Закона о финансирању локалне самоуправе; 

- закључило уговор са „Matteo obuća“ доо Кула о отуђењу неизграђеног грађевинског 
земљишта површине један ха и 47 м2 из јавне својине општине Кула, што је супротно 
члану 83. Закона о планирању и изградњи који прописује да право својине на 
грађевинском земљишту у јавној својини може имати искључиво јединица локалне 
самоуправе; 

-  прописало неодговарајући уплатни рачун за уплату примања од продаје 
непокретности у корист нивоа општина, тако да су остали приходи у корист нивоа 
општине (конто 745100) остварени више за 6.028 хиљада динара, а примања од продаје 
непокретности (конто 811100) мање за исти износ, што је супротно члану 49. Закона о 
буџетском систему и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном 
плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да јавне приходе остварују и 
евидентирају у складу са законским и другим прописима.   

Добит предузећа је јавни приход који остварује јединица локалне самоуправе по основу 
учешћа у добити јавних предузећа, чији је оснивач. На основу члана 49. Закона о јавним 
предузећима23, јавна предузећа су у обавези да, Одлуком о расподели добити, коју доноси 
надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача, део остварене добити усмеравају 
оснивачу и уплаћују на рачун прописан за уплату јавних прихода. На основу 
презентованих података, утврдили смо да су 2012. години три јавна предузећа остварила 
добит у износу од 2.543 хиљада динара. Преглед финансијских резултата јавних предузећа 
који нису индиректни буџетски корисници, приказан је у табели:  

У хиљадама динара 

23 „Службени гласник Републике Србије“, број: 119/2012, 116/2013 
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Р.бр. 
 

Јавно предузеће 

Остварена 
добит у 2012. 

години 

 
Износ дела добити који се враћа 

оснивачу – према одлуци УО ЈП о 
расподели добити 

 
Износ 

добити који 
је враћен 
оснивачу 

1. ЈКП „Комуналац“ Кула 2.461 118 - 
2. ЈКП „Водовод“ Црвенка 62 0 - 
3. ЈКП „Радник“ Сивац 20 0 - 
4. ЈП „Цестор“ Кула 0 0 - 
5. ЈП „Кулатранс“ Кула 0 0 - 
 Укупно остварена добит : 2.543 118 0 
 Општина Кула није остварила приход од учешћа у добити јавних предузећа чији 

је оснивач јер јавна предузећа нису уплатила део остварене добити на уплатни рачун 
јавних прихода, што је супротно члану 21. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса. 

 Препоручује се одговорним лицима општине Кула да Одлуком о буџету општине 
ближе уреде рокове и висину учешћа оснивача у оствареној добити јавних предузећа, 
да прате доношење Одлука надзорних одбора јавних предузећа о распоређивању 
добити и воде рачуна о благовременој уплати утврђеног дела добити на одговарајући 
уплатни рачун јавног прихода у буџет општине.  
4.1.3. Примања 

Остварена примања буџета општине Кула у 2013. години износе 81.879 хиљада динара 
од чега су примања од задуживања остварена у износу од 80.000 хиљада динара, а 
примања од, продаје покретне имовине у износу од 1.879 хиљада динара. 

На основу одлуке о задуживању општине Кула, број: 01-400-6/2013 од 5. фебруара 
2013. године, уз претходно прибављену сагласност Министарства финансија, број: 401-
101/2013-001 од 28. јануара 2013. године , општина Кула је спровела поступак јавне 
набавке, који је шире објашњен у тачки 4.1.6. –Набавке. На основу закљученог Уговора о 
наменском кредиту, број: 03-404-43/2013-3 од 16. августа 2013. године са „Banca Intesa“ ад 
Београд, остварена су примања у износу од 80.000 хиљада динара која су предвиђена су за 
израду пројектне документације и инфраструктурно опремања индустријске зоне.  
4.1.4. Текући расходи 
4.1.4.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – група конта 411000 

                                                                                                             У хиљадама динара 
Р. 

бр. Корисник   Ребаланс 
Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Скупштина општине 2.907 2.921 2.921 2.921 100,0 100,0 
2 Председник општине 4.770 4.824 4.824 4.824 100,0 100,0 

3 Општинска управа 75.000 75.609 75.609 75.609 100,0 100,0 

4 
Општински јавни 
правобранилац 1.395 1.385 1.377 1.377 99,4 100,0 

5 ПУ „Бамби“ Кула 79.000 79.000 78.573 78.573 99,5 100,0 

6 
ЈП „Завод за 
изградњу“  Кула“ 24.512 24.512 23.863 23.863 97,4 100,0 

 
Укупно за општину:  226.823 227.333 225.350 225.350 99,1 100,0 
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Укупан број запослених чије се плате финансирају из буџета општине Кула на дан 31. 

децембра 2013. године био је 403 лица. Директни корисници су запошљавали 123 лица, а 
индиректни  корисници су запошљавали 280 лица, од чега је у Предшколској установи  из 
буџета финансирано 114 лица од укупно запослених 141 лице, у установама културе и 
спорта 49 лица, у месним заједницама 42 лица и у ЈП „Завод за изградњу“ Кула 75 лица. 

Анализирајући примену Закона о одређивању максималног броја запослених у 
локалној администрацији24  утврдили смо да је број запослених лица на неодређено време 
усаглашен са ограничењима која су утврђена  наведеним Законом и да број запослених 
лица чије се плате финансирају из буџета износи 154 од могућих 207 лица на неодређено 
време.  

Члан 3. Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 
прописује да укупан број запослених на одређено време због повећања обима посла, лица 
ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим  и повременим пословима, преко 
омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама не може бити 
већи од 10% броја запослених на неодређено време у локалној администрацији. Увидом у 
Регистар запослених који се води код Управе за трезор утврдили смо да је на дан 
31.12.2013.године било ангажовано 40 лица на одређено време (по свим основама) од 
којих је шест ангажовано у установама културе на које се ограничење не односи. Законом 
прописани максимални број запослених на одређено време у општини Кула износи 16 
лица, тако да је прекорачење 18 лица, према подацима исказаним у наредној  табели: 

Р. 
бр. 

Назив корисника 
буџетских средстава:  

Укупно 
запослених 

Максима
лан број 

запослени
х на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Општинска управа 123   92   2   13 2 17 
2 Народна библиотека 15   13   1   1   2 
3 Културни центар 5   5   

 
      

 4 Дом културе Црвенка 5   5   
 

      
 5 Дом културе Сивац 8   7   

 
  1   1 

6 Дом културе Р. Крстур 8   5   1     2 3 

7 
Спортски центар 
Црвенка 8   6       2   2 

8 МЗ „Горњи град“ Кула 7   6       1   1 
9 МЗ „Доњи град“ Кула 2   1       1   1 

24 „Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009 
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10 МЗ Црвенка 4   4   

 
      0 

11 МЗ Сивац 10   5   
 

    5 5 
12 МЗ Руски Крстур 4   3   

 
      0 

13 МЗ Крушчић 9   3         6 6 
14 МЗ Липар 4   3   1       1 
15 МЗ Нова Црвенка 2   1         1 1 

  Укупно: 214 207 159 0 5 0 19 16 40 
Општина Кула је, на дан 31. децембра 2013. године, ангажовала на одређено време 18 

лица више у односу на прописани лимит утврђен чланом 3. Закона о одређивању 
максималног броја запослених у локалној администрацији.  

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да ускладе број запослених и 
ангажованих лица са лимитом утврђеним Законом о одређивању максималног броја 
запослених у локалној администрацији. 

1. Директни корисници буџетских средстава општине Кула 
Обрачун плата за директне кориснике буџетских средстава општине Кула врши 

Одељење за финансије и привреду. Директни корисници буџетских средстава (скупштина, 
председник општине и општинско веће, општинска управа и општинско јавно 
правобранилаштво) су утрошили 84.739 хиљада динара за плате, додатке и накнаде. 

Обрачун плата је вршен применом основица које су утврђене закључцима Владе 
Републике Србије. Коефицијенти за обрачун плата су утврђени на основу Одлуке о 
платама изабраних, именованих и постављених лица и за запослене у Општинској 
управи25, која у члану 9. прописује да „Начелник Општинске управе појединачним 
решењем, на основу налога председника Привременог органа, може коефицијент утврђен 
члановима 7 и 7а, увећати до 15%.“ Председник Привременог органа је издао налог 
начелнику Општинске управе број: 01-121-203/2012 од 30. априла 2012. године да донесе 
појединачна решења о повећању коефицијената свим запосленим лицима за 10% 
линеарно. Начелник Општинске управе је, у јануару 2014. године, ставио ван снаге 
решења којима су претходно увећани коефицијенти за 10% и на тај начин  утврдио 
коефицијенте у складу са важећим законским и другим прописима.  

На основу захтева ревизије, Одељење за финансије и привреду је извршило 
прерачунавање плата за 2013. годину применом коефицијената који су утврђени у складу 
са Законом о платама у државним органима и јавним службама26 и Уредбом о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима27. У поступку ревизије утврђено је да је прековремени 
рад запослених обрачунат и исплаћен на основу решења које је начелник Општинске 
управе доносио након обављеног прековременог рада, без претходно поднетих захтева 
овлашћених лица за одобравање са образложењем и описом околности које су довеле до 
потребе за прековременим радом. У току 2013. године, у два случаја, је дошло до 
прекорачења трајања прековременог рада у односу на законом прописано могуће трајање 

25 Доносилац: Привремени орган општине Кула број: 01-12-67/09 од 17. јуна 2009. године и број: 01-121-
105/2012 од 06. марта 2012. године 
26„Службени гласник Републике Србије“, број 34/2001, 62/2006,63/2006, 116/2008, 92/2011 и 99/2011 
27„Службени гласник Републике Србије“, број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012 
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прековременог рада (члан 50. Закона о раду) од највише осам часова недељно, односно 
највише четири часа дневно по запосленом.  

На основу презентоване документације у поступку ревизије плата утврђено је да 
је општина Кула: 

- обрачунала и исплатила плате, додатке и накнаде запослених више за 6.418 хиљада 
динара применом коефицијената који су увећани за 10% у односу на коефицијенте 
прописане чланом 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату именованих и 
постављених лица и запослених у државним органима28, што је супротно члану 56. Закона 
о буџетском систему који прописује да се преузете обавезе које су настале у супротности 
са овим законом или другим прописом не могу извршавати на терет консолидованог 
рачуна трезора, 

- обрачунала и исплатила додатак на плату по основу рада дужег од пуног радног 
времена у износу од 443 хиљаде динара, супротно члану 53. Закона о раду који прописује 
да је запослени дужан да ради дуже од пуног радног времена искључиво на захтев 
послодавца, у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим 
случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да обрачун и исплату плата 
запослених врше на основу прописаних елемената; да прековремени рад одобравају 
након подношења захтева са образложеном потребом за прековременим радом и 
описом околности које су прописане законским и другим прописима. 

2. Предшколска установа „Бамби“ Кула 
Предшколска установа „Бамби“ Кула је исказала плате, додатке и накнаде у износу од 

78.573 хиљаде динара, од чега се на средства из буџета односи 67.682 хиљаде динара, а на 
средства из додатних извора 10.891 хиљада динара.  

На основу презентоване документације утврђено је да је Предшколска установа: 
- обрачунала и исплатила плате, додатке и накнаде применом коефицијената који нису у 

потпуности у складу са прописаним, на основу акта чији правни основ није у складу са чланом 
2. и 3. Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, 
што је супротно члану 56. Закона о буџетском систему, 

- евидентирала плате, додатке и накнаде запослених не примењујући структуру конта  
прописаних чланом 9. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 
плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима Предшколске установе „Бамби“ Кула да обрачун и 
исплату плата врше на основу важећих прописа који утврђују коефицијенте за плате и да 
евидентирање плата, додатака и накнада запослених врше према структури 
обрачунате плате која се састоји од плате по основу цене рада и додатака на плату. 

3. ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказало расходе за плате, додатке и накнаде у износу 

од 23.863 хиљаде динара. Укупан број запослених на дан 31.12.2013. године износио је 37 
лица. Програмом пословања ЈП „Завод за изградњу“ Кула планирана је исплата зарада у 
2013. години у износу од 24.512 хиљада динара за просечно месечно 41 запослено лице.  

На основу презентоване документације утврђено је следеће: 

28„Службени гласник Републике Србије“ , број: 44/2008 и 2/2012 
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- коефицијенти за обрачун плата су утврђени Појединачним колективним уговором у чијој 

преамбули су наведени прописи који су престали да важе и који није потписан од стране 
оснивача; 

- прековремени рад је обрачунат и исплаћен у износу од 145 хиљада динара на основу 
решења која су донета након обављеног рада, што је супротно члану 53. Закона о раду. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да Појединачни 
колективни уговор ускладе са важећим прописима; да прековремени рад одобравају 
након подношења захтева са образложеном потребом за прековременим радом и 
описом околности које су прописане законским и другим прописима. 
4.1.4.2. Социјални доприноси на терет послодавца – група конта 412000 

                                                                                                          У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник   Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Скупштина општине 516 523 523 523 100,0 100,0 
2 Председник општине 866 866 863 863 99,7 100,0 
3 Општинска управа 13.206 13.547 13.547 13.547 100,0 100,0 

4 
Општински јавни 
правобранилац 255 255 247 247 96,9 100,0 

5 ПУ „Бамби“ Кула 14.500 14.500 14.057 14.057 96,9 100,0 

 
Укупно за општину:  40.716 41.085 40.339 40.339 98,2 100,0 

1. Директни корисници буџетских средстава општине Кула 
Директни корисници буџетских средстава (скупштина, председник општине и 

општинско веће, општинска управа и општинско јавно правобранилаштво) су утрошили 
15.180 хиљада динара по основу социјалних доприноса на терет послодавца. Доприноси 
су обрачунати применом стопа прописаних чланом 44. Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање29 на укупно исплаћене плате, додатке и накнаде. Како је објашњено 
у тачки 4.1.4.1.- Плате, додаци и накнаде запослених, општина Кула је вршила обрачун и 
исплату плата применом увећаних коефицијента у односу на прописане. На основу 
прерачуна који је извршило Одељење за финансије и привреду, утврђен је и више 
обрачунат и исплаћен износ доприноса за социјално осигурање на терет послодавца. На 
основу наведеног прерачуна утврдили смо да више исплаћени социјални доприноси на 
терет послодавца за председника и општинско веће износе  21 хиљада динара, а за 
запослена лица 1.136 хиљада динара. 

Општина Кула је утрошила 1.156 хиљада динара за плаћање социјалних 
доприноса на терет послодавца на више обрачунату плату применом увећаних 
коефицијената који нису у складу са коефицијентима прописаним у члану 4. Закона 
о платама у државним органима и јавним службама и у члану 4. и 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица  и 
запослених у државним органима, што је супротно члану 56. Закона о буџетском 
систему који прописује да се преузете обавезе које су настале у супротности са овим 
законом или другим прописом не могу извршавати на терет консолидованог рачуна 
трезора. 

29 „Службени гласник Републике Србије“, број 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011 
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2) Предшколска установа „Бамби“  
Предшколска установа „Бамби“ је у 2013. години обрачунала и исплатила социјалне 

доприносе на терет послодавца у износу од 14.057 хиљада динара, од чега је из средстава 
буџета утрошено 11.950 хиљада динара, а из средстава из додатних извора 2.107 хиљада  
динара Утврђено је да су, у тестираном узорку, ови расходи правилно евидентирани и 
исказани. 
4.1.4.3. Накнаде у натури – група конта 413000 
                                                                                                                       У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник  Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије % (6/4) 

%  
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа 300 414 326 326 78,7 100,0 

2 
Предшколска установа 
„Бамби“ Кула 0 0 0 1.037     

 
Укупно за општину:  570 684 383 1.420 207,6 370,8 

Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 1.037 хиљада 
динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 415000 и групи конта 
423000. 

1) Општинска управа 
Општина Кула је, чланом 51. Појединачног колективног уговора, уредила право на 

новогодишње поклоне деци запослених, старости до 15 година, на основу одлуке 
послодавца уз претходно прибављено мишљење синдиката. Начелник Општинске управе 
је, дана 31. децембра 2013. године, донео Закључке о давању новогодишњег поклона деци 
запослених као и деци одборника и чланова Општинског већа у појединачном износу од 
четири хиљаде динара за децу до 15 година старости. Одборници и чланови већа нису 
запослена лица и не могу остваривати право које проистиче из радног односа. 

Општина Кула је извршила расходе у износу од 114 хиљада динара за 
новогодишње поклоне деци одборника и чланова Општинског већа на основу акта 
чији правни основ није у складу са чланом 119. Закона о раду и чланом 44. Анекса 
Посебног колективног уговора за државне органе, и на тај начин поступила 
супротно члану 56. Закона о буџетском систему. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да извршавају расходе за 
новогодишње поклоне у складу са законским и другим прописима. 
4.1.4.4. Социјална давања запосленима – група конта 414000 
                                                                                                                         У хиљадама динара 

Р. 
бр. Корисник  Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа 5.750 5.750 4.215 4.215 73,3 100,0 
2 ПУ „Бамби“ Кула 6.030 8.060 8.059 8.059 100,0 100,0 

3 
ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула“ 3.589 3.589 2.589 2.589 72,1 100,0 

 
Укупно за општину:  18.692 18.667 17.273 17.273 92,5 100,0 

Укупно исказани расходи за социјална давања износе 17.273 хиљадe динара, од чега се на 
средства буџета односи 6.241 хиљада динара, а на средства из осталих извора 11.320 хиљада 
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динара. Социјална давања запосленима из средстава буџета код директних корисника 
исказана су у износу од 2.129 хиљада динара, а код индиректних 4.112 хиљада динара. 

1) Општинска управа 
Општинска управа је исказала расходе за социјална давања запосленима у износу 4.215 

хиљаде динара од чега се 2.129 хиљада динара односи на накнаду за време одсуствовања 
са посла на терет фондова - породиљска боловања, 193 хиљаде динара за накнаде за 
отпремнине приликом одласка у пензију, 1.763 хиљаде динара за накнаде за отпремнине у 
случају отпуштања са посла, 122 хиљаде динара за накнаде за помоћ у случају смрти 
запосленог или члана уже породице и осам хиљада динара за накнаде за помоћ у 
медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. 

Општина Кула је уредила право запосленог на исплату отпремнине Појединачним 
колективним уговором, који је, са Синдикалном организацијом Општинске управе Кула, 
закључен 10. фебруара 2010. године. Солидарна помоћ запосленима је уређена 
Појединачним колективним уговором који обухвата солидарне помоћи у складу са чланом 
48. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе, изузев за помоћ у случају 
смрти запосленог која је утврђена у висини четвороструке зараде по запосленом 
исплаћене у привреди Републике према последњем објављеном податку уместо у висини 
погребних трошкова. Општина Кула је извршила расходе у износу од 130 хиљада динара 
за исплату солидарне помоћи запосленима у случају смрти члана породице и за 
медицинско лечење на основу Решења Начелника Општинске управе, без достављања 
рачуноводствене документације за правдање наменског трошења.  

На основу презентоване документације, утврђено је да општина Кула:  
- није обрачунала и платила порез на доходак грађана на износ отпремнине у случају 

нераспоређености изнад неопорезивог износа у износу од 50 хиљада динара, што није у 
складу са чланом 9 и 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана, те је на тај 
начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему; 

- уредила исплату солидарне помоћи запосленима правним актом чије одредбе нису у 
складу са чланом 48. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе; 

- извршила расходе за солидарне помоћи запосленима у износу од 130 хиљада динара 
без приложене рачуноводствене документације, супротно члану 58. Закона о буџетском 
систему и члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да извршавају расходе за 
социјална давања запосленима у складу са законским и другим прописима уз контролу 
наменског трошења средстава. 

2) Предшколска установа„Бамби“ Кула 
Предшколска установа је исказала расходе за социјална давања запосленима у износу 

од 8.059 хиљада динара и то из средстава буџета 380 хиљадa динара (отпремнине и 
помоћи), а из средстава из осталих извора 7.679 хиљада динара (исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет фондова и отпремнине и помоћи). Утврђено је, да су у 
тестираном узорку, ови расходи правилно евидентирани и исказани. 

3) ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказао расходе за социјална давања запосленима у 

износу од 2.590 хиљада динара и то из средстава буџета 2.531 хиљада динара, а из 
средстава из осталих извора 58 хиљада динара (исплата накнада за време одсуствовања с 
посла на терет фондова). 
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ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исплатило стипендије деци запослених у износу од 

723 хиљаде динара, које представљају награде и друга примања запослених (члан 
105. Закона о раду), чија је исплата извршена на основу правног акта који није у 
складу са чланом 15. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину30, те је на тај 
начин поступило супротно члану 56. Закона о буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да преиспитају 
одредбе Појединачног колективног уговора из 1998. године ради усаглашавања са 
важећим прописима и да ставе ван снаге акта о додели стипендија деци запослених. 
4.1.4.5. Накнаде трошкова за запослене – група конта 415000  
                                                                                                                         У хиљадама динара 

Р. 
бр. Корисник  Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Скупштина општине, 
Председник, 
Општинско веће и 
Општинска управа 1.810 1.810 1.475 1.475 81,5 100,0 

2 ПУ „Бамби“ Кула 1.000 1.000 957 1.012 101,2 105,7 

3 
ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула“ 1.400 1.400 971 971 69,4 100,0 

 
Укупно за општину:  5.020 5.020 3.800 3.855 76,8 101,4 

Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 134 хиљаде 
динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 423000. 

1) Скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска 
управа  

Директни корисници (органи општине) су исказали расходе за накнаду трошкова 
превоза на посао и са посла у износу од 1.475 хиљада динара. 

Општина Кула је обрачунала и извршила расходе за накнаду трошкова превоза 
на посао и са посла у износу од 1.475 хиљада динара без донетог општег акта којим 
би ближе уредила право, критеријуме и начин исплате накнада превоза и без 
валидних ценовника превозника и потврда о цени месечне претплатне карте, што је 
супротно члану 118. Закона о раду и члану 3. Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намештеника. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе по основу накнада 
трошкова превоза на посао и са посла уреде општим актом и обрачун врше у складу 
са прописима. 

2) Предшколска установа „Бамби“ Кула 
Предшколска установа је исказала расходе за накнаду трошкова превоза на посао и са 

посла у износу од 957 хиљада динара у целокупном износу из средстава из осталих извора. 
На основу презентоване документације утврдили смо да је Предшколска установа 

„Бамби“ Кула: 
- обрачунала и извршила расходе за накнаду трошкова превоза на посао и са посла у 

износу од 975 хиљада динара, а да није општим актом ближе уредила висину, услове и 
начин исплате накнаде трошкова за превоз на посао и са посла без валидних ценовника 

30 „Службени гласник Републике Србије“, број 114/2012 и 59/2013  
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превозника и потврда о цени месечне претплатне карте, што је супротно члану 118. 
Закона о раду и члану 3. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника и намештеника; 

- исказала расходе за накнаду трошкова превоза на посао и са посла (конто 415100) 
више за 79 хиљада динара, а накнаде у натури (конто 413100) мање за исти износ, што је 
супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском 
рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем.  

У току ревизије Предшколска установа је донеле Правилник о накнади трошкова 
превоза код доласка на посао и повратка с посла, број: 147-114 од 29. априла 2014. године. 

Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе да евидентирају расходе 
сагласно структури конта из Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем.  

3) ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказало расходе за накнаду трошкова превоза на посао и 

са посла у износу од 971 хиљаде динара који су у целости извршени из средстава буџета. 
На основу презентоване документације утврдили смо да је ЈП „Завод за изградњу“ 

Кула обрачунало и исплатило накнаду за додатне трошкове превоза у износу од 261 
хиљада динара, без донетог правног акта и без документације којом се потврђују 
стварни трошкови превоза, што није у складу са чланом 118. Закона о раду, и на тај 
начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему.  

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да општим актом 
уреди право, критеријуме и начин накнаде трошкова превоза на посао и са посла. 
4.1.4.6. Награде запосленима и остали посебни расходи – група конта 416000 
                                                                                                                         У хиљадама динара 

Р. 
бр. Корисник  Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа 650 650 144 144 22,2 100,0 

2 
Председник општине 
и Општинско веће 0 0 0 270     

3 ПУ „Бамби“ Кула 1.760 1.760 472 472 26,8 100,0 

 
Укупно за општину:  3.543 3.543 935 1.205 34,0 128,9 

Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 270 хиљада 
динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 423000. 

1) Општинска управа 
Општинска управа је исказала расходе за награде запосленима у износу од 144 хиљада 

динара на основу одредби члана 52. и 53. Појединачног колективног уговора Општинске 
управе општине Кула, који утврђује право на јубиларну награду за 10, 20, 30, 35 и 40 
година рада у износима, респективно, 1; 1,5; 2; и 2,5 просечне зараде код послодавца у 
месецу који претходи месецу у коме се јубиларна награда исплаћује..  

Чланом 49. Анекса посебног колективног уговора за државне органе је утврђено право 
запосленог на јубиларну новчану награду у висини просечне нето зараде по запосленом у 
привреди Републике Србије, с тим што се висина новчане награде увећава за 25% при 
сваком наредном остваривању тог права, за навршених 10, 20, 30, 40 година рада. 
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Општина Кула је извршила расходе за јубиларне награде запосленима у износу од 

144 хиљада динара на основу акта чији правни основ није у складу са чланом 49. 
Анекса посебног колективног уговора за државне органе, па је на тај начин 
поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему.  

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да давања јубиларних награда 
запосленима врше на основу важећих законских и других прописа. 

2) Предшколска установа „Бамби“ Кула 
Предшколска установа је исказала расходе за награде запосленима и остале посебне 

расходе у износу од 472 хиљаде динара на основу Колективног уговора за Предшколску 
установу „Бамби“ Кула од 4. маја 2012. године.  

Предшколска установа „Бамби“ Кула је извршила расходе за јубиларне награде у 
износу од 366 хиљада динара за пет лица који су то право остварили у 2012. години, 
што је супротно члану 15. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину. 
4.1.4.7. Посланички додатак – група конта 417000 
Р.   
бр. Корисник  Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

%  
(6/4) 

%    
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Скупштина општине 13.300 13.385 13.385 8.933 66,7 66,7 

 
Укупно за општину:  13.300 13.385 13.385 8.933 66,7 66,7 

Укупно исказани расходи за посланички додатак износе 13.385 хиљада динара, од чега 
се 6.367 хиљада динара односи на накнаде за одборнички додатак, 794 хиљада динара на 
исплату одборничког додатка заменику председника Скупштине општине, 2.566 хиљада 
динара на исплате накнада за одржане састанке одборничких група, 3.159 хиљада динара 
на исплате по уговорима о поравнању за одборнике и 499 хиљада динара за исплате 
накнада члановима сталних радних тела. 

Скупштина општине Кула је 28. априла 2009. године донела Одлуку о накнадама за 
учешће у раду у органима општине Кула и њиховим радним телима31. Одлуком је 
предвиђена месечна накнада одборницима за присуствовање седницама Скупштине 
општине и накнада од 20% месечне накнаде одборника за присуствовање састанцима 
одборничких група (Комисија за кадровска и административна питања и радне односе је 
ближе уредила исплату ових накнада Правилником о начину исплате накнада за 
одборничке групе у Скупштини општине Кула). 

У току ревизије нам је презентована Одлука о изменама Одлуке о накнадама за учешће 
у раду у органима општине Кула32 и њиховим радним телима коју је 18. децембра 2013. 
године донела Скупштине општине Кула, којом је предвиђена исплата месечне накнаде у 
износу од десет хиљада динара председнику Скупштине општине и заменику председника 
Скупштине општине за присуство на седницама. Председник Скупштине и заменик 
председника Скупштине присуствују седницама у оквиру обављања својих надлежности 
које су утврђене чланом 38. Закона о локалној самоуправи, чланом 48. Статута општине 
Кула и чланом 40. и 43. Пословника Скупштине општине. Председник Скупштине 
општине Кула је на сталном раду и за обављање својих надлежности остварује плату, а 
заменик председника скупштине остварује накнаду за обављање својих надлежности. На 

31 „Службени лист општине Кула“ број 3/2009 
32 „Службени лист општине Кула“ број 28/2013 
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основу наведеног, донети правни акт није у сагласности са Законом о локалној 
самоуправи нити са Пословником Скупштине општине. 

Општина Кула је обрачунала и исплатила одборницима накнаду за рад у Скупштини 
општине у износу од 6.367 хиљада динара и накнаду за одржане састанке одборничких 
група у износу од 2.566 хиљада динара, на основу списка присутних лица уз обрачунати и 
исплаћени порез на доходак грађана. 

 Општина Кула је обрачунала и исплатила накнаду за рад заменика Председника 
Скупштине општине у износу од 794 хиљаде динара, на основу коефицијената утврђених 
Решењем о платама изабраних и именованих лица у општини Кула које је, 10. јула 2012. 
године, донела Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине општине. 

Општина Кула је извршила расходе у износу од 3.159 хиљада динара за исплату 
накнада по основу закључених Уговора о поравнању са седам лица. Општина Кула је 
донела Решења о престанку мандата одборника, на основу члана 43. и 47. Закона о 
локалним изборима, који су проглашени неуставним и након чега је Уставни суд донео 
појединачне одлуке по жалбама за поништавање донетих решења и поврата мандата 
одборницима. Општина Кула је закључила уговоре о поравнању, приликом чега је за два 
лица поступила по Одлукама Уставног суда уз исплату изгубљене надокнаде у износу од 
248 хиљада динара, док за пет лица није поступила према Одлукама Уставног суда, већ је 
уговорила износ изгубљене накнаде у трајању мандата, у складу са утврђеним месечним 
накнадама одборницима и извршила 2.911 хиљада динара.  

Општина Кула је извршила расходе у износу од 499 хиљада динара за исплату накнада 
члановима сталних радних тела уз обрачунати порез на доходак грађана, на основу списка 
присутности на свакој појединачној седници. Увидом у рачуноводствену документацију 
утврђено је да лица која су запослена у Општинској управи општине Кула нису примала 
накнаду по основу рада у сталним радним телима.  

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- донела правни акт којим је утврдила право председника скупштине и заменика 

председника скупштине на накнаду за присуство седницама у износу од десет хиљада 
динара месечно, који није у складу са чланом 38. Закона о локалној самоуправи, чланом 
48. Статута општине Кула и чланом 40. и 43. Пословника Скупштине општине и на тај 
начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему;  

- расходе за посланички додатак (конто 417100) исказала више за 4.452 
(794+499+3.159) хиљаде динара, а стручне услуге (конто 423500) мање за 1.293 хиљаде 
динара и накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 
485100) мање за 3.159 хиљада динара, што је супротно члану 29. Закона о буџетском 
систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- извршила расходе у износу од 2.566 хиљада динара за исплату накнада одборницима 
за присуство на састанцима одборничких група, што представља послове у оквиру 
редовних делатности који се финансирају на законски прописан начин, што је супротно 
члану 2. и 16. Закона о финансирању политичких активности. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да преиспитају општа акта у 
смислу њихове усклађености са вишим правним актима, да расходе по основу 
посланичког додатка извршавају у складу са законским и другим прописима и 
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евидентирају сагласно структури конта из Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  
4.1.4.8. Стални трошкови – група конта 421000 
                                                                                                                      У хиљадама динара 

Р. 
бр. Корисник  Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Скупштина општине 60 60 60 60 100,0 100,0 
2 Председник општине 300 373 373 373 100,0 100,0 
3 Општинска управа 69.027 66.641 40.467 40.316 60,5 99,6 

4 

Предшколска 
установа „Бамби“ 
Кула 11.409 10.309 10.270 10.270 99,6 100,0 

5 
ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула“ 36.684 36.684 32.274 26.224 71,5 81,3 

 
Укупно за општину:  134.133 132.239 96.003 89.802 67,9 93,5 

Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 126 хиљада 
динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 424000 и групи конта 
482000. 

1. Директни корисници буџетских средстава (скупштина општине, председник 
општине и општинско веће) су исказали сталне трошкове у износу од 26.661 хиљада 
динара од чега се на трошкове платног промета и банкарских услуга односи 2.915 хиљада 
динара, енергетске услуге 8.479 хиљада динара, комуналне услуге 6.076 хиљада динара, 
услуге комуникације 4.451 хиљада динара, трошкове осигурања 3.875 хиљада динара, 
закупа имовине и опреме 277 хиљада динара и остале трошкове 588 хиљада динара. 

• Енергетске услуге – конто 421200 
Расходи за електричну енергију су исказани у износу од 4.369 хиљада динара. На 

основу увида у локације на којима се налазе бројила за мерење утрошене електричне 
енергије која је фактурисана општини, утврдили смо да је општина плаћала утрошену 
електричну енергију у пословним просторијама („Центар Ламела“, Маршала Тита 244-248 
Кула) које је издала у закуп удружењима грађана и политичким странкама током 2004. и 
2005. године. Закљученим уговорима је уговорена обавеза закупаца да сносе трошкове 
грејања, електричне енергије, воде, одношења смећа и других трошкова, сразмерно 
површини закупљеног простора. Општина је плаћала испостављене рачуне за наведене 
трошкове, али није испостављала фактуре закупцима ради рефундације. На основу 
испитивања рачуноводствене документације и на основу информација одговорних лица 
утврђено је да је општина платила за утрошену електричну енергију у 2013. години 214 
хиљада динара, а да није обезбедила да се путем рефундације ти расходи надокнаде. 

Општина је преузела обавезу и извршила плаћање рачуна на име утрошене електричне 
енергије за пекарску радњу „Хани-5“ ПР Кула. Пословни простор у коме пекара обавља 
своју делатност не припада општини, али се бројило води на општину која је плаћала 
испостављење рачуне за утрошену електричну енергију, префактурисавала их пекари која 
их није плаћала. Ради решавања проблема ненаплаћених потраживања, општина је 
закључила Уговор број: 03-361-60/2013 од 18. марта 2013. године на основу кога је 
омогућено пекари „Хани“ПР Кула да плаћа заостали,  претходни дуг за електричну 
енергију у 24 рате уз обавезу да текуће трошкове плаћа уредно. Увидом у аналитичку 
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картицу утврдили смо да је уредно измирила обавезе по основу рефундације како 
заосталих тако и текућих трошкова електричне енергије које су у 2013. години 
фактурисане у износу од 256 хиљада динара. 

Расходи за централно грејање су исказани у износу од 629 хиљада динара. Општинска 
управа је плаћала рачуне за грејање у пословним просторијама „Центар Ламела“ Кула, 
које су  издате у закуп удружењима грађана и политичким странкама. Обавеза закупаца је 
да сносе трошкове централног грејања, сразмерно површини закупљених просторија у 
стамбеној згради „Центар Ламела“, Маршала Тита 244-248 Кула. Општина је плаћала 
рачуне које је испоставила Скупштина станара наведног објекта, а да накнадно није 
испостављала фактуре закупцима за рефундацију плаћених трошкова. Прегледом 
потрошње услуге централног грејања по рачунима „Центар Ламела“ Кула, за период 
01.01.2013. године – 31.12.2013. године, утврђено је да је Општинска управа утрошила 415 
хиљада за плаћање трошкова централног грејања.  

Општина Кула је преузела обавезу и извршила плаћање у износу од 214 хиљада 
динара за услуге електричне енергије и 415 хиљада динара за услуге централног 
грејања, које су користили закупци пословног простора „Центар Ламела“ Кула, а да 
није вршила префактурисавање нити је евидентирала потраживање од закупаца, и 
на тај начин поступила супротно члану 49. став 2. Закона о буџетском систему који 
прописује да су директни и индиректни корисници обавезни да обезбеде потпуно и 
правовремено уплаћивање прихода и примања. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да предузимају адекватне мере у 
циљу благовремене наплате јавних прихода по основу закупа пословног простора. 

• Комуналне услуге – конто 421300  
Расходи за услуге чишћења су исказани у износу од 4.283 хиљаде динара, од чега се на 

плаћање „Еко Клин“ доо Кула, на основу Уговора о вршењу услуге чишћења пословних 
просторија Општинске управе Кула и просторија других корисника буџетских средстава, 
број: 015-404-73/2012-3 од 01. фебруара 2013. године, односи 3.836 хиљада динара. 
Уговор је закључен након спроведеног поступка јавне набавке. 

Општинска управа је, са „Мастер Клин“ доо Палић,  закључила Уговор о 
изнајмљивању отирача број: 02-020-1/2011-10 од 20. јануара 2011. године и број: 015-112-
20/2012-6 од 26. априла 2012. године, на основу којих је Општинска управа плаћала 
накнаду извршиоцу услуга изнајмљивања отирача у месечном износу од 252 евра у 
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан испостављања рачуна. 
Општинска управа је наведеним уговорима била у обавези да надокнади евентуалну 
штету за отуђени или механички оштећен отирач у износу од десет хиљада динара по 
квадратном метру плус ПДВ. Увидом у извршена плаћања у периоду од фебруара 2011. 
године, кад је закључен први Уговор са „Мастер Клин“ доо Палић, до фебруара 2013. 
године, када је уговор раскинут исплатила укупно 856 хиљада динара, од чега је у 2013. 
години утрошено 269 хиљада динара укључујући 166 хиљада динара на име накнаде 
штете. 

Општина Кула је преузела обавезу и извршила плаћање у износу од 269 хиљада 
динара на основу уговора о изнајмљивању отирача, који је у 2012. години, закључен 
са „Мастер Клин“ доо Палић без спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности, што је супротно члану 57. Закона о буџетском систему и члану 20. Закона 
о јавним набавкама. 
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Препоручује се одговорним лицима општине Кула да обавезе преузимају у складу са 

законским прописима који уређују јавне набавке. 
• Услуге комуникације – конто 421400 
Расходи за услуге мобилног телефона су исказани у износу од 1.273 хиљаде динара. 

Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће су исказали расходе за 
услуге мобилног телефона у износу од 156 хиљада динара на основу Решења о накнадама 
трошкова за коришћење мобилног телефона изабраних, именованих и постављених лица 
број: 01-12-251/08 од 31. децембра 2008. године којим је одобрено да изабрана, именована 
и постављена лица имају право на коришћење службеног мобилног телефона као и на 
потрошњу у висини месечног износа утврђеног појединачно за свако лице. Одобрени 
месечни износ представља вредност „prepaid“ тарифног пакета на основу закљученог 
уговора са „Телеком Србија“ ад Београд који није уплаћиван на рачун „Телеком Србија“ 
ад Београд већ на текући рачун лица која користе мобилне телефоне у износима од пет, 
три и једну хиљаду динара. У поступку ревизије нам није образложено коришћење 
„prepaid“ тарифног пакета који није уобичајен за потрошњу значајног броја импулса у 
континуитету јер су тарифе значајно више у односу на „postpaid“ тарифне пакете.  

Општинска управа је исказала расходе за услуге мобилног телефона у износу од 1.117 
хиљада динара чије коришћење није уредила интерним актом. У поступку ревизије, 
утврђено је да су свим запосленима дати мобилни телефони на коришћење без 
потписивања реверса и да је решењем начелника број: 01-12-251/08 од 31. децембра 2008. 
године утврђен лимит потрошње. Вредност утрошених импулса преко одобреног лимита 
за одређене запослене као и укупна потрошња за запослене који немају одобрени лимит је 
обустављана од плата запослених, уплаћивана у буџет и евидентирана као сторно ових 
расхода. Испитивањем рачуна „Телеком Србија“ ад Београд и на основу изјаве одговорног 
лица, утврђено је да се као корисници бројева мобилних телефона, осим запослених, 
појављују и чланови уже и шире породице запослених. Обустављање од плате запосленог 
је, у случају значајног износа, вршено у више рата на основу усмено дате инструкције 
обрачунском раднику од стране руководиоца директног корисника. У поступку ревизије 
утврђено је да је Општинска управа за услуге мобилног телефона које су користили 
запослени, плаћањем допуна за одобрену потрошњу директно на текући рачун 
запосленог, утрошила 799 хиљада динара, а за услуге мобилног телефона које су 
користили запослени са обавезом рефундације утрошено је 1.380 хиљада динара. Укупно 
извршени расходи износе 2.179 хиљада динара али је по основу рефундације од стране 
запослених, од укупно 1.380 хиљада динара, уплаћено и евидентирано као сторно расхода 
1.062 хиљаде динара. Неизмирена обавеза запослених по основу рефундације трошкова 
услуга мобилног телефона, на дан 31. децембра 2013. године износи 318 хиљада динара. 

На основу презентоване документације утврђено је да је општина Кула: 
- извршила расходе за услуге мобилног телефона у износу од 156 хиљада динара 

уплатом на текуће рачуне изабраних и постављених лица у висини одобрених износа за 
коришћење мобилног телефона и 799 хиљада динара уплатом на текуће рачуне 
запослених лица у висини одобрених износа за коришћење мобилног телефона и на тај 
начин извршила расходе без рачуноводствене документације, што је супротно члану 58. 
Закона о буџетском систему и члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству;  

- обуставом од плата запослених извршила рефундацију расхода за услуге мобилног 
телефона мање за 318 хиљада динара, а уједно није евидентирала потраживање од 
запослених, што је супротно члану 49. Закона о буџетском систему. 
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Препоручује се одговорним лицима општине Кула да расходе за коришћење 

мобилних телефона уреде интерним актом и обезбеде његову суштинску примену; да 
уредно обустављају од плата запослених прекорачење потрошње у односу на одобрени 
износ; да расходе извршавају на основу рачуноводствене документације. 

• Закуп имовине и опреме – конто 421600 
Закуп имовине и опреме се односи на расходе који су извршени на основу уговора о 

закупу простора у улици Светозара Марковића број 3 у Кули, број: 03-361-22/2011 од 16. 
јуна 2011. године, који је закључен са Општинским удружењем предузетника Кула на 
основу закључка Општинског већа број: 013-06-58/2011 од 11. августа 2011. године. 
Наведеним закључком, који је донет након закључивања уговора о закупу, одобрен је  
закуп пословног простора за потребе рада Културно уметничког друштва „Србија“ Кула. 
Поступајући на описани начин општина је финансирала рад Културно уметничког 
друштва „Србија“ Кула на начин који није у складу са са Законом о удружењима који 
прописује начин финансирања удружења додељивањем дотација спровођењем јавног 
конкурса, на основу претходно донетог општег акта општине који уређује тај поступак.  

На основу презентоване документације утврђено је да је општина Кула: 
- преузела обавезу и извршила плаћање у износу од 277 хиљада динара за закуп 

пословног простора за потребе рада Културно уметничког друштва „Србија“ Кула 
закључивањем уговора са Општинским удружењем предузетника Кула, чији правни основ 
није у складу са Законом о удружењима, што је супротно члану 56. Закона о буџетском 
систему који прописује да се преузете обавезе које су настале у супротности са овим 
законом или другим прописом не могу извршавати на терет консолидованог рачуна 
трезора, 

- сталне трошкове (конто 421600) исказала више за 277 хиљада динара, а дотације 
осталим непрофитним организацијама (конто 481900) мање за исти износ, што је 
супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском 
рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да преузимају обавезе у складу са 
законским надлежностима и да евидентирање врше на основу Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

2. ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказао сталне трошкове у износу од 32.274 хиљада 

динара од чега се на трошкове платног промета односи 1.149 хиљада динара, енергетске 
услуге 23.646 хиљада динара, комуналне ислуге 6.207 хиљада динара, услуге 
комуникације 939 хиљада динара, трошкове осигурања 307 хиљада динара и остале 
трошкове 27 хиљада динара. 

На основу презентоване документације утврђено је да је ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула: 

- исказало комуналне услуге (конто 421300) више за 6.050 хиљада динара, а услуге 
очувања животне средине (конто 424600) мање за исти износ, што је супротно члану 29. 
Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. 
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем, 
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- извршило расходе у износу од 6.707 хиљаде динара на основу анекса уговора са 

„Циклонизација“ ад Нови Сад, без спроведеног поступка јавне набавке, што је супротно 
члану 57. Закона о буџетском систему и члану 20. Закона о јавним набавкама. 

- извршило расходе за услуге мобилног телефона у износу од 745 хиљада динара, а да 
није донело општи акт који уређује право, услове и начин коришћења услуга мобилног 
телефона. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да преузимају 
обавезе на основу уговора који су закључени у складу са прописима који уређују јавне 
набавке; да општим актом уреде коришћење услуга мобилног телефона и обезбеде 
његову суштинску примену. 

3. Предшколска установа „Бамби“ Кула 
Предшколска установа „Бамби“ Кула је исказала сталне трошкове у износу од 10.270 

хиљада динара од чега се на трошкове платног промета односи 649 хиљада динара, 
енергетске услуге 7.546 хиљада динара, комуналне ислуге 797 хиљада динара, услуге 
комуникације 729 хиљада динара и трошкове осигурања 548 хиљада динара. 

На основу презентоване документације утврђено је да је Предшколска установа 
„Бамби“ Кула: 

- није општим актом уредила коришћење услуга мобилног телефона нити утврдила 
ограничење потрошње; 

- по основу рефундације расхода за услуге мобилног телефона, обуставила од плата 
запослених 131 хиљаду динара мање у односу на прекорачење потрошње и на тај начин 
поступила супротно члану 49. Закона о буџетском систему. 

У току ревизије Предшколска установа је донела Правилник о употреби мобилних 
телефона у Предшколској установи „Бамби“ Кула, број: 149-114 од 29. априла 2014. 
године. 

Препоручује се одговорним лицима Предшколске установе „Бамби“ Кула да обавезе 
преузимају на основу правног акта и да плаћања врше у складу са Законом о 
буџетском систему; да општим актом уреде коришћење услуга мобилног телефона и 
обезбеде његову суштинску примену. 
4.1.4.9. Трошкови путовања – група конта 422000 

                                                                                                                   У хиљадама динара 
Р.  

бр. Корисник Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

%    
(6/4) 

%        
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Скупштина општине 170 170 37 37 21,8 100,0 

2 
Председник општине и 
Општинско веће 1.000 1.000 806 806 80,6 100,0 

3 Општинска управа 5.265 5.292 4.219 3.456 65,3 81,9 

4 
ЈП „Завод за изградњу“  
Кула“ 600 600 422 422 70,3 100,0 

5 ПУ „Бамби“ Кула 950 950 781 781 82,2 100,0 

 Укупно за Општину 11.166 11.193 8.787 8.024 71,7 91,3 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 200 хиљада 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 424000.   
1. Директни корисници буџетских средстава (скупштина општине, председник 

општине и општинско веће)  
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Директни корисници буџетских средстава су евидентирали трошкове путовања у 

износу од 2.062 хиљаде динара од чега се на трошкове службених путовања у земљи 
односи 385 хиљада динара, на трошкове путовања у иностранство 189 хиљада динара, на 
трошкове путовања у оквиру редовног рада 525 хиљада динара и на остале трошкове 
транспорта 963 хиљаде динара. 

• Трошкови службених путовања у земљи – конто 422100 
Скупштина општине је евидентирала трошкове службених путовања у земљи у износу 

од 12 хиљада динара, председник општине и општинско веће 29 хиљада динара, а 
општинска управа 341 хиљаду динара.  

Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, која 
се, на основу члана 53., сходно примењује и на јединице локалне самоуправе, прописано 
је да пре започетог службеног путовања овлашћено лице издаје налог за службено 
путовање који садржи све прописане податке на основу којих се исплаћује аконтација или 
врши коначан обрачун трошкова службеног путовања. На основу члана 60. став 4. Закона 
о јавној својини33 прописана је обавеза јединице локалне самоуправе да уреди начин 
коришћења превозних средстава (службених возила).  

На основу ревизије презентоване документације као и изјашњења одговорних 
лица утврђено је да општина Кула: 

- није општим актом уредила коришћење превозних средстава (службених 
аутомобила),  

- није општим актом нити уговором о раду уредила накнаду трошкова за службена 
путовања, што је супротно члану 118. Закона о раду, 

- без издавања путног налога за возило и без издавања налога за службено путовање, 
председник општине је користио службени ауто Голф 5 (СО 046 ЖА), а председница је 
користила службени ауто Шкода Фабиа (СО 062 УТ).  

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да службена путовања уреде 
општим актом у складу са важећим прописима; да издају путне налоге за свако 
службено возило и да издају налоге за службено путовање за лица која упућује на 
службено путовање. 

• Трошкови службених путовања у иностранство – конто 422200 
Скупштина општине је евидентирала трошкове службених путовања у иностранство у 

износу од 22 хиљада динара, председник општине и општинско веће у износу од пет 
хиљада динара, а општинска управа у износу од 122 хиљаде динара. 

На основу презентоване документације утврђено је да општина Кула: 
- није отворила девизни рачун код Народне банке Србије за потребе откупа девиза за 

накнаду трошкова службених путовања у иностранство, што је супротно члану 36. Закона о 
девизном пословању34 који прописује да корисници буџетских средстава локалне власти  
девизно пословање обављају преко девизних рачуна код Народне банке, 

- вршила исплату аконтација и трошкова службених путовања у иностранство по 
коначном обрачуну, преносом динарске противвредности према продајном курсу НБС на 
текући рачун лица којима је одобрено службено путовање у иностранство, што је супротно  

33 “Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011 и 88/2013 
34 „Службени лист Републике Србије“, број 62/2006 и 31/2011 
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тачки 35. и 36. Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног 
промета са иностранством35 и 

- у одлукама о упућивању на службени пут у иностранство није наведено да ли је 
запосленом обезбеђена бесплатна исхрана на путу. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да трошкове службених путовања у 
иностранство исплаћују у складу са Законом о девизном пословању и Упутством за 
спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством. 

• Трошкови путовања у оквиру редовног рада – конто 422300 
Општинска управа је евидентирала трошкове путовања у оквиру редовног рада у 

износу од 521 хиљаду динара који се односе на исплаћене дневнице запосленима 
(углавном возачима). На основу изјашњења одговорних лица утврдили смо да је у 2013. 
години издато укупно 303 налога за службено путовање, од чега је возачима службених 
возила (четири запослена лица) издато 253 налога. 

На основу презентоване документације утврђено је следеће:  
- возачи су, у највећем броју случајева, остварили пуну дневницу, а све до октобра 

2013. године, када је уведен ГПС систем, није вршена контрола трајања службеног 
путовања, 

- део налога за службено путовање не садржи прописане податке, што је супротно 
члану 5. Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да успостави процедуре 
контроле трајања службеног путовања и да обезбеде потребне податке у налозима за 
службено путовање. 

• Остали трошкови транспорта – конто 422900 
Председник општине и општинско веће су евидентирали остале трошкове транспорта у 

износу од 769 хиљада динара, а општинска управа у износу од 194 хиљаде динара. 
Увидом у аналитичке картице и рачуноводствену документацију утврђено је да је 
председник општине доносио решења о одобравању плаћања услуга превоза аутобуским 
превозницима (Фокус“ доо Кула, „Севертранс“ ад Сомбор у реструктуирању, „Путоказ“ 
од Црвенка, „Ј-Т Бус“ Кула, ауто школа „Шљивић“ доо Кула, „Smile“ СЗР Кула), на 
основу захтева невладиних организација за потребе реализације њихових програма. 
Извршени расходи су по својој природи дотације невладиним организацијама које се 
извршавају у складу са Законом о удружењима и другим посебним законима. 

На основу презентоване документације утврђено је да је општина Кула: 
- преузела обавезу и извршила плаћање услуга превоза аутобусом у износу од 963 

хиљада без спроведеног поступка јавне набавке, што је супротно члану 20. Закона о 
јавним набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему,  

- остале трошкове транспорта (конто 422900) исказала више за 963 хиљада динара, а 
дотације осталим непрофитним организацијама (конто 481900) мање за исти износ, што је 
супротно члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном 
плану за буџетски систем. 

 Препоручује се одговорним лицима општине Кула да расходе за услуге превоза за 
потребе невладиних организација извршавају спровођењем законом утврђених 

35 „Службени лист Републике Србије“, број 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010 и 
92/2011 
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процедура и да их евидентирају применом одговарајуће економске класификације 
сагласно стварној природи расхода. 

2. ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је евидентирало трошкове путовања у земљи у износу од 

422 хиљаде динара од чега су трошкови дневница 108 хиљада динара, трошкови смештаја 
на службеном путу 298 хиљада динара и трошкови превоза на службеном путу 16 хиљада 
динара.  

На основу презентоване документације утврђено је да је ЈП „Завод за изградњу“: 
- платило рачуне за трошкове смештаја на службеном путовању у хотелима у износу од 

298 хиљада динара за смештај који укључује пун пансион (доручак, ручак, вечера), што је 
супротно члану 8. Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и 
намештеника, 

-  није извршило умањење дневница за службено путовање за 80% у случајевима када 
је обезбеђена бесплатна исхрана односно када је признат рачун за смештај на бази пуног 
пансиона, што је супротно члану 9.  Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних 
службеника и намештеника, 

- обрачунало и исплатило део дневница у целости иако није остварен број сати који 
омогућава остваривање пуне дневнице, што је супротно члану 10. Уредбе о накнади 
трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника, 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да исплату 
дневница врше у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних 
службеника и намештеника. 

3. Предшколска Установа „Бамби“ Кула 
Предшколска установа „Бамби“ Кула је евидентирала трошкове путовања у износу од 

781 хиљада динара, од чега су трошкови путовања у земљи 572 хиљаде динара, трошкови 
путовања у иностранство 84 хиљаде динара и на трошкове путовања у оквиру редовног 
рада 125 хиљаде динара. 

• Трошкови путовања у земљи – конто 422100 
Трошкови путовања у земљи се односе на трошкове дневница на службеном путовању 

у износу од 282 хиљаде динара, трошкове превоза на службеном путовању у износу од 68 
хиљада динара и трошкове смештаја на службеном путовању у износу од 222 хиљаде 
динара.  

На основу презентоване документације утврђено је да је Предшколска установа: 
- обрачунала и исплатила трошкове превоза на службеном путовању у земљи у износу 

од 44 хиљаде динара пре обављеног службеног путовања, без евидентирања аконтације, 
на основу усмено добијених информација од превозника о цени превозне карте, што је 
супротно члану 58. Закона о буџетском систему и члану 16. Уредбе о буџетском 
рачуноводству,  

- обрачунала и исплатила дневнице за службена путовања у земљи у висини 
неопорезивог износа, што је супротно члану 9. Уредбе о накнади трошкова и отпремнина 
државних службеника и намештеника, 

- обрачунала и исплатила трошкове службеног путовања, а да део налога за службено 
путовање није попуњен подацима о месту поласка и месту повратка и врсти превозног 
средства, што је супротно члану 5. Уредбе о накнади трошкова и отпремнина државних 
службеника и намештеника. 
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- одобрила и исплатила накнаду за коришћење сопственог возила у службене сврхе без 

донетог писаног одобрења овлашћеног лица у коме су наведени разлози хитности, 
односно потреба службеног лица, ако он не може користити ни превоз у јавном 
саобраћају ни службено возило, што је супротно члану 11. Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и намештеника.  

Предшколска установа „Бамби“ Кула је у току ревизије донела Правилник за 
надокнаду дневница, број: 148-114 од 29. априла 2014. године. 

Препоручује се одговорним лицима Предшколске установе „Бамби“ Кула да накнаду  
трошкова службених путовања у земљи обрачунава у складу са важећим прописима. 

• Трошкови путовања у иностранство – конто 422200 
Трошкови путовања у иностранство су исказани у износу од 84 хиљаде динара на 

основу обављених службених путовања у иностранство (Словачку и Босну и 
Херцеговину). 

На основу презентоване документације утврђено је да Предшколска установа 
„Бамби“ : 

-  није отворила девизни рачун код Народне банке Србије за потребе откупа девиза за 
накнаду трошкова службених путовања у иностранство, што је супротно члану 36. Закона о 
девизном пословању36 који прописује да корисници буџетских средстава локалне власти  
девизно пословање обављају преко девизних рачуна код Народне банке,  

- је исплаћивала накнаду трошкова службених путовања у иностранство преносом 
динарске противвредности обрачунатих трошкова, према продајном курсу НБС, на текући 
рачун лица којима је одобрено службено путовање у иностранство, што је супротно  тачки 
35. и 36. Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са 
иностранством,  

- је извршила плаћање у износу од 20 хиљада динара по основу трошкова превоза на 
службеном путу у иностранство без приложеног рачуна превозника, што је супротно 
члану 58. Закона о буџетском систему и члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству, 

- је исплатила дневнице за службено путовање у иностранству у износу од 64 хиљаде 
динара пре одласка на службено путовање које није евидентирала као аконтацију нити их 
је умањила по основу обезбеђене исхране на службеном путу у иностранство, што је 
супротно члану 22. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 
намештеника37, 

- није обезбедила писмени извештај о службеном путовању у иностранство кога је 
оверио надлежни наредбодавац, што је супротно члану 30. Уредбе о накнади трошкова и 
отпремнина државних службеника и намештеника. 

Препоручује се одговорним лицима Предшколске установе „Бамби“ Кула да 
исплату дневница и трошкова путовања врше у складу са Уредбом о накнади 
трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника. 
4.1.4.10. Услуге по уговору – група конта 423000 

У хиљадама динара  
Р. 
бр. Корисник Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије %   (6/4) 

%     
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36 „Службени лист Републике Србије“, број 62/2006 и 31/2011 
37 „Службени лист Републике Србије“, број 98/2007 
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1 Скупштина општине 1.980 1.881 1.645 2.938 156,2 178,6 

2 
Председник општине и 
Општинско веће 13.240 13.113 12.570 12.522 95,5 99,6 

3 Општинска управа 25.850 26.141 23.292 18.993 72,7 81,5 

4 
ЈП „Завод за изградњу“  
Кула“ 41.300 41.300 36.375 12.431 30,1 34,2 

5 ПУ „Бамби“ Кула 6.850 6.648 5.666 4.574 68,8 80,7 

 Укупно за Општину 104.827 105.491 89.770 61.680 58,5 68,7 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 3.154 хиљаде 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 417000, групи конта 
424000, групи конта 465000 и групи конта 482000. 

1. Скупштина општине 
Скупштина општине је исказала 1.645 хиљада динара за услуге по уговору, од чега 893 

хиљаде динара за услуге информисања, 106 хиљада динара за стручне услуге и 388 
хиљада динара за репрезентацију. 

• Услуге информисања – конто 423400 
Скупштина општине је исказала расходе за услуге информисања у износу од 893 

хиљаде динара, од чега се 553 хиљаде динара односи на услуге ИПЦ „Кула“ доо Кула за 
услуге радио преноса седница Скупштине општине Кула. Општина Кула је са ИПЦ 
„Кула“ доо Кула закључила уговор у износу од 408 хиљада динара са ПДВ, а извршила је 
расходе веће од закљученог износа и преко лимита изнад ког постоји обавеза спровођења 
поступка јавне набавке. 

Скупштина општине Кула је извршила расходе за услуге информисања у износу 
од 553 хиљаде динара без спроведеног поступка јавне набавке, што је супротно члану 
20. и 21. Закона о јавним набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему.  

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да расходе за услуге 
информисања извршавају у складу са Законом о јавним набавкама. 

• Стручне услуге – конто 423500  
Скупштина општине је исказала расходе по основу накнада члановима изборне 

комисије у износу од 106 хиљада динара. Исплате су извршене на основу списка лица која 
су присуствовала седницама изборне комисије које су одржане током 2012. године. У 
току ревизије није нам стављен на увид акт којим је утврђен основ и висина 
накнаде.  

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да основ, висину и начин исплате 
накнада за чланове изборне комисије утврде одговарајућим, законом прописаним 
актима. 

• Репрезентација – конто 423700  
Скупштина општине је исказала расходе за репрезентацију у износу од 388 хиљада 

динара који се у целости односе на конзумацију хране и пића.  
Скупштина општине Кула је извршила расходе за трошкове репрезентације у 

износу од 388 хиљада динара без донетог интерног општег акта који уређује право и 
начин извршења ових расхода. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да интерним општим актом 
ближе уреде расходе за репрезентацију. 

2. Председник општине и општинско веће 
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Председник општине и општинско веће су исказали 12.570 хиљада динара за услуге по 

уговору, од чега се 3816 хиљада динара односи на услуге информисања, 7318 хиљаде 
динара на стручне услуге, 828 хиљада динара на репрезентацију, 521 хиљада динара на 
остале опште услуге, 77 хиљада динара на услуге образовања и усавршавања запсолених 
и десет хиљада динара на услуге за домаћинство и угоститељство. 

• Услуге информисања – конто 423400 
Председник општине и општинско веће су исказали расходе за услуге информисања у 

износу од 3.816 хиљада динара. 
Општина Кула је након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности закључила 

уговор са ИПЦ „Кула“ доо Кула за услуге информисања грађана о активностима локалне 
самоуправе путем штампаног гласила „Кулска комуна“ и електронског гласила „Радио 
Кула“, у износу од 2.400 хиљада динара без ПДВ (није обвезник). Општина Кула је за по 
закљученим уговорима извршила расходе у укупном износу од 2.780 хиљада динара на 
основу достављених фактура уз коју нису приложени извештаји о спецификацији услуга, 
како је предвиђено чланом 3. Уговора.  

Општина Кула је извршила расходе за услуге информисања у износу од 80 хиљада 
динара према „Меркатор-С“ доо Нови Сад за куповину новина и часописа. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- извршила расходе за услуге информисања у износу већем за 380 хиљада динара од 

уговореног износа, а да није спровела поступак јавне набавке, што је супротно члану 20. 
Закона о јавним набавкама који је био на снази до 31. марта 2013. године, члана 31. Закона 
о јавним набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему;  

- извршила расходе за услуге информисања у износу од 2.780 хиљаде динара 
плаћањем фактура које не садрже спецификацију извршених услуга, што је супротно 
члану 58. Закона о буџетском систему и члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- расходе за услуге информисања (конто 423400) исказала више за 80 хиљада динара, а 
остали административни материјал (конто 426100) мање за исти износ, што је супротно 
члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 
члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 
буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да извршавају расходе за услуге 
информисања у складу са закљученим уговорима уз контролу наменског трошења 
средстава и евидентирају сагласно структури конта из Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

• Стручне услуге – конто 423500  
Председник општине и општинско веће су исказали расходе за стручне услуге у износу 

од 7.318 хиљаде динара. 
Скупштина општине Кула је, 28. априла 2009. године, донела Одлуку о накнадама за 

учешће у раду у органима општине Кула и њиховим радним телима. Одлуком је 
предвиђена месечна накнада члановима Општинског већа који нису на сталном раду у том 
органу, за присуствовање седницама Општинског већа, која је, у 2013. години,  исплаћена 
у износу од 2.082 хиљаде динара.  

Председник општине Кула је 01. априла 2013. године донео Решење о именовању 
Комисије за израду Плана за ванредне ситуације којим је утврђена и висина месечне 
надокнаде члановима Комисије. Општина Кула је исплатила 347 хиљада динара по основу 
накнаде за четири члана, од којих су три лица су запослена у Општинској управи и за које 
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су извршени расходи за накнаде за рад у износу од 270 хиљада динара. Увидом у поступак 
обрачуна накнада за рад члановима Комисије утврдили смо да обрачун није извршен уз 
претходно утврђивање радноправног статуса лица које је ангажовано за рад у радном 
телу. У току ревизије нам нису стављени на увид записници са одржаних седница, па 
стога нисмо могли да се уверимо да су одржане и да су средства наменски утрошена.  

Општина Кула је исказала расходе за стручне услуге (конто 423500) више за 270 
хиљада динара, а расходе за награде запосленима и остале посебне расходе (конто 
416100) мање за исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, 
члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да извршавају расходе за стручне 
услуге у складу законским и другим прописима уз контролу наменског трошења 
средстава и евидентирају сагласно структури конта из Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

• Репрезентација – конто 423700  
Председник општине и општинско веће су исказали расходе за репрезентацију у износу 

од 828 хиљада динара који се у целости односе на конзумацију хране и пића.  
Председник општина Кула је у 2013. години извршавала расходе за трошкове 

репрезентације у износу од 828 хиљада динара без донетог интерног општег акта који 
уређује право и начин извршења ових расхода. 

3. Општинска управа 
Општинска управа је исказала 23.292 хиљаде динара за услуге по уговору. 
• Компјутерске услуге – конто 423200 
Општинска управа је исказала расходе за компјутерске услуге у износу од 5.347 хиљада 

динара.  
Општина Кула је спровела поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге 

информационог система намењеног пословању Општинске управе, конверзије података из 
постојећих софтверских решења у интегрисани информациони систем локалне 
самоуправе и одржавање и 29. априла 2013. године закључила уговор са „Mega computer 
ingeneering“ доо Београд у износу од 2.150 хиљада динара са ПДВ. Уговорена вредност 
услуга је анексом уговора број: 209/А/13 од 29. августа 2013 године умањена на 1.860 
хиљада динара са ПДВ, од чега је, у 2013. години, извршено 840 хиљада динара. Општина 
Кула је спровела више поступака јавне набавке наруџбеницом и то за услуге набавке 
софтверских апликација кадровске евиденције и јавних набавки у износу од 396 хиљада 
динара са ПДВ и за услуге консолидације хардверске и софтверске инфраструктуре у 
износу од 216 хиљада динара са ПДВ, са истим пословним партнером „Mega computer 
ingeneering“ доо Београд. Наведене услуге су истоврсне услуге са услугама које су 
планиране и уговорене након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- извршила расходе у износу од 612 хиљада динара, плаћањем фактура испостављених 

од стране „Mega computer еngeneering“ доо Београд за набавке услуга издавањем  
наруџбенице, те је на тај начин избегла спровођење поступка јавне набавке мале 
вредности, што је супротно члану 3. и 22. Закона о јавним набавкама и члана 57. Закона о 
буџетском систему; 

- расходе за компјутерске услуге (конто 423200) исказала више за 396 хиљада динара, а 
нематеријалну имовину (конто 515100) мање за исти износ и није евидентирана имовина 
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на економској класификацији 0 у истом износу, што је супротно члану 29. Закона о 
буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе за компјутерске услуге 
извршавају у складу са Законом о јавним набавкама и евидентирају сагласно 
структури конта из Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 
плану за буџетски систем. 

• Репрезентација – конто 423700  
Општинска управа је исказала расходе за репрезентацију у износу од 364 хиљаде 

динара.   
Општинска управа је у 2013. години извршавала расходе за трошкове 

репрезентације у износу од 364 хиљаде динара без донетог интерног општег акта који 
уређује право и начин извршења ових расхода. 

• Остале опште услуге - конто 423900  
Општинска управа је исказала расходе за остале опште услуге у износу од 14.623 

хиљаде динара. 
Општина Кула, Одељење за урбанизам, је образовало комисију за технички преглед 

инвестиција ЈП „Србија гас“, у складу са чланом 155. Закона о планирању и изградњи. 
Накнада за рад члановима комисије исплаћена је у износу од 1.127 хиљада динара.  

Општинско веће општине Кула је, 21. јануара 2013. године, донело Програм 
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине 
општине Кула за 2013. годину, на који је 04. фебруара 2013. године дало сагласност 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине. Одељење за инспекцијске 
послове и заштиту животне средине је сачинило Извештај о коришћењу средстава 
буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Кула за 2013. годину 
који је предат Општинском већу на усвајање. Општина Кула је извршила расходе за 
услуге по уговору за заштиту животне средине у износу од 4.193 хиљаде динара у складу 
са усвојеним Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине општине Кула за 2013. годину, од чега је 1.043 хиљаде динара утрошено 
за измиривање обавезе ЈКП „Радник“ Сивац по основу кредита за набавку „хлороген“ 
уређаја, а 3.150 хиљада динара за одржавање изворишта воде од загађења. Општина Кула 
је поверила обављање комуналне делатности производње и дистрибуције пијаће воде ЈКП 
„Радник“ Сивац и ЈКП „Водовод“ Црвенка, и са њима закључила појединачне уговоре о 
одржавању изворишта воде од загађења и то са ЈКП „Радник“ Сивац у износу од 409 
хиљада динара и са ЈКП „Водовод“ Црвенка у износу од 1.219 хиљада динара. Општина је 
извршила исплате у износу од 3.150 хиљада динара на основу закључених уговора, без 
приложене рачуноводствене документације о наменском трошењу средстава. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- расходе за остале опште услуге (конто 423900) исказала више за 4.193 хиљаде динара, 

а текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 451100) 
мање за 3.150 хиљада динара и капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама (конто 451200) мање за 1.043 хиљаде динара, што је 
супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском 
рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем; 
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- извршила расходе за остале опште услуге у износу од 3.150 хиљада динара на основу 

закључених уговора, без приложене рачуноводствене документације о наменском 
трошењу средстава, што није у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему и члану 
16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе за заштиту животне 
средине извршавају у складу са законским и другим прописима на основу веродостојне 
рачуноводствене документације и евидентирају сагласно структури конта из 
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем. 

4. Предшколска установа „Бамби“ 
Предшколска установа „Бамби“ је исказала 5.666 хиљада динара за услуге по уговору, 

од чега на средства буџета односи  1.708 хиљада динара, а на средства из додатних 
прихода 3.958 хиљада динара. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је Предшколска установа 
„Бамби“: 

- извршила расходе за компјутерске услуге у износу од 121 хиљаде динара на основу 
уговора без одређене вредности и без довољно података помоћу којих би се могла 
одредити, што није у складу са чланом 462. Закона о облигационим односима и на тај 
начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему. 

- расходе за репрезентацију (конто 423700) исказала више за 958 хиљада динара, а 
накнаде у натури (конто 413100) мање за исти износ, што је супротно члану 29. Закона о 
буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- извршила расходе за опште услуге у износу од 1.557 хиљаде динара без спровођења 
поступка јавне набавке, и то 622 хиљаде динара за услуге физичко-техничког обезбеђења 
и 935 хиљада динара за финансирање екскурзија, што је супротно члану 20. Закона о 
јавним набавкама који је био на снази до 31. марта 2013. године, члану 31. Закона о 
јавним набавкама и члану 56. Закона о буџетском систему; 

- извршила расходе за опште услуге у износу од 1.381 хиљаде динара за услуге 
физичко-техничког обезбеђења, плаћањем фактура „Стар мастер“ доо Кула, које су 
испостављене на основу уговора закљученог са општином Кула, што је супротно члану 
71. Закона о буџетском систему; 

- расходе за остале опште услуге (конто 423900) исказала више за 299 хиљада динара, а 
расходе за угоститељске услуге (конто 423600) мање за 216 хиљада динара и накнаде 
трошкова за запослене (конто 415100) мање за 83 хиљаде динара, што је супротно члану 
29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. 
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем. 

Препоручује се одговорним лицима Предшколске установе „Бамби“ да извршавају 
расходе за финансирање новогодишњих пакетића на основу рачуноводствене 
документације и евидентирају сагласно структури конта из Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

5. ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказало услуге по уговору у износу од 36.375 хиљада 

динара, од чега се на средства буџета односи 35.463 хиљаде динара, а на средства из 
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додатних извора 912 хиљада динара. Највеће учешће у услугама по уговору чине остале 
опште услуге исказане у износу од 31.714 хиљада динара. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула: 

- расходе за услуге информисања у износу од 577 хиљада динара, а да није спровео 
поступке јавне набавке, што је супротно члану 20. Закона о јавним набавкама и члану 56. 
Закона о буџетском систему; 

- планирало расходе за стручне услуге за накнаду члановима Комисије за урбанистичке 
планове коју је образовала Скупштина општине, у оквиру организационе и функционалне 
класификације која се односи на ЈП „Завод за изградњу“ Кула, уместо на Скупштину 
општине и извршила их у износу од 867 хиљада динара, што је супротно члану 29. Закона 
о буџетском систему. 

- преузело обавезе и извршило плаћање услуга зимског одржавања путева и осталих 
комуналних делатности у износу од 20.431 хиљада динара без спроведеног поступка јавне 
набавке и без закљученог уговора, што је супротно члану 20. Закона о јавним набавкама 
који је био на снази до 31. марта 2013. године, члану 31. Закона о јавним набавкама и 
члану 56. Закона о буџетском систему; 

- извршило и евидентирало 21.698 хиљада динара за зимско одржавање путева и остале 
комуналне делатности на основу фактура које не садрже спецификацију извршених 
радова, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему; 

- расходе за остале опште услуге (конто 423900) исказало више за 21.698 хиљада 
динара, а материјал за посебне намене (конто 426900) мање за 2.896 хиљада динара, 
услуге одржавања националних паркова и природних површина (конто 424500) мање за 
2.159 хиљада динара, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (конто 
424600) мање за 855 хиљада динара и текуће поправке и одржавање зграда и објеката 
(конто 425100) мање за 15.788 хиљада динара што је супротно члану 29. Закона о 
буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

- обрачунало и извршило расходе за остале стручне услуге у износу од 514 хиљаде 
динара по основу уговора са омладинским задругама за обављање привремених и 
повремених послова одржавања и чишћења канцеларија у трајању дуже од 120 дана у 
години што је супротно члану 197. Закона о раду и члану 56. Закона о буџетском систему; 

- извршило расходе у износу од 1.132 хиљаде динара за остале стручне услуге за 
накнаду члановима комисија образованих актом Скупштине општине за потребе 
управљања пољопривредним земљиштем, у оквиру организационе и функционалне 
класификације која се односи на ЈП „Завод за изградњу“ Кула, уместо на Скупштину 
општине,  што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему. 

- извршило расходе у износу од 3.200 хиљада динара по основу уговора о делу са 
једанаест лица за обављање пољочуварске службе, за послове који су систематизовани у 
оквиру делатности коју обавља ЈП „Завод за изградњу“ Кула, што није у складу са чланом 
199. Закона о раду и на тај начин поступило супротно члану 56. Закона о буџетском 
систему; 

- извршило расходе у износу од 102 хиљаде динара по основу чланства у Пословном 
удружењу „Станоградња“ Нови Сад, без закључивања уговора и рачуноводствене 
документације, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему. 
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Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да извршавају 

расходе за услуге информисања након спроведених поступака јавне набавке и 
закључивања уговора у складу са законским и другим прописима; да планирају и 
извршавају расходе по основу накнада члановима комисија у оквиру исправне 
организационе и функционалне класификације; да уговоре о делу и уговоре о 
привременим и повременим пословима закључују у складу са Законом о раду; да 
накнаде за рад комисија основаних решењима председника општине не укључују у свој 
финансијски план; да преузимају обавезе на основу одобрених апропријација и 
рачуноводствене документације и да планирају и извршавају расходе за обављање 
комуналних и других поверених делатности у складу са законским и другим 
прописима, и евидентирају сагласно структури конта из Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
4.1.4.11. Специјализоване услуге – група конта 424000 
                                                                                                                    У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник  Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Председник општине и 
Општинско веће 1.303 1.303 862 560 43,0 65,0 

2 Општинска управа  16.100 16.725 13.474 54.460 325,6 404,2 

3 ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула 9.650 9.650 4.793 17.175 178,0 358,3 

 Укупно за Општину 38.985 39.313 24.398 77.464 197,0 317,5 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 55.371 хиљаде 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 421000, групи конта 
423000, групи конта 451000, групи конта 465000 и групи конта 481000. 

1) Председник општине и општинско веће 
Председник општине и општинско веће су исказали специјализоване услуге у износу 

од 862 хиљада динара, од чега се на остале специјализоване услуге односи 860 хиљада 
динара. 

Уговором о годишњој чланарини Регионалне развојне агенције „Бачка“ доо Нови Сад 
број: 03-401-445/2012 од 03. октобра 2012.године, општина је преузела обавезу плаћања 
годишње чланарине у износу од 929 хиљада динара, од чега је, 28. августа 2013. године, 
извршила плаћање у износу од 247 хиљада динара.  

Накнаде за рад чланова комисија које је формирао председник општине исплаћене су у 
износу од 215 хиљада динара, од чега је Комисији за процену штете на територији 
општине Кула исплаћено 147 хиљада динара, Комисији за праћење жетве 46 хиљада 
динара и Комисији за решавање захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа 
напуштених животиња на територији општине Кула 22 хиљаде динара.  

Општина Кула је исказала остале специјализоване услуге (конто 424900) више за 
462 хиљаде динара, а стручне услуге (конто 423500) мање за исти износ, што је 
супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском 
рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да евидентирање извршених 
расхода врше према контном плану који је прописан Правилником о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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2) Општинска управа 
Општинска управа је исказала расходе за специјализоване услуге у износу од 12.598 

хиљада динара на функцијама 130 – Опште услуге и 560 – Заштита животне средине 
некласификована на другом месту, од чега се на услуге одржавања аутопутева односи 256 
хиљада динара, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге односи 9.639 
хиљада динара и на остале специјализоване услуге 2.703 хиљаде динара.  

Услуге одржавања аутопутева су исказане у износу од 256 хиљада динара. Увидом у 
извршене расходе утврдили смо да су као услуге одржавања аутопутева евидентирани 
трошкови службених путовања који се односе на трошкове путарина и паркинга у износу 
од 135 хиљада динара и на дневнице за службено путовање у износу од 65 хиљада динара. 
Увидом у налоге за службена путовања утврдили смо да се односе на налоге којима се 
возачи упућују на службено путовање са задатком који није прецизно утврђен или није 
уопште наведен. 

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге су исказане у износу од 
9.639 хиљада динара од чега се на услуге очувања животне средине односи 9.518 хиљада 
динара, а на геодетске услуге 121 хиљаду динара. На основу Програма коришћења 
средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Кула за 2013. годину, 
општина је закључила више уговора са јавно комуналним предузећима чији је оснивач и 
то са: ЈКП „Радник“ Сивац, ЈКП „Комуналац“ Кула и ЈКП „Водовод“ Црвенка. На основу 
закључених уговора општина је преузела обавезу суфинансирања радова на одржавању 
месних сметлишта и услуга праћења стања животне средине у делу мониторинга стања 
воде за пиће и отпадних вода као и финансирању одржавања и уређења зеленила на 
јавним површинама и сузбијања амброзије. Уговором је утврђено да ће надзор вршити ЈП 
„Завод за изградњу“ Кула у сарадњи са општинском инспекцијом. Увидом у 
рачуноводствену документацију на основу које су извршени расходи утврдили смо да су 
радни налози потписани од стране лица из општинске инспекције, да испостављени 
рачуни нису потписани од стране одговорних лица општине која врше суштинску 
контролу нити су оверени од стране ЈП „ Завода за изградњу“ Кула, као стручног надзора. 
У поступку ревизије смо утврдили да је Општинска управа, дана 16. априла 2014. године, 
сачинила Извештај о трошењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
који је упутила надлежним органима на усвајање. У току ревизије се нисмо уверили да је 
извештај усвојен и достављен Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине.  

Остале специјализоване услуге су исказане у износу од 2.703 хиљаде динара.На 
функцији 560 исказано је 1.580 хиљада динара. Увидом у аналитичку картицу утврдили 
смо да је на овом конту евидентиран пренос средстава ЈКП „Комуналац“ Кула у износу од 
1.500 хиљада динара на основу Уговора о суфинансирању заштите изворишта воде од 
загађења – одржавање хлорогена број: 03-501-98/2013 од 20. јуна 2013. године. Пренос 
средстава је извршен 30. јула 2013. године, без приложене рачуноводствене и друге 
документације ради контроле наменског трошења. Увидом у одредбе уговора утврдили 
смо да се општина Кула овим уговором обавезала да финансира услуге одржавања 
хлорогена ради заштите изворишта воде, а да је . ЈКП „Комуналац“ Кула у обавези да 
достави извештај о наменском трошењу средстава са приложеном рачуноводственом и 
другом документацијом. На основу изјашњења одговорних лица утврдили смо да је ЈКП 
„Комуналац“ Кула доставио извештај о наменском трошењу са приложеном 
документацијом почетком 2014. године. 
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На функцији 130 су исказани расходи за остале специјализоване услуге у износу од 

1.124 хиљаде динара. На основу издатих докумената за комплетирање потребне 
документације за добијање више локацијских дозвола извршени су расходи у износу од 
169 хиљада динара плаћањем фактура ЈП „Завод за урбанизам“ Кула и 138 хиљада динара 
за услуге ЈП „Србија гас“ Нови Сад. Услуге физичко техничког обезбеђења плаћене су 
„Стар мастер“ доо Кула у износу од 114 хиљада динара, а услуге „web hosting“-а (закуп 
простора на интернет серверу за званични сајт општине) за годину дана плаћене су у 
износу од 121 хиљаду динара „Steamsoft“ доо Кула. Комисији за технички преглед 
проводног ТТ кабла за повезивање ГМРС „Сивац“ на телекомуникациону мрежу у Сивцу 
плаћено је 48 хиљада динара. основу Увидом у узорковану документацију утврдили смо 
да  

На основу ревизије презентоване документације утврдили смо да је општина 
Кула: 

- преузела обавезу и извршила плаћање у износу од 9.518 хиљада динара на основу 
уговора са јавно комуналним предузећима чији је оснивач, које је закључила без 
спроведеног поступка јавне набавке, а да претходно није утврдила да су та предузећа 
носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке, што 
није у складу са чланом 7. Закона о јавним набавкама и на тај начин је поступила 
супротно члану 57. Закона о буџетском ситему; 

- извршила расходе за специјализоване услуге плаћањем ЈКП „Комуналац“ Кула у 
износу од 1.968 хиљада динара на основу захтева за плаћање који није потписан од стране 
лица задужених за контролу и оверу захтева, без писаног акта којим се потврђује правни 
основ и одобрава плаћање од стране надлежног извршног органа, а на основу рачуна који 
нису оверени од стране лица одговорног за насталу пословну промену и лица задуженог 
за надзор, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему. 

- извршила услуге одржавања аутопутева (конто 424400) више за 200 хиљада динара, а 
трошкове службених путовања у земљи (конто 422100) мање за исти износ;  

- извршила остале специјализоване услуге (конто 424900) више за 143 хиљаде динара, 
стручне услуге (конто 423500) мање за 48 хиљада динара и услуге комуникација (конто 
421400) мање за 95 хиљада динара, што је супротно члану 29. Закона о буџетском 
систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- извршила остале специјализоване услуге у износу од 1.500 хиљада динара (конто 
424900) више за 1.500 хиљада динара, а текуће субвенције (конто 451100) мање за исти 
износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- извршила остале специјализоване услуге у износу од 1.500 хиљада динара ЈКП 
„Комуналац“ Кула на основу уговора о суфинансирању заштите воде од изворишта воде 
од загађења, без приложене рачуноводствене документације којом се правда наменско 
трошење буџетских средстава, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему; 

- извршила услуге очувања животне средине у износу од 850 хиљада динара преносом 
средстава ЈКП „Водовод“ Црвенка за радове на одржавању и уређењу месног сметлишта, 
а да није обезбедила извештај ЈП „Завод за изградњу“ Кула, као надзорног органа, нити 
годишњи извештај о утрошку средстава, сагласно обавези утврђеној чланом 7. Уговора о 
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финансирању радова на одржавању месног сметлишта комуналног отпада у Црвенки, што 
је супротно члану 58. Закона о буџетском систему; 

- није у законском року, до 31. марта 2014. године, доставила надлежном министарству 
извештај о коришћењу средстава остварених по основу накнаде, што је супротно члану 
100. Закона о заштити животне средине38. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да преузимају обавезе на основу 
уговора закључених на основу законских прописа; да расходе класификују правилном 
применом Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 
буџетски систем; да плаћање врше на основу веродостојне рачуноводствене 
документације и да благовремено израђују и достављају извештаје о коришћењу 
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине. 

2) ЈП „Завод за изградњу града“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу града“ Кула, је исказало специјализоване услуге у износу од 

4.793 хиљаде динара, од чега су услуге очувања животне средине, науке и геодетске 
услуге исказане у износу од 4.273 хиљаде динара, а остале специјализоване услуге у 
износу од 519 хиљада динара. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула је преузело обавезу закључивањем четири уговора 
на неодређено време за набавку истоврсних услуга (видео надзор и физичко 
техничко обезбеђење) у вредности од 3000 евра и 400 хиљада динара, која 
превазилази законом утврђен лимит за спровођење поступка јавне набавке мале 
вредности, чиме је избегла спровођење отвореног поступка, што је супротно члану 
31. Закона о јавним набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да спроводи 
поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и да преузимају 
обавезе у складу са одобреном апропријацијом, у складу са Законом о буџетском 
систему. 
4.1.4.12. Текуће поправке и одржавање – група конта 425000 
                                                                                                                       У хиљадама динара 

Р. 
бр
. 

Корисник  
Ребаланс 

Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа  18.710 18.630 14.623 14.320 76,9 97,9 

2 ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула 127.952 127.953 114.298 130.086 101,7 113,8 

 Укупно за Општину 163.122 163.247 140.319 155.804 95,4 111,0 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 15.788 хиљада 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 423000. 
1) Општинска управа 

Општинска управа је исказала расходе за текуће поправке и одржавање у износу од 
14.622 хиљаде динара на функцијама 130 – Опште услуге, 360 – Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту, 560 – Заштита животне средине некласификована на 
другом месту и 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, 

38 „Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 
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од чега се на текуће поправке и одржавање зграда односи 10.448 хиљада динара, а на 
текуће поправке и одржавање опреме 4.174 хиљаде динара. 

• Текуће поправке и одржавање зграда 
Општинска управа је утрошила 2.504 хиљаде динара за плаћање радова на зградама 

месних канцеларија у Руском Крстуру, Црвенки на основу уговора који су закључени са 
„Марник“ ПР Црвенка без спроведених поступака јавна набавке. Радови се односе на: 
молерске радове у износу од 595 хиљада динара, водовод и канализацију у износу од 382 
хиљаде динара, централно грејање у износу од 395 хиљада динара, електричне 
инсталације у износу од 729 хиљада динара и на демонтажу и изолацију плафона у износу 
од 403 хиљада динара.  

Општинска управа је, наруџбеницом, извршила набавку керамичких плочица за средњу 
школу, од добављача „Грачаница“ доо Кула. Плаћање је извршено директно добављачу у 
износу од 303 хиљаде динара на основу отпремнице-рачуна број 172 од 14. октобра 2013. 
године која није потписана од стране лица које је преузело робу. 

На основу Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине 
општине Кула за 2013. годину, спроведена је јавна набавка и са извођачем „Марник“ ПР 
Кула, закључен Уговор о извођењу радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи 
основне школе у Малом Стапару у вредности од 3.000 хиљаде динара (јавна набавка шире 
објашњена у тачки 4.1.6. извештаја). Радови су извршени на основу дозволе Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе, јер је непокретност под заштитом. Радови су 
извршени и плаћени у целости на основу испостављених ситуација које су потписане и 
оверене. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- преузела обавезу и извршила расходе за радове на водоводу и канализацији и расходе 

за централно грејање на пословном објекту месне канцеларије у Руском Крстуру у 
укупном износу од 777 хиљада динара без спроведеног поступка јавне набавке, што је 
супротно члану 5. и члану 31. Закона о јавним набавкама, Уредби о класификацији 
делатности – Сектор Ф, као и члану 57. Закона о буџетском систему; 

- пренела и евидентирала расходе за остале услуге и материјале за текуће поправке и 
одржавање зграда и расходе за текуће поправке и одржавање осталих објеката у укупном 
износу од 729 хиљада динара, за извршене набавке радова на електричним инсталацијама, 
без спроведеног поступка јавне набавке, што је супротно члану 5. и члану 31. Закона о 
јавним набавкама, Уредби о класификацији делатности – Сектор Ф, као и члану 57. Закона 
о буџетском систему; 

-  пренела и евидентирала расходе за молерске радове у износу од 595 хиљада динара, 
без спроведеног поступка јавне набавке, што је супротно члану 5. и члану 31. Закона о 
јавним набавкама, Уредби о класификацији делатности – Сектор Ф, као и члану 57. Закона 
о буџетском систему; 

- текуће поправке и одржавање осталих објеката (конто 425100) исказала више за 303 
хиљаде динара, а текуће трансфере осталим нивоима власти (конто 463100) мање за исти 
износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем. 

- извршила расходе у износу од 303 хиљаде динара на основу рачуна и отпремнице која 
није оверена од стране одговорног ради верификације постојања пословне промене, што је 
супротно члану 58. Закона о буџетском систему 
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Препоручује се одговорним лицима општине Кула да финансирање школе врше у 

складу са финансијским планом, да евидентирање извршених расхода врше према 
контном плану који је прописан Правилником о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем и да плаћање врше на основу 
веродостојне рачуноводствене документације. 

• Текуће поправке и одржавање опреме 
Текуће поправке и одржавање опреме исказано је у износу од 4.174 хиљаде динара.  
На функцији 130 – Општи послови исказано је 1.773 хиљаде динара.На основу 

испостављених рачуна за поправку и одржавање службених возила општинске управе, 
извршено је 758 хиљада динара. 

На функцији 360 – Јавни ред и безбедност исказани су расходи за текуће поправке и 
одржавање опреме у оквиру реализације Програма за безбедност саобраћаја. Након 
спроведеног поступка јавне набавке, закључен је, 22. августа 2013. године,  уговор са 
„Војводинапут – Бачкапут“ ад Нови Сад у реструктурирању за набавку радова на 
крпљењу ударних рупа у вредности 3.370 хиљада динара са ПДВ. У поступку ревизије 
утврдили смо да су радови извршени у целости, а у 2013. години је плаћено 1.223 хиљаде 
динара на основу привремених ситуација. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је Општина Кула: 
- преузела обавезу и извршила плаћање текућих поправки и одржавања службених 

возила у износу 758 хиљада динара без спроведеног поступка јавне набавке, што је 
супротно члану 31. Закона о јавним набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему; 

- текуће поправке и одржавање опреме (конто 425200) исказала више за 1.223 хиљаде 
динара, а текуће поправке и одржавање зграда (конто 425100) мање за исти износ, што је 
супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском 
рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да преузимају обавезе на основу 
прописа који уређују јавне набавке и да евидентирање извршених расхода врше према 
контном плану који је прописан Правилником о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем. 

2) ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказало расходе за текуће поправке и одржавање у 

износу од 114.299 хиљада динара, од чега се на текуће поправке и одржавање зграда 
односи 108.725 хиљада динара, а на текуће поправке и одржавање опреме 5.573 хиљада 
динара. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула је пренело и евидентирало расходе за текуће 
поправке и одржавање опреме за јавну безбедност у износу од 682 хиљаде динара на 
основу извршене набавке радова и добара без спроведеног поступка јавне набавке, 
што је супротно члану 31. Закона о јавним набавкама као и члану 57. Закона о 
буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да приликом 
преузимања обавеза, поштују одредбе прописа који уређују јавне набавке.  
4.1.4.13. Материјал – група конта 426000 
                                                                                                                       У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник  Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Скупштина општине 300 300 141 141 47,0 100,0 

2. Председник општине и 
општинско веће 855 855 119 199 23,3 167,2 

3. Општинска управа  12.720 12.720 12.018 17.558 138,0 146,1 

4. ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула 24.937 24.937 15.227 18.123 72,7 119,0 

5 ПУ „Бамби“ Кула 15.800 15.600 17.591 17.591 112,8 100,0 
 Укупно за Општину 66.877 66.857 51.019 59.535 89,0 116,7 

Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 12.152 хиљаде 
динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 423000. 

1) Председник општине и општинско веће 
Председник општине и општинско веће су исказали расходе за материјал у износу од 

119 хиљада динара, од чега се на материјал за одржавање хигијене и угоститељство 
односи 110 хиљада динара, на административни материјал седам хиљада динара и на 
материјал за посебне намене две хиљаде динара. 

Општина Кула је извршила и евидентирала расходе за материјал у износу од 107 
хиљада динара на основу испостављених рачуна за храну и пиће који су, по својој 
природи расходи за репрезентацију, из којих се не може закључити које околности су 
довеле до потрошње, што је супротно члану 58. став 2. Закона о буџетском систему и 
члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да расходе за храну и пиће 
извршавају на основу веродостојне документације и да, на основу донетог акта о 
репрезенатцији, расходе за репрезентацију евидентирају применом одговарајућег 
конта.  

2) Општинска управа 
Општинска управа је исказала расходе за материјал у износу од 12.018 хиљаде динара, 

од чега се на административни материјал односи 4.099 хиљада динара, на материјал за 
саобраћај 3.126 хиљада динара, на материјал за одржавање хигијене и угоститељство 
2.468 хиљада динара, на материјали за посебне намене 1.459 хиљада динара и на 
материјал за образовање и усавршавање запослених 866 хиљада динара. 

Материјал за саобраћај је исказан у износу од 3.126 хиљада динара и односи се на 
утрошени бензин и остали материјал за превозна средства. На основу спроведене јавне 
набавке закључен је уговор са „НИС“ ад Нови Сад за набавку горива за службена возила 
коришћењем система дебитних картица. Како је шире објашњено у тачки 4.1.4.9.- 
Трошкови путовања, председник скупштине и председник општине су користили 
службена возила без издавања путног налога за возило и без издавања налога за службено 
путовање. У поступку ревизије, увидом у сервисну књижицу и рачуне добављача горива, 
утврдили смо да је службено возило Голф 5, које користи председник општине, у 2013. 
години, утрошило 3.842 литра бензина за пређених 27.029 км. На основу норматива 
просечне потрошње од 5,5 литара / 100 км, утврдили смо да је за пређену километражу 
потребно 1.487 литара бензина, што је 38,7% стварно утрошене количине горива. На 
основу рачуна „НИС“ ад Нови Сад, утврдили смо да вредност набављеног горива које се 
односи на Голф 5 износи 579 хиљада динара. Вредносно исказано утрошено гориво 
потребно за пређених 27.029 километара износи 224 хиљаде динара (579 хиљада динара x 
38,7%). На основу наведеног следи да се из расположиве документације не може утврдити 
основ нити возило које је утрошило количину горива у вредности од 355 хиљада динара. 
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На основу изјашњења одговорних лица добили смо образложење да је картица добављача 
за куповину горива коришћена за потребе путовања чланова удружења грађана и за друге 
потребе корисника буџетских средстава, које је председник општине усмено одобравао. 

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство је исказан у износу од 2.468 хиљада 
динара, од чега се на хемијска средства за чишћење односи:365 хиљада динара, на 
инвентар за одржавање хигијене 1.126 хиљада динара, на остали материјал 33 хиљаде 
динара, на храну 262 хиљаде динара и на пиће 682 хиљаде динара. 

Општина Кула је, без спроведеног поступка јавне набавке, закључила два уговора са 
добављачем „Lurdy“ доо Суботица за набавку хемијских средстава за одржавање и 
чишћење канцеларија чија је вредност 480 хиљада динара. Увидом у уговоре и 
испостављене фактуре утврдили смо да не постоји спецификација добара чија се набавка 
уговара нити стварно набављених добара. У поступку ревизије, на основу изјашњења 
одговорних лица, утврдили смо да се утрошена средства у износу од 480 хиљада динара 
односе на поклоне поводом 8. марта, женама запосленим код директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, Црвеном крсту, МНРО „Плава птица“ и чланицама 
општинског већа. 

Општина Кула је, без спроведеног поступка јавне набавке, извршила расходе за пиће и 
храну у износу од 944 хиљаде динара, набавкама од више добављача. 

Материјал за посебне намене је исказан у износу од 1.458 хиљада динара од чега се на 
потрошни материјал односи 444 хиљаде динара, на резервне делове 118 хиљада динара, на 
алат и инвентар 278 хиљада динара, на остале материјале посебне намене 618 хиљада  
динара.  

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- извршила расходе за гориво за службена возила у износу од 355 хиљада динара који 

нису одобрени писаним актом тако да се не може утврдити које возило и за које намене је 
утрошено гориво, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему; 

- није успоставила контролне поступке и процедуре за коришћење службених возила 
које обезбеђују контролу наменског трошења буџетских средстава; 

- обрачунала, исплатила и евидентирала расходе у износу од 480 хиљада динара по 
основу поклона запосленим женама поводом Дана жена, на основу акта који није у складу  
са чланом 15. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину који прописује да се не 
могу вршити исплате награда и бонуса за директне и индиректне кориснике средстава 
буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2013. години и на 
тај начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему, који прописује да се 
преузете обавезе које су настале у супротности са овим законом или другим прописом не 
могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора.   

-  преузела обавезу и извршила расходе у износу од 944 хиљаде динара за набавку пића 
без спроведеног поступка јавне набавке, што је супротно члану 31. Закона о јавним 
набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да успоставе контролне 
процедуре о начину коришћења службеног возила и праћењу утрошка горива за 
обављање надлежности локалне самоуправе; да награде и бонусе запосленима 
обрачунавају и исплаћују у складу са прописима и да приликом преузимања обавеза, 
поштују одредбе прописа који уређују јавне набавке.  

3) ЈП „Завод за изградњу града“ Кула 
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ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказао расходе за материјал у износу од 15.226 хиљада 

динара од чега се на административни материјал односи 1.488 хиљада динара, на 
материјал за пољопривреду 945 хиљада динара, на материјал за образовање и 
усавршавање запослених 332 хиљада динара, на материјал за саобраћај 5.145 хиљада 
динара, на материјал за одржавање хигијене и угоститељство 451 хиљада динара и на 
материјал за посебне намене 6.865 хиљадa динара. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула је преузело обавезе и извршило расходе по основу 
набавки материјала без спроведеног поступка јавне набавке у износу од 10.563 
хиљада динара и то за набавку: заштитних одела у износу од 766 хиљада динара, 
биљака у износу од 945 хиљада динара, бензина у износу од 3.138 хиљада динара, 
осталих материјала за превозна средства у износу од 2.007 хиљада динара, резервних 
делова у износу од 2.046 хиљада динара и осталих материјала за посебне намене у 
износу од 1.661 хиљада динара, што је супротно члану 31. Закона о јавним набавкама 
и члану 57. Закона о буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да приликом 
преузимања обавеза, поштују одредбе прописа који уређују јавне набавке. 

4) Предшколска установа „Бамби“ Кула 
Предшколска установа „Бамби“ Кула је исказала расходе за материјал у износу од 

17.590 хиљада динара од чега се на административни материјал односи 936 хиљада 
динара, на материјал за образовање и усавршавање запослених 340 хиљада динара, на 
материјал за саобраћај 570 хиљада динара, на материјал за образовање, културу и спорт 
1.062 хиљада динара, на материјал за одржавање хигијене и угоститељство 13.870 хиљада 
динара и на материјал за посебне намене 812 хиљадa динара. 

Укупно исказано извршење је веће од планираног за износ средстава које је 
Предшколска установа утрошила за материјал, а која су из буџета пренета као накнада за 
социјалну заштиту из буџета (конто 472000), по основу припремног програма кога 
финансира буџет Републике Србије. Предшколска установа је правилно исказала 
извршене крајње расходе према стварној намени средстава. 

Предшколска установа „Бамби“ Кула је преузела обавезу и извршила расходе у 
износу од 1.042 хиљада динара по основу набавки материјала без спроведеног 
поступка јавне набавке бензина у износу од 570 хиљада динара и хемијских 
средстава за чишћење у износу од 472 хиљаде динара, што је супротно члану 31. 
Закона о јавним набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима Предшколске установе „Бамби“ Кула да 
приликом преузимања обавеза, поштују одредбе прописа који уређују јавне набавке. 
4.1.4.14. Употреба природне имовине – група конта 434000 
                                                                                                                   У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник  Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула  3.700 3.700 3.690 0 0,0 0,0 

 Укупно за Општину 3.715 4.061 4.050 360 8,9 8,9 
На конту 434000 – Употреба природне имовине  исказани су расходи у износу од 4.050 

хиљада динара. 
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ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказао расходе за употребу природне имовине у 

износу од 3.690 хиљада динара. На основу Решења о утврђивању накнаде за одводњавање 
за 2012. годину плаћене су три рате у укупном износу од 886 хиљада динара, а на основу 
Решења о утврђивању накнаде за одводњавање за 2013. годину плаћено је девет рата у 
укупном износу од 2.804 хиљаде динара. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказао расходе за употребу природне имовине 
(конто 434000) више за 3.690 хиљада динара, а остале порезе (конто 482100) мање за 
исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завода за изградњу“ Кула да евидентирање 
извршених расхода врше према контном плану који је прописан Правилником о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

4.1.4.15. Отплата домаћих камата – група конта 441000 
                                                                                                                                                        У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа  13.500 13.500 9.830 9.830 72,8 100,0 

2 ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула 30 160 130 0 0,0 0,0 

 Укупно за Општину 13.535 13.665 9.991 9.861 72,2 98,7 
1. Општинска управа општине Кула је, на функционалној класификацији 170- 

Трансакције везане за јавни дуг, планирала отплату домаћих камата у износу од 13.500 хиљада 
динара. Правни основ за планирање ових расхода је Уговор о дугорочном инвестиционом 
кредиту број: 03-404-1/2011 од 08. априла 2011. године са  „UniCredit bank“ ад Београд  и 
Уговор о наменском крадиту број:  03-404-43/2013-3 од 16. августа 2013. године са „Banca 
Intesa“ ад Београд. Уговор са „Banca Intesa“ ад Београд је закључен након спроведеног поступка 
јавне набавке (шире објашњен у тачки 4.1.6. овог извештаја). „UniCredit bank“ ад Београд  је у 
2011.години општини Кула одобрила кредит у износу од 80.000 динара, без валутне клаузуле, 
са роком отплате од 96 месеци са 12 месеци грејс периода, са променљивом номиналном 
каматном стопом која је, у тренутку закључивања уговора, износила 15,85%. „Banca Intesa“ ад 
Београд је општини Кула одобрила кредит у износу од 80.000 динара, са валутном клаузулом у 
еврима, роком отплате од 96 месеци са 12 месеци грејс периода и променљивом номиналном 
каматном стопом која је, у тренутку закључивања уговора износила 4,67 %.  

Увидом у презентовану рачуноводствену документацију на основу које су извршени 
ови расходи утврдили смо да је: 

- плаћање извршено на основу достављених фактура „UniCredit bank“ ад Београд и обрачуна 
„Banca Intesa“ ад Београд које нису потписане од стране одговорних лица, 

- Образац ЗП – Захтев за плаћање и трансфер средстава, није потписан од стране лица која 
су извршила рачунску и суштинску контролу обрачунате камате. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула, да спроводе формалну, рачунску и 
суштинску контролу испостављених рачуноводствених докумената на основу којих се 
извршавају расходи за отплату домаћих камата.  
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2. ЈП „Завод за изградњу“ Кула  је исказало расходе за отплату домаћих камата у износу 

од 130 хиљада динара по основу камате због неблаговремено плаћених јавних прихода, према 
налазу Пореске управе, филијала Кула.  

ЈП „Завод за изградњу општине Кула“ је исказао расходе за отплату камата домаћим 
пословним банкама (конто 441411) више за 130 хиљада динара, а казне за кашњење 
(конто 444211) мање за исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском 
систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“, да правилно класификују 
извршене расходе и издатке како би обезбедили поуздано финансијско извештавање. 
4.1.4.16. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – група 
конта 451000 

У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа  65.723 65.794 61.683 29.629 47,2 48,0 
 Укупно за општину 65.723 65.794 61.683 29.629 45,0 48,0 

Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 10.580 хиљада 
динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 423000, групи конта 
424000, групи конта 465000 и групи конта 512000. 

1) Општинска управа 
Укупно исказане субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

износе 61.683 хиљаде динара и у целости се односе на текуће субвенције. У претходној 
години субвенције су извршене у износу од 7.632 хиљаде динара. Повећање извршених 
субвенција у 2013. години у односу на 2012. годину износи 808,2% што је значајно 
прекорачење задатих параметара на основу којих је требало планирати и извршити 
субвенције који су утврђени до износа који је опредељен буџетом за 2012. годину (шире 
објашњено у тачки 4.1.1. – Припрема и доношење буџета). 

Преглед корисника субвенција према намени субвенција дат је у следећој табели: 
                                                                                                                   У хиљадама динара 

Р. 
бр
. 

Корисник/Намена Правни основ Износ 
текуће 
субвенци
је 

% 
Учешћа 

1 2 3 4 5 
1. ЈКП „Комуналац“ Кула 32.964 53,4% 
 1. ЛАП за запошљавање 

(јавни радови) 
Решење Покрајинског секретаријата за 
привреду, запошљавање и равноправност 
полова и Уговор о спровођењу јавног рада 
са ЈКП „Комуналац“ Кула 3.050 4,9% 

 2. Делатност утврђена 
Програмом 

Решење Вода Војводине  
5.742 9,3% 

 3. Поверени послови 
комуналне делатности 

Уговор о поверавању послова закључен са 
општином Кула на подручју општине 
Куле и насељеног места Липар 15.351 24,9% 

 4.Делатност зоохигијене Уговор о поверавању послова зоохигијене 
закључен са општином 8.821 14,3% 

2. ЈКП „Водовод“ Црвенка 9.574 15,5% 
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 1. Делатност утврђена 

Програмом 
Решење Вода Војводине  

296 0,5% 
 2. Поверени послови 

комуналне делатности 
Уговор о поверавању послова закључен са 
општином Кула на подручју насељених 
места Црвенка, Нова Црвенка и Крушчић 9.278 15% 

3. ЈКП „Радник“ Сивац 6.220 10,1% 
 Поверени послови 

комуналне делатности 
Уговор о поверавању послова закључен са 
општином Кула на подручју насељених 
места Сивац и Мали Стапар 

6.220 
10,1% 

4. ЈКП „Руском“ Руски Крстур 
2.965 4,8% 

 Поверени послови 
комуналне делатности 

Уговор о поверавању послова закључен са 
општином Кула на подручју насељеног 
места Руски Крстур 

2.965 
4,8% 

6. ЈП „Цестор“ Кула 1.868 3% 
 Програм пословања за 2013. годину  
7. ЈП „Кулатранс плус“ Кула 1.071 1,8% 
 Нема Програм пословања за 2013. годину – у поступку ликвидације  
8. Агенција за развој општине Кула 7.021 11,4% 
 Програм пословања за 2013. годину  

УКУПНО: 61.683 100% 
• Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – конто 

451100  
1) Општинска управа 
Општина Кула је основала ЈКП „Комуналац“ Кула, ЈКП „Водовод“ Црвенка, ЈКП 

Радник“ Сивац, ЈКП „Руском“ Руски Крстур чија је претежна делатност скупљање, 
пречишћавање и дистрибуција воде за насељена места на територији општине Кула. 

 Јавна предузећа нису, у законом прописаном року (до 1. децембра 2012. године), 
доставили оснивачу програме пословања за 2013. годину ради добијања сагласности. 
Јавна предузећа нису сачинила нити је скупштина донела посебне програме 
коришћења субвенција нити су закључивани уговори о додељивању субвенција. 

Општина Кула је пренела средства ЈКП „Комуналац“ Кула за делатност зоохигијене у 
укупном износу од 8.821 хиљаде динара. На основу Уговора о поверавању зоохигијенских 
послова, закљученог 19. септембра 2012. године и достављених месечних калкулација 
извршених услуга, пренето је 3.109 хиљада динара. На основу Уговора о поверавању 
зоохигијенских послова закљученог дана 1.априла 2013. године пренето је 5.712 хиљада 
динара, без приложене рачуноводствене документације о извршеним пословима.  

Општина Кула је извршила расходе за текуће субвенције у износу од 33.813 хиљада 
динара на основу закључених Уговора о поверавању послова комуналне делатности са 
јавним предузећима за поједина насељена места, и то: 15.351 хиљада динара ЈКП 
„Комуналац“ Кула за подручје општине Куле и насељеног места Липар, 9.278 хиљада 
динара ЈКП „Водовод“ Црвенка за подручје насељених места Црвенка, Нова Црвенка и 
Крушчић, 6.220 хиљада динара ЈКП „Радник“ Сивац за подручје насељених места Сивац и 
Мали Стапар, 2.965 хиљада динара ЈКП „Руском“ Руски Крстур за подручје насељеног 
места Руски Крстур. Расходи су извршени на основу достављених рачуна у износима 
утврђеним уговорима, али без приложене рачуноводствене документације којим би се 
утврдила наменска реализација средстава.  

Скупштина општине Кула је дана 28.фебруара 2013. године усвојила Програм 
пословања за 2013. годину ЈП „Цестор“ Кула, у оквиру којег су планирани расходи у 
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износу од 2.000 хиљаде динара, а нису планирани приходи средстава према изворима, што 
укључује и средства из буџета. Скупштина општине није донела посебан програм 
коришћења субвенција, чије је доношење прописано чланом 50. Закона о јавним 
предузећима нити је закључен уговор о додели субвенција са ЈП „Цестор“ Кула. Одлуком 
о буџету за 2013. годину су планиране субвенције ЈП „Цестор“ Кула у износу од 2.500 
хиљада динара. Извршене субвенције износе 1.868 хиљада динара, од чега се на плате и 
доприносе односи 1.393 хиљаде динара (74,6%),а на накнаде за превоз на посао и са посла 
297 хиљада динара (15,9%) за два запослена лица. 

Скупштина општине Кула је 6. јуна 2013. године донела Одлуку о покретању поступка 
ликвидације ЈП „Кулатранс плус“ Кула коме је у 2013. години пренето 1.071 хиљада 
динара, без донетог и усвојеног Програма пословања за 2013. годину и без закљученог 
уговора о додели субвенција. Извршене субвенције се, у највећем делу, односе на плате и 
доприносе у износу од 884 хиљаде динара (82,5%) и накнаде за превоз на посао и са посла 
у износу од 91 хиљаде динара (8,5%) за ликвидационог управника.  

Увидом у узорковану документацију ЈП „Цестор“ Кула, ЈП „Кулатранс плус“ Кула 
утврђено је да је општини Кула достављен интерни обрачун и рекапитулација за исплату 
плата и доприноса и обрачун путних трошкова, без додатне рачуноводствене и друге 
документације (пореске пријаве, списак обрачунатаих плата и накнада по запосленима, 
преглед присутности на послу и потврде о цени превоза и др.). 

У току ревизије нам нису достављени Годишњи извештаји о раду за 2013. годину 
за ЈКП „Комуналац“ Кула, ЈКП „Водовод“ Црвенка, ЈКП Радник“ Сивац, ЈКП 
„Руском“ Руски Крстур и ЈП „Цестор“ Кула. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- планирала субвенције у износу од 65.794 хиљада динара, а да претходно није 

разматрала и дала сагласност на годишње програме пословања јавних предузећа, нити је 
донела посебне програме за коришћење субвенција, што је супротно члану 50. Закона о 
јавним предузећима; 

- планирала и извршила субвенције у износу од 1.071 хиљаду динара ЈП „Кулатранс 
плус у ликвидацији“ Кула без разматрања и давања сагласности на Програм пословања за 
2013. годину, што је супротно члану 50. Закона о јавним предузећима; 

- извршила расходе по основу текућих субвенција у износу од 42.464 
(33.813+5.712+1.868+1.071) хиљада динара без рачуноводствене документације којом се 
правда наменско трошење средстава буџета, што је супротно члану 58. Закона о 
буџетском систему и члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- расходе за текуће субвенције (конто 451100) исказала више за 42.634 (33.813+8.821) 
хиљаде динара, а услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге (конто 
424600) мање за исти износ, што није у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему, 
чланом 9. став 2. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да надзиру припрему Годишњих 
програма пословања јавних предузећа у делу планирања субвенција за одређену намену 
у износу који мора бити усаглашен са Одлуком о буџету; да доносе посебне програме о 
коришћењу субвенција; да субвенције извршавају у складу са закљученим уговорима, за 
утврђене намене на основу веродостојне рачуноводствене документације и да их 
евидентирају у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем и сагласно законским и другим прописима. 
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4.1.4.17. Трансфери осталим нивоима власти – група конта 463000 
Р. 
бр. Корисник   Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа 109.440 106.397 96.425 108.653 97,5 112,5 

 Укупно за Општину 109.440 111.397 96.425 108.653 97,5 112,7 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 15.203 хиљаде 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 425000 и групи конта 
472000. 

Укупно исказани расходи за трансфере осталим нивоима власти износе 96.425 хиљада 
динара који се у целости односе на текуће трансфере осталим нивоима власти.  

2) Општинска управа 
• Текући трансфери осталим нивоима власти – конто 463100  
Укупно исказани расходи за текуће трансфере осталим нивоима власти износе 96.425 

хиљада динара и односе се на финансирање надлежности општине у основном 
образовању, средњем образовању, социјалној заштити и здравственој заштити. 

Основно и средње образовање је, путем трансфера осталим нивоима власти, 
финансирано у износу од 88.904 хиљаде динара, од чега се на финансирање осам 
основних школа односи 60.443 хиљада динара, а на финасирање четири средње школе 
28.461 хиљада динара. Највеће учешће чине текући трансфери по основу сталних 
трошкова који су извршени у износу од 45.212 хиљада динара, што је 50,9% укупних 
трансфера. Текући трансфери по основу накнада трошкова запослених износе 12.585 
хиљада динара, што је 14,2% укупних расхода. Трансфери школама за улагања у зграде и 
грађевинске објекте, машине и опрему и нематеријалну имовину извршени су у износу од 
700 хиљада динара што је занемарљиво учешће у укупним трансферима.  

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- извршила текуће трансфере школама по основу накнада трошкова запослених по 

основу доласка и одласка са рада у износу од 12.585 хиљада динара, а да није обављала 
контролу усаглашености обрачуна трошкова за превоз запослених у основним и средњим 
школама са општим актом, ценом месечне или појединачне карте на основу валидног 
ценовника превозника и без увида у евиденције о присутности запослених лица; 

- текуће трансфере осталим нивоима власти (конто 463100) исказала више за 700 
хиљада динара, а капиталне трансфере осталим нивоима власти (конто 463200) мање за 
исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе за основно и средње 
образовање извршавају на основу донетих општих аката. 

Социјална заштита је финансирана путем текућих трансфера Центру за социјални рад  
у износу од 2.854 хиљаде динара и Дому за старе и пензионере Кула у износу од 2.038 
хиљада динара на основу Одлуке о остваривању права из области социјалне заштите из 
надлежности општине Кула39. Центар за социјални рад је донео Програм рада и 
финансијски план за 2013. годину који представља наративни али не и финансијски план 

39 „Службени лист општине Кула“ , број 6/2009 
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за 2013. годину, који је Општинско веће општине Кула усвојило 30.маја 2013. године, 
односно након доношења Одлуке о буџету за 2013. годину. Скупштини општине Кула 
није достављен на усвајање План рада за 2013. годину за Дом за старе и пензионере Кула. 
На тај начин су средства за Центар за социјални рад и Дом за старе и пензионере, 
планирана Одлуком о буџету, извршавана у току 2013. године без могућности вршења 
контроле наменског трошења средстава од стране одговорног лица општине Кула. Центар 
за социјални рад и Дом за старе и пензионере нису доставили Скупштини општине Кула 
на усвајање годишње извештаје о раду за 2013. годину.   

Чланом 55. Одлуке о остваривању права из области социјалне заштите из надлежности 
општине Кула је уређено да се из буџета општине Кула финансирају плате запослених у 
Центру за социјални рад и Дому за старе и пензионере Кула, на основу уговора са 
општином Кула или решења или закључка надлежног извршног органа општине Кула. 
Председник општине Кула је 30. јануара 2013. године донео Решење о броју и структури 
стручних радника Центра за социјални рад који се финансирају из буџета. У току 
ревизије није нам презентован акт којим се прописује број и структура стручних 
радника Дома за старе и пензионере који се финансирају из буџета. 

Увидом у документацију утврдили смо да је из буџета општине утрошено 1.704 хиљаде 
динара за плате три запослена лица у Центру за социјални рад, што је 64,3% укупно 
извршених текућих трансфера Центру за социјални рад. Општина је финансирала плате 
четири запослена лица (геронто домаћице за послове „помоћ у кући“) у износу од 2.011 
хиљада динара, што је 98,7% укупно извршених текућих трансфера Дому за старе и 
пензионере Кула.Текући трансфери Центру за социјални рад су извршени на основу 
рачуноводствене документације која није потписана и оверена од стране одговорног лица 
Центра за социјални рад или општине Кула.  

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- није усвојила Програм рада и финансијски план Центра за социјални рад за 2013. 

годину у складу роковима предвиђеним Законом о буџетском систему, па је до датума 
усвајања 30. маја 2013. године извршавала трансфере осталим нивоима власти преносом 
средстава Центру за социјални рад, без претходно дате сагласности на финансијски план; 

- финансирала Центар за социјални рад у износу од 2.652 хиљаде динара и Дом за старе 
и пензионере Кула у износу од 2.038 хиљада динара, без донетог и усвојеног 
финансијског плана, којима се јасно утврђује намена и износ потребних средстава из 
буџета општине Кула, што је супротно члану 209. Закона о социјалној заштити; 

- није донела акт којим се прописује број и структура стручних радника Дома за старе и 
пензионере Кула који се финансирају из буџета. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да средства за Центар за 
социјални рад и Дом за старе и пензионере Кула извршавају у складу са усвојеним 
Програмом рада и финансијским планом у складу са Законом о буџетском систему и 
да  уреде послове, стручну спрему и број лица запослених у Дому за старе и пензионере 
Кула чије се плате финансирају из буџета општине Кула. 

Здравствена заштита је, путем текућих трансфера Дому здравља „Кула“ Кула, 
финансирана у износу од 3.050 хиљада динара. 

Чланом 5. Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача у области примарне 
здравствене заштите према Дому здравља „Кула“ Кула, на основу које је општина Кула 
преузела оснивачка права од Републике Србије прописано је да општина Кула, као 
оснивач, даје сагласност на програм рада Дома здравља и усваја извештаје о раду и 
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финансијском пословању Дома здравља. У поступку ревизије смо утврдили да Дом 
здравља није доставио Програм рада са финансијским планом за 2013. годину на усвајање 
као и да је доставио годишњи извештај о раду за 2013. годину који ће бити стављен на 
дневни ред Скупштине општине. 

На основу захтева Дома здравља „Кула“ Кула финансирани су трошкови текућих 
поправки и одржавање и материјал у износу од 1.036 хиљада динара и опрема 
(ултразвучни апарат и санитетско возило) у износу од 2.014 хиљада динара, на основу 
достављених рачуна и друге документације којом се правда наменско трошење средстава. 
На основу уговора који је Дом здравља „Кула“ Кула, дана 8. јула 2013. године,  закључио 
са „Велефарм-пролек“ доо у стечају Београд, извршен је пренос средстава буџета у износу 
од 547 хиљада динара за набавку санитетског возила. На основу претходно добијене 
сагласности председника општине, Дом здравља „Кула“ Кула је извршио набавку 
санитетског возила од правног лица у стечају за коју је, чланом 36. Закона о јавним 
набавкама, прописано спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда након добијења мишљења Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- планирала и извршила расходе у износу од 3.050 хиљада динара за финансирање 

Дома здравља „Кула“ без донетог и усвојеног финансијског плана којим се јасно утврђује 
намена и износ потребних средстава из буџета општине Кула, што није у складу са 
чланом 159. Закона о здравственој заштити и чланом 5. Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача у области примарне здравствене заштите према Дому здравља „Кула“ 
Кула и на тај начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему; 

- текуће трансфере осталим нивоима власти (конто 463100) исказала више за 3.050 
хиљада динара, текуће дотације РФЗО (конто 464100) мање за 1.036 хиљада динара и 
капиталне дотације РФЗО (конто 464200) мање за 2.014 хиљаде динара, што је супротно 
члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 
члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 
буџетски систем; 

- извршила расходе у износу од 547 хиљада динара за набавку санитетског возила од 
правног лица у стечају, а да није спровела преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда на основу добијеног мишљења Управе за јавне набавке о 
основаности примене преговарачког поступка, што није у складу са чланом 36. Закона о 
јавним набавкама и на тај начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском 
систему. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да финансирање Дома здравља 
„Кула“ Кула планирају и извршавају у складу са усвојеним Програмом рада са 
финансијским планом и у складу са Законом о јавним набавкама; да евидентирање 
извршених расхода врше сагласно Правилнику о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем. 
4.1.4.18. Остале дотације и трансфери - група конта 465000 
                                                                                                                                                       У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа  42.360 42.289 19.002 1.447 3,4 7,6 
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2 ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула 1.075 1.075 1.072 0 0,0 0,0 

 Укупно за Општину 43.935 43.764 20.074 1.447 3,3 7,2 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 1.032 хиљаде 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 482000. 
1) Општинска управа 
Општинска управа општине Кула је исказала расходе за остале дотације и трансфере у 

износу од 18.902 хиљаде динара.  
Укупни расходи за остале дотације и трансфере планирани су у износу од 42.189 на 

четири функције. На функцији 660 – Стамбени развој и развој заједнице планирано је 
19.000 хиљада динара, а извршено тек 115 хиљада динара, а на функцији 490 – Економски 
послови некласификовани на другом месту планирано је 4.000 хиљаде динара, а није било 
извршења. На функцијама 130 – Опште услуге и функцији 560 – Заштита животне средине 
некласификована на другом месту  планирано је 360 хиљада и 500 хиљада колико је 
извршено. На функцији 810- Услуге рекреације и спорта планирано је финансирање 
делатности Спортског савеза у износу од 18.329 хиљада динара, а извршено је 17.927 
хиљада динара.  

Највеће учешће у осталим дотацијама и трансферима су средства за финансирање 
спорта у укупном износу од 17.927 хиљада динара, од чега је Спортском савезу општине 
Кула пренето 4.746 хиљада динара, спортским клубовима директно са рачуна извршења 
буџета 11.402 хиљаде динара, а за школски спорт, удружења грађана у области спорта и 
друго утрошено је 1.779. хиљада динара.  

Преглед клубова која су добила највећи део средстава дат је у следећој табели: 
                                                                                                                    У хиљадама динара 

Р. 
бр. 
 

Назив клуба: Утрошена средства 
према плану 
Спортског савеза 

Додатно додељења 
средства: 

1 Рукометни клуб „Црвенка“ Црвенка 1.320 870 
2 Кошаркашки клуб „Хајдук“ Кула 990  
3 Фудбалски клуб „Полет“ Сивац 858  
4 Фудбалски клуб „Црвенка“ Црвенка  675   
5 Фудбалски клуб „Хајдук“ Кула 600  
6 Фудбалски клуб „Кула“ Кула 450  
7 Кошаркашки клуб „Хајдук“ Кула 420  
 Укупно: 5.313 870 

На основу презентоване документације, утврдили смо да је општина Кула: 
-  извршила расходе у износу од 11.402 хиљаде динара за финансирање програма у 

области спорта, без донетог општег акта који уређује ближе услове, критеријуме и начин и 
поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, без спровођења јавног 
конкурса и без закључивања уговора о додели средстава са спортским клубовима, што 
није у складу са чланом 104. и 138. Закона о спорту; 

- извршила расходе у износу од 4.746 хиљада динара за финансирање трошкова 
делатности спортског савеза и спортских друштава, школског спорта и друштва за спорт и 
рекреацију инвалида, без акта надлежног органа о одобравању и распоређивању, што је 
супротно члану 58. Закона о буџетском систему;. 

- извршила и евидентирала остале дотације и трансфере (конто 465000) више за 17.972 
хиљаде динара, а дотације невладиним организацијама (конто 481900) мање за исти износ, 
што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском 
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рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем ; 

-  извршила расходе у износу од 829 хиљада динара за финансирање спортских клубова 
и организација коришћењем текуће буџетске резерве, без акта којим се одобрава исплата 
средстава и достављене рачуноводствене документације за правдање наменског трошења 
средстава, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему;  

- извршила расходе у износу од 846 хиљада динара спортским клубовима, без 
достављене рачуноводствене документације за правдање наменског трошења средстава, 
што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему; 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе по основу дотација и 
трансфера извршавају на основу правних аката и рачуноводствене документације, у 
складу са законским и другим прописима, и евидентирају сагласно структури конта 
из Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем. 

На функцији 130 – Опште услуге исказан је расход у износу од 360 хиљада динара на 
основу преноса средстава буџета на рачун Синдикалне организације Општинске управе 
Кула на основу решења начелника Општинске управе о одобравању средстава за уплату 
котизације, превоза и набавке спортске опреме за потребе учешћа у спортским играма 
Западнобачког округа у износу од 227 хиљада динара и за учешће у Републичким 
радничким спортским играма у износу од 133 хиљаде динара. Чланом 15а Анекса 
Посебног колективног уговора за државне органе, који се примењује на јединице локалне 
самоуправе40, прописано је да запослени има право на плаћено одсуство до седам дана у 
случају учешћа у такмичењу у организацији синдиката. Пренос средстава буџета на рачун 
Синдикалне организације Општинске управе Кула за учешће у спортским играма  
(котизација, превоз, опрема и др.) није у складу са законом утврђеним надлежностима 
јединица локалне самоуправе.. 

На функцији 560 – Заштита животне средине исказани су расходи за остале дотације и 
трансфере у износу од 500 хиљада динара. На основу Програма Фонда за заштиту 
животне средине, дана 24. априла 2013. године, општина је закључила Уговор о 
суфинансирању прикупљања и третмана пет амбалаже са ЈКП „Комуналац“ Кула у износу 
од 500 хиљада динара. ЈКП „Комуналац“ Кула је, након спроведене јавне набавке мале 
вредности, дана 19. априла 2013. године закључио уговор о набавци тракастог 
транспортера (опрема за сепарацију ПЕТ амбалаже) са „Банк про“ доо  Београд у износу 
од 570 хиљада динара и за утрошена средства доставио општини Извештај о утрошку 
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- извршила пренос средстава у износу од 360 хиљада динара Синдикалној организацији 

Општинске управе Кула за учешће у радничким спортским играма, на основу акта чији 
правни основ није у складу са Законом о локалној самоуправи и Анексом Посебног 
колективног уговора и на тај начин поступили супротно члану 56. став 4. Закона о 
буџетском систему; 

- расходе за дотације и трансфере (конто 465100) исказала више за 500 хиљада динара, 
а капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 
451200) мање за исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 

40 „Службени гласник Републике Србије“, број 23/1998, 11/2009 и 15/2012 
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9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе по основу дотација и 
трансфера извршавају на основу правних аката и рачуноводствене документације, у 
складу са законским и другим прописима, и евидентирају сагласно структури конта 
из Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем. 

2) ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је извршило остале дотације и трансфере износу од 1.072 

хиљада динара за финансирање противградне службе.  
На основу презентоване документације утврдили смо да је ЈП „Завод за изградњу“ 

Кула: 
- извршило расходе за остале дотације и трансфере у износу од 906 хиљаде динара на 

основу уговора о привременим и повременим пословима закљученим за период који је 
дужи од 120 дана, што није у складу са чланом 197. Закона о раду, те је на тај начин 
поступило супротно члану 56. Закона о буџетском систему; 

- расходе за остале дотације и трансфер (конто 465100) исказало више за 1.072 хиљаде 
динара, а остале опште услуге (конто 423900) мање за исти износ, што је супротно члану 
29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. 
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да извршавају 
расходе за накнаде за противградну службу извршавају у складу са законским и другим 
прописима и евидентирају сагласно структури конта из Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
4.1.4.19. Накнада за социјалну заштиту из буџета – група конта 472000 
                                                                                                                         У хиљадама динара  
Р. 
бр. Корисник Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа  79.200 83.819 67.153 46.638 55,6 69,5 

2 Предшколска установа 
„Бамби“  50 85 84 84 98,8 100,0 

 Укупно за општину 80.200 84.639 67.594 47.079 55,6 69,6 
1) Општинска управа је планирала накнаду за социјалну заштиту из буџета у укупном 

износу од 83.819 хиљада динара, у оквиру пет функција, и то: 130-Опште услуге, 040–
Породица и деца, 070-Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 
другом месту, 912-Основно образовање и 090-Социјална заштита некласификована на 
другом месту.  

У следећој табели је дата спецификација извршених накнада за социјалну заштиту 
према намени и акту на основу кога је одобрена: 

                                                                                                                   У хиљадама динара 
НАМЕНА ПРАВНИ ОСНОВ Извршење 

Новчана помоћ за новорођену 
децу 

Одлука о правима на помоћ породици са децом; Одлука о 
финансијској подршци породици са децом 3.245 

Матерински додатак 1.108 
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Помоћ из буџета за децу и 
породицу Решење председника општине 121 

Стипендије-деци запослених у 
Општинској управи 

Правилник о додели новчане помоћи за образовање деце 
запослених у Општинској управи општине Кула 3.240 

Студентске стипендије  Правилник о награђивању ученика и стипендирању студената у 
општини Кула; Одлука о финансијској подршци породици са 
децом; Решења председника општине о висини стипендије  

4.680 

Ученичке стипендије и награде 929 

Накнаде из буџета у случају 
смрти  Одлука о остваривању права из области социјалне заштите  297 

Смештај и исхрана лица у дому 
Одлука о остваривању права из области социјалне заштите, 

Одлука о финансијској подршци породици са децом 878 

Исхрана социјалних категорија у 
основном образовању 

Одлука о правима на помоћ породици са децом; Одлука о 
финансијској подршци породици са децом; Одлука о 
остваривању права из области социјалне заштите  8.118 

Превоз ученика и студената (из 
буџета општине) - социјалне 
категорије 

Одлука о остваривању права из области социјалне заштите; 
Одлука о финансијској подршци породици са децом 18.447 

Превоз ученика и студената - 
финансирање из АП Војводине 8.258 

Помоћ избеглим лицима-
Комесаријат 

Правилници о критеријумима и мерилима за избор корисника 
помоћи. 6.451 

Једнократне помоћи 
Решења о одобравању једнократне помоћи Центра за социјални 

рад 3.150 

Једнократне помоћи 
Решења Председника општине о употреби текуће буџетске 

резерве 3.410 

Остале једнократне помоћи 
Решења Центра за социјални рад за признавање права на добро 

или новчану помоћ 4.519 

Накнада за образовање Решење председника општине 96 

Основно образовање   206 

Предшколска установа  Не постоји акт 84 

Месне заједнице 

 Одлука о увођењу самодоприноса на подручју месних 
заједница „Горњи град“, „Доњи град“, „Липар“, „Крушчић“, 
„Руски Крстур“ 281 

УКУПНО   67.594 
• Накнада из буџета за децу и породицу (конто 472300)  
Општина Кула је, на групи конта 472300, исказала накнаде из буџета за породицу и 

децу у износу од 4.474 хиљада динара. 
Новчана помоћ за новорођену децу је исплаћена у износу од 3.245 хиљада динара на 

основу Одлуке о правима на помоћ породици са децом41 која утврђује да се висина 
новчане помоћи утврђује за сваку наредну годину посебним актом председника општине. 
До доношења Одлуке о финансијској подршци породици са децом42, дана 11. јула 2013. 
године, којом је уређена висина и начин исплате накнаде по основу беби пакета, расходи 
за ову намену су извршени у износу од 1.340 хиљада динара без донетог акта којим је 
уређена висина накнаде.  

41 „Службени лист општине Кула“ број 1/2007, 23/2007, 24/2007 
42 „Службени лист општине Кула“ број 16/2013 
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• Накнаде из буџета у случају смрти – конто 472600 
Општина Кула је извршила расходе за накнаде из буџета у случају смрти у износу од 

297 хиљада динара. 
Одлуком о остваривању права из области социјалне заштите из надлежности општине 

Кула43 је утврђена надлежност Центра за социјални рад Кула у одлучивању о праву на 
остваривање накнаде за трошкове сахране, на основу захтева надлежног органа 
Општинске управе. Општина Кула је пренела Центру за социјални рад средства у износу 
од 297 хиљада динара по основу накнада из буџета у случају смрти.  

Општина Кула је расходе за накнаде из буџета у случају смрти (конто 472600) 
исказала више за 297 хиљада динара, а текуће трансфере осталим нивоима власти 
(конто 463100) мање за исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском 
систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе по основу накнада из 
буџета у случају смрти евидентирају сагласно структури конта из Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

• Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт – конто 472700  
Општина Кула је извршила расходе за накнаде из буџета за образовање, културу, науку 

и спорт у износу од 45.046 хиљада динара. 
Правилником о додели новчане помоћи за образовање деце запослених у Општинској 

управи општине Кула44, прописано је право деце запослених на ученичке и студентске 
стипендије, критеријуми и висина стипендије у месечном износу од осам хиљада за 
ученике и девет хиљада за студенте. На основу списка који утврђује кадровска служба, за 
девет месеци 2013. године, извршена је исплата стипендија у укупном износу од 3.240 
хиљада динара. Приликом појединачних месечних исплата није доношен посебан акт 
одговорног лица којим се одобрава исплата новчане помоћи деци запослених за конкретна 
лица са списка. 

Општина Кула је извршила расходе превоза ученика и студената у износу од 26.705 
хиљада динара на основу Одлуке о остваривању права из области социјалне заштите из 
надлежности општине Кула, којом је утврђено право на остваривање накнаде трошкова 
превоза у висини од 100% цене месечне карте. Финасирање превоза ученика и студената 
је извршено на основу списка који сачињава Одељење за друштвене делатности уплатама 
на текуће рачуне корисника у износу од 13.513 хиљада динара и плаћањем превозницима 
на основу испостављених рачуна у укупном износу од 13.192 хиљаде динара, и то: 
„Путоказ“ од Црвенка у износу од 8.534 хиљаде динара, „Севертранс“ ад Сомбор у износу 
од 1.007 хиљада динара и „Кулатранс“ ад Кула у износу од 3.651 хиљада динара. Извори 
финансирања превоза ученика и студената су: буџет општине у износу од 18.447 хиљада 
динара и буџет АП Војводина у износу од 8.258 хиљада динара. 

Општина Кула је у области основног образовања извршила расходе у износу од 8.043 
хиљаде динара за исхрану социјалних категорија у основном образовању на територији 
општине, на основу списка корисника који припремају и достављају основне школе, 
преносећи средства директно основним школама. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 

43 „Службени лист општине Кула“ број 6/2009 
44 Доносилац Начелник Општинске управе дана 15.09.2012. године и 21.01.2013. године 
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- начелник Општинске управе је донео Правилник о додели новчане помоћи за 

образовање деце запослених у Општинској управи општине Кула, иако доношење општег 
акта којим се уређује извршење одређених расхода није сагласно са надлежностима 
начелника управе, утврђеним Законом о локалној самоуправи и Статутом општине; 

- извршила расходе по основу накнаде из буџета за образовање у износу од 3.240 
хиљада динара по основу новчане помоћи за образовање деце запослених, који су по 
својој природи примања запослених која се могу третирати као награде и бонуси 
запосленима, што није у складу са чланом 15. Закона о буџету Републике Србије за 2013. 
годину, па је на тај начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему; 

- извршила расходе у износу од 878 хиљада динара по основу исхране и смештаја у дом 
ученика, без закључених уговора са домовима и достављене рачуноводствене 
документације о цени смештаја, супротно члану 58. Закона о буџетском систему; 

- расходе за трошкове ужине у основном образовању (конто 472700) исказала више за 
8.043 хиљада динара, а текуће трансфере осталим нивоима власти (конто 463100) мање за 
исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- извршила расходе за финансирање превоза ученика и студената у износу од 13.192 
хиљаде динара без спроведеног поступка јавне набавке и без закључених уговора са 
превозницима, што није у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама који је важио 
до 31. марта 2013. године и члана 31. Закона о јавним набавкама, што је супротно члану 
56. Закона о буџетском систему.  

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе по основу накнада из 
буџета за образовање, културу, науку и спорт извршавају на основу рачуноводствене 
документације, правних аката донетих у складу са надлежностима и законских и 
других прописа и евидентирају сагласно структури конта из Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

• Остале накнаде из буџета – конто 472900  
Општина Кула је извршила расходе за остале накнаде из буџета у износу од 17.759 

хиљада динара, од чега је Центру за социјални рад пренето 9.220 хиљада динара по 
основу: једнократних помоћи у износу од 6.560 хиљада динара, набавке књига и школског 
прибора за ученике из социјално угрожених породица у износу од 2.340 хиљада динара, 
помоћи грађанима на име лечења у износу од 300 хиљада динара и за трошкове прихватне 
станице Сомбор у износу од 20 хиљада динара. 

Одлуком о остваривању права из области социјалне заштите из надлежности општине 
Кула прописано је право социјално угрожених лица на једнократну помоћ које утврђује 
Центар за социјални рад. На основу одобрених једнократних помоћи, су, Центру за 
социјални рад, пренета средства у износу од 6.560 хиљада динара, од чега је 3.150 хиљада 
динара исплаћено на основу решења о одобравању једнократне помоћи које је доносио 
Центар за социјални рад, а 3.410 хиљада динара је исплаћено на основу решења о 
употреби текуће буџетске резерве које је доносио председник општине на основу захтева 
за новчану помоћ лица у стању тешке материјалне ситуације. Испитивањем поднетих 
захтева утврдили смо да уобичајено није достављана документација у прилогу. 

Општина Кула је пренела средства Центру за социјални рад по основу расхода за 
набавку књига и школског прибора за ученике из социјално угрожених породица у износу 
од 2.340 хиљада динара према појединачним Решењима Центра за социјални рад за 
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признавање права на уџбенике у школској 2013/14 години за сваку основну школу уз 
приложене спискове деце, без спроведеног поступка јавне набавке и закључених уговора 
са добављачима. 

Општина Кула је извршила расходе у износу од 1.859 хиљада динара за набавку огрева 
социјално угроженим лицима, према списку који доставља Центар за социјални рад. 
Општина Кула је спровела поступак јавне набавке за набавку огревног дрвета за 
кориснике права на социјалну помоћ, на основу кога је закључила Уговор о набавци 
огрева у вредности од 2.964 хиљаде динара са СТПЗР „Марник“ ПР Црвенка, дана 12. 
децембра 2013. године. У току 2013. године, испоручено је и плаћено добављачу 1.859 
хиљада динара на основу достављеног рачуна добављача и приложених отпремница. 

Општина Кула је извршила расходе за помоћ избеглим и расељеним лицима у износу 
од 6.451 хиљаду динара, од чега је за набавку огрева и грађевинског и другог материјала 
извршено у износу од 5.540 хиљада динара на основу три уговора о сарадњи са 
Комесаријатом за избеглице Републике Србије, које је председник општине закључио у 
2012. години.  

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
-  извршила једнократне помоћи у износу од 3.410 хиљада динара на основу решења 

председника општине, и на тај начин из процеса одобравања једнократних помоћи 
искључила Центар за социјални рад, што није у складу са чланом 110. Закона о социјалној 
заштити и на тај начин поступила супротно члану 56. Закона о буџетском систему; 

- расходе за једнократне помоћи (конто 472900) исказала више за 6.560 хиљада динара, 
а текуће трансфере осталим нивоима власти-Центар за социјални рад (конто 463100) мање 
за исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем; 

- пренела Центру за социјални рад средства у износу од 2.340 хиљада динара за набавку 
књига за коју није спроведен поступак јавне набавке нити закључен уговор, што је 
супротно члану 31. Закона о јавним набавкама и члану 56. Закона о буџетском систему; 

- расходе за набавку огрева за социјално угрожена лица општине и опреме и 
грађевинског материјала за избегла и расељена лица (конто 472900) исказала више за 
5.540 хиљада динара, а материјал за посебне намене (конто 426900) мање за исти износ, 
што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском 
рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да расходе по основу социјалне 
заштите извршавају на основу правног акта којим се ближе уређују давања по основу 
једнократних помоћи на основу поступка кога спроводи Центар за социјални рад у 
складу са законским и другим прописима, према појединачним актима о одобравању 
средстава и да их евидентирају сагласно структури конта из Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
4.1.4.20. Дотације невладиним организацијама – група конта 481000 
                                                                                                                                                       У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Скупштина општине 1.500 1.500 1.453 1.453 96,9 100,0 
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2 Општинска управа  27.624 28.832 25.806 44.938 155,9 174,1 
3 Месне заједнице 8.410 8.454 6.425 6.425 76,0 100,0 
 Укупно за Општину 37.534 38.786 33.685 52.817 136,2 156,8 

Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 19.212 хиљада 
динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 421000, групи конта 
422000 и групи конта 465000. 

1) Скупштина општине 
Скупштина Општине је исказала дотације невладиним организацијама у износу од 

1.453 хиљаде динара по основу дотација политичким странкама за редован рад. Одлуком 
о буџету општине Кула, дотације су планиране у износу од 1.500 хиљада динара, а 
извршене су у износу од 1.453 хиљаде динара на основу месечних решења председника 
општине о додељивању дотација. Утврђено је да су, у тестираном узорку, ови расходи  
правилно евидентирани и исказани. 

2) Општинска управа 
Општинска управа је евидентирала дотације невладиним организацијама у износу од 

25.806 хиљада динара. Преглед извршених дотација по корисницима дат је следећој 
табели: 

У хиљадама динара 
Р. 
бр. Назив Правни основ Извршење 

1 

Општинска организација Црвеног 
крста 

Нема Програма рада за 2013. годину, нити акта о 
одобравању средстава у утврђеној висини и за одређене 
намене 1.031 

2 
Удружења и непрофитне 
организације у области културе 

Решење Председника општине од 30.01.2013. и 
12.07.2013. године, на основу финансијског плана 

Културно-просветне заједница 
6.912 

3 
Делатност Културно-просветне 
заједнице 4.117 

4 

Удружења и непрофитне 
организације 

Решење Председника општине о одобравању средстава 
од 24.10.2013. године, на основу предлога Савета за 
остваривање права особа са инвалидитетом 1.720 

5 
Пројекти Стратегије локалног 
одрживог развоја   887 

6 Општински ватрогасни савез Решење Председника општине о одобравању средстава  200 

7 Историјски архив Нема општих аката 80 

8 
Национални савети националних 
мањина 

Решење Председника општине о одобравању средстава  
770 

9 МНРО "Плава птица" Кула Уговор о суфинансирању 8.718 

10 Верске организације Решење Председника општине о одобравању средстава  1.371 

УКУПНО   25.806 
• Дотације Црвеном крсту  
Општина Кула је финансирала Црвени крст Србије, општинску организацију Кула, а да 

претходно није разматрала нити усвојила Годишњи програм рада и финансијски план за 
2013. годину, што је обавеза утврђена чланом 13. Закона о Црвеном крсту45, Увидом у 
намену пренетих средстава утврђено је да се 957 хиљада динара, што је 92,9% укупних 
средстава, односи на плате и доприносе запослених лица у Црвеном крсту. Плате и 

45  „Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005   
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доприноси запослених се могу финансирати искључиво сразмерно учешћу у програмима 
од ширег друштвеног значаја за које се јединица локалне самоуправе определи.  

Општина Кула је пренела и евидентирала средства Црвеном крсту у износу од 
1.031 хиљаде динара, од чега се 957 хиљада динара односи на плате и доприносе 
запослених, а да није донела Годишњи програм рада за 2013. годину, што је супротно 
члану 13. Закона о Црвеном крсту. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да дотације Црвеном крсту 
извршавају на основу усвојеног Годишњег програма рада којим ће бити регулисана 
намена, висина и динамика средстава у складу са чланом 13. Закона о Црвеном крсту 
Србије. 

• Дотације осталим удружењима грађана и осталим непрофитним 
институцијама 

Члан 38. Закона о удружењима прописује финансирање удружења на основу 
спроведеног јавног конкурса и закључених уговора о реализовању одобрених програма. 

Општина Кула је средства за дотације непрофитним организацијама планирала и 
расподелила без доношења акта којим се утврђују критеријуми, услови, обим, начин 
и поступак доделе средстава, без спровођења јавног конкурса, и без закључивања 
уговора са корисницима дотација, што није у складу са чланом 38. Закона о 
удружењима.  

Исплате су вршене на основу појединачних захтева удружења уз приложену 
рачуноводствену документацију из које проистиче намена коришћења дотација. 

Укупно је финансирано 49 удружења, и то 13 удружења у области културе у укупном 
износу од 6.912 хиљаде динара и 32 удружења у укупном износу од 2.770 хиљада динара 
и Културно-просветна заједница у износу од 4.117 хиљада динара. Из буџета општине 
Кула су финансирана и два пројекта у износу од 887 хиљада динара у оквиру Стратегије 
локалног одрживог развоја („Републички фестивал аматерских позоришта Србије“ у 
износу од 819 хиљада динара и „Фестивал –јесен стиже дуњо моја“ (Дани Исе Бајића) у 
износу од 68 хиљада динара) које је спровела Културно-просветна заједница, и услуга 
дневног боравка за особе са сметњама у менталном развоју које обавља Друштво за помоћ 
ментално недовољно развијеним особама „Плава птица“ Кула у износу од 8.718 хиљада 
динара. 

На основу презентоване документације утврђено је да је општина Кула: 
- доделила дотације осталим удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама 

у износу од 22.437 хиљада динара без донетог општег акта којим се утврђују критеријуми за 
доделу средстава, без спроведеног јавног конкурса и без закључивања појединачних уговора о 
додељивању дотација (осим за удружење МНРО „Плава птица“ Кула са којим је закључен 
уговор), што је супротно члану 38. Закона о удружењима; 

- пренела дотације удружењима у области културе и Културно-просветној заједници у 
износу од 5.043 хиљаде динара за финансирање плата и доприноса што је 45,7% укупно 
пренетих средстава, што није у складу са чланом 78. Закона о удружењима који предвиђа 
финансирање програма, па је на тај начин поступила супротно члану 56. Закона о 
буџетском систему; 

- извршила дотације осталим удружењима грађана и осталим непрофитним 
институцијама у износу од 1.030 хиљада динара на основу Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве, без доношења акта којим се одобравају средства по основу 
дотација; 
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- извршила расходе у износу од 170 хиљада динара на основу акта чији правни основ 

није у складу са чланом 115. Закона о националним саветима националних мањина, што је 
супротно члану 56. Закона о буџетском систему; 

- извршила расходе у износу од 9.050 хиљада динара, од чега 770 хиљада динара по 
основу дотација Националним саветима националних мањина и 8.280 хиљада динара за 
дотације удружењу МНРО „Плава птица“ Кула, без рачуноводствене документације из 
које проистиче намена коришћења дотација, што је супротно члану 58. Закона о 
буџетском систему; 

- исказала расходе за дотације осталим удружењима грађана и осталим непрофитним 
институцијама (конто 481900) више за 80 хиљада динара, а остале специјализоване услуге 
(конто 424900) мање за исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском 
систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да расходе по основу дотација 
удружењима и осталим непрофитним институцијама преносе и извршавају на основу 
спроведеног јавног конкурса, утврђених критеријума за додељивање и расподелу средстава 
и закључених уговора, уз вршење контроле наменског трошења средстава на основу 
веродостојне документације, и евидентирају сагласно структури конта из Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

• Дотације верским заједницама  
Општина Кула је доделила дотације верским заједницама у износу од 1.371 хиљаде 

динара, на основу поднетих захтева верских организација и појединачних решења 
председника општине Кула. 

Општина Кула је извршила и евидентирала као дотације верским организацијама 
средства у износу од 1.371 хиљаде динара на основу појединачних захтева од стране 
верских заједница уз које није приложена рачуноводствена документација из које 
проистиче намена коришћења дотација, што је супротно члану 58. Закона о 
буџетском систему и члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да приликом давања дотација 
верским заједницама врше контролу наменског трошења средстава. 

3. Месне заједнице 
Месне заједнице су извршиле дотације невладиним организацијама у износу од 6.426 

хиљада динара  
Општина Кула је извршила и евидентирала расходе по основу дотација 

невладиним организацијама у износу од 6.426 хиљада динара из средстава 
самодоприноса, а да није општим актом ближе уредила критеријуме, услове, обим, 
начин и поступак доделе средстава нити је спровела јавни конкурс на основу којег 
би надлежни орган општине Кула, а не месна заједница, доделио средства, што није у 
складу са чланом 38. Закона о удружењима. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да средства по основу дотација 
невладиним организацијама извршавају са рачуна извршења буџета уз преузимање 
законом предвиђене надлежности приликом утврђивања начина и критеријума 
доделе дотација. 
4.1.4.21. Порези, обавезне таксе, казне и пенали – група конта 482000 
                                                                                                                                                       У хиљадама динара 
Р. Корисник Ребаланс Ребаланс са Исказано Налаз % % 
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бр. реалокацијама извршење ревизије (6/4) (6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа  2.020 2.020 1.968 663 32,8 33,7 

2 ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула 1.020 1.100 1.112 4.802 436,5 431,8 

 Укупно за Општину 3.790 3.880 3.581 5.966 153,8 166,6 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 3.690 хиљада 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 434000. 
1) Општинска управа 
Општинска управа је исказала расходе за порезе, обавезне таксе и казне у износу од 

1.968 хиљада динара од чега се 569 хиљада динара односи на порез на додату вредност, 88 
хиљада динара на регистрацију возила, 1.035 хиљада динара на остале порезе, 30 хиљада 
динара на републичке таксе и 247 хиљада динара на судске таксе. 

Општина Кула је извршила расходе за трошкове регистрације возила у износу од 88 
хиљада динара, на основу рачуна који нису оверени од стране одговорног лица општине.  
У трошкове регистрације су укључени и трошкови осигурања возила у износу од 31 
хиљаде динара.  

Општина Кула је извршила расходе у износу од 1.032 хиљаде динара за исплату 
месечних накнада за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом, које 
послодавац није запослио, у складу са Правилником о начину праћења извршавања 
обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те 
обавезе.  

Општина Кула је извршила расходе у износу од 569 хиљада динара по основу пореза на 
додату вредност који је обрачунат у излазним фактурама испостављеним по основу 
извршених услуга комисије за технички преглед у износу од 234 хиљаде динара, по 
основу фактура за трошкове претплате на „Службени лист општине Кула“ две хиљаде 
динара и по основу фактурисаних трошкова закупа пословних просторија 332 хиљаде 
динара. 

Општина Кула је извршила расходе у износу од 242 хиљаде динара за исплату накнаде 
по основу адвокатских услуга, за покретање спора против Републике Хрватске за исплату 
новчане противвредности за одузете некретнине у к.о. Подстрана. Општина Кула је 
закључила Уговор о заступању и Анекс, у коме је утврђена цена услуга заступања у 
износу од 16.700 евра. На основу достављеног рачуна, износ од 14.600 евра је исплаћен у 
2012. години, док је преостали износ од 2.100 евра исплаћен у 2013. години у динарској 
противвредности у износу од 242 хиљаде динара.   

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- извршила расходе за регистрацију возила у износу од 88 хиљада динара на основу 

документације која није потписана од стране овлашћеног лица општине, супротно члану 
58. Закона о буџетском систему и члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- расходе за расходе за порезе, обавезне таксе и казне (конто 482100) исказала више за 
1.305 хиљада динара, а трошкове осигурања (конто 421500) мање за 31 хиљаде динара, 
стручне услуге (конто 423500) мање за 242 хиљаде динара и остале текуће дотације и 
трансфере (465100) мање за 1.032 хиљаде динара, што је супротно члану 29. Закона о 
буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
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Препоручује се одговорним лицима општине Кула да извршавају расходе за порезе, 

обавезне таксе и казне уз контролу рачуноводствене документације и евидентирају 
сагласно структури конта из Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
контном плану за буџетски систем. 
4.1.4.22. Новчане казне и пенали по решењу судова – група конта 483000 
                                                                                                                                                       У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа  3.500 4.783 4.783 0 0,0 0,0 

2 ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула 5.000 5.000 3.869 103 2,1 2,7 

 Укупно за Општину 9.705 11.013 9.699 1.150 10,4 11,9 
Укупно утрошена средства за новчане казне и пеналe по решењу судова износе 9.699 

хиљада динара,од чега је из буџета утрошено 9.418 хиљада динара, а из осталих извора 
281 хиљада динара. 

1) Општинска управа 
Општинска управа је исказала расходе за новчане казне и пенале по решењу судова у 

износу од 4.783 хиљаде динара, које се у целости односе на судска и вансудска поравнања 
за накнаду штете због уједа паса.  

Општина Кула је чланом 109. Одлуке о обављању комуналне делатности поверила 
обављање делатности зоохигијене ЈКП „Комуналац“ Кула и дана 19. септембра 2012. 
године са јавним предузећем закључила Уговор о поверавању зоохигијенских послова. 
Уговором о поверавању је утврђена обавеза општине Кула за накнаду штете према трећим 
лицима услед уједа паса или мачака луталица. Општина Кула је извршила расходе за 
накнаду штете услед уједа паса луталица у износу од 4.397 хиљада динара преносом 
средстава ЈКП „Комуналац“ Кула по основу судских поравнања између ЈКП „Комуналац“ 
Кула и оштећених лица и 386 хиљада динара директно оштећеним лицима по основу 
вансудских поравнања. 

Општина Кула је расходе за новчане казне и пенале по решењу судова (конто 
483000) исказала више за 4.783 хиљаде динара, а накнаду штете за повреде или штету 
нанету од државних органа (конто 485000) мање за исти износ, што је супротно члану 
29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 
14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 
буџетски систем.  

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да расходе за новчане казне и 
пенале по судском и вансудском поравнању евидентирају сагласно члану 14. 
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем. 

2) ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказао расходе за новчане казне и пеналe по решењу 

судова у износу од 3.868 хиљада динара, од чега је из буџета утрошено 3.592 хиљаде 
динара, а из осталих извора 277 хиљада динара. Извршени расходи се у износу од 3.766 
хиљада динара односе на накнаду штете за судска и вансудска поравнања услед уједа 
паса.  

На основу презентоване документације утврдили смо да је ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула: 

76 
 



Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 
рачуна буџета и правилности пословања општине Кула за 2013. годину 

 
− из средстава из осталих извора утрошио 277 хиљада динара више од одобрене 

апропријације, за финансирање социјалних давања запосленима по основу породиљских 
боловања, боловања преко 30 дана и отпремнина и помоћи, а да није подносила захтев за 
увећање одобрене апропријације, што је супротно члану 5. Закона о буџетском систему, 
који прописује да корисник буџетских средстава у случају да оствари наменски и 
сопствени приход у већем износу од планираног, подноси захтев за увећање одобрене 
апропријације за извршење расхода из тих прихода;  

− расходе за новчане казне и пенале по решењу судова (конто 483000) исказао више за 
3.766 хиљада динара, а накнаду штете за повреде или штету нанету од државних органа 
(конто 485000) мање за исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском 
систему, члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да за расходе за 
новчане казне и пенале по вансудском и судском поравнању приликом извршења 
буџета, утврде контролне процедуре, које ће извршавати корисници буџетских 
средстава који су изузети од примене законске одредбе о престанку важења одредби 
закона и других прописа којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода 
и да их евидентирају сагласно члану 14. Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем.  
4.1.4.23. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 
група конта 485000 
                                                                                                                                                       У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Скупштина општине 0 0 0 3.159     
2 Општинска управа  3.500 3.683 2.712 7.495 203,5 276,4 

3 ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула 1.000 1.000 700 4.466 446,6 638,0 

 Укупно за Општину 5.520 5.759 4.403 16.111 279,8 365,9 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 11.708 хиљада 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 417000 и групи конта 
483000. 

Укупно утрошена средства за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа  износе 4.403 хиљаде динара,од чега је из буџета утрошено 4.388 хиљада 
динара, а из осталих извора 15 хиљада динара. 

1) Општинска управа 
Општинска управа Кула је исказала расходе за накнаду штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа у износу од 2.712 хиљада динара, од чега је 183 хиљаде 
динара извршено по основу заосталих потраживања радника по основу неискоришћеног 
годишњег одмора и 2.529 хиљада динара по основу вансудског поравнања за накнаду 
штете за уједе паса.Утврђено је да су, у тестираном узорку, ови расходи правилно 
евидентирани и исказани. 
4.1.5. Издаци за нефинансијску имовину  
4.1.5.1. Зграде и грађевински објекти – група конта 511000 

                                                                                                У хиљадама динара 
Р. Корисник Ребаланс Ребаланс са Исказано Налаз % % 
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бр. реалокацијама извршење ревизије (6/4) (6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 
Кула 94.095 94.095 66.534 66.534 70,7 100,0 

2 ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула 44.161 44.160 28.450 28.450 64,4 100,0 

3 МЗ Горњи Град Кула 33.422 33.422 21.266 21.266 63,6 100,0 
 Укупно за Општину 190.920 190.920 122.936 122.936 64,4 100,0 
1) Општинска управа Кула 
Општинска управа је исказала је издатке за зграде и грађевинске објекте у износу од 

66.534 хиљаде динара, који се односе на: 1) куповину зграда и објеката у износу од 66.534 
хиљаде динара, 2) изградњу зграда и објеката у износу од 33.600 хиљада динара, 3) 
капитално одржавање зграда и објеката у износу од 5.398 хиљада динара и 4) пројектну 
документацију у износу од 9.693 хиљада динара. 

• Куповина зграда и објеката – конто 511100 
Општина Кула је извршила издатке у износу од 17.403 хиљаде динара за куповину 

пословног простора на трећем спрату пословне зграде у Кули, Лењинова број 11., укупне 
површине 350,70 м2. Скупштина општине Кула је, 15. јануара 2013. године, донела 
Одлуку о прибављању непокретности непосредном погодбом, на основу предлога 
Комисије за спровођење поступка непосредне погодбе ради прибављања непокретности у 
јавну својину општине Кула. Уговор о прибављању непокретности у јавну својину је 
закључен, 29. јануара 2013. године, између општине Кула и „ДДОР Нови Сад“ ад Нови 
Сад након што је прибављено мишљење општинског јавног правобраниоца. Уговорена 
вредност је утврђена на основу процене тржишне вредности коју је извршила Пореска 
управе Кула која износи 15.960 хиљада динара и представља динарску протввредност 
150.901,56 евра према средњем курсу Народне банке Србије на дан закључивања уговора. 
Плаћање је извршено у четири кварталне рате, у укупном износу од 17.004 хиљаде 
динара, а порез на пренос апсолутних права је уплаћен у износу од 399 хиљада динара. 
Утврђено је да су, у тестираном узорку, ови издаци правилно евидентирани и исказани. 

• Изградња зграда и објеката – конто 511200 
Општина Кула је извршила издатке за радове на санацији крова скупштинске сале у 

износу од 3.216 хиљада динара. По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности 
општина је, 10. септембра 2013. године, закључила Уговор о извођењу радова са „Мој дом 
ентеријер“ доо Суботица, у вредности од 3.488 хиљада динара са ПДВ. Радови су 
извршени у складу са Главним пројектом, техничком спецификацијом и понудом 
извођача. Ревизијом рачуноводствене документације, утврдили смо да радови нису 
завршени у уговореном року утврђеним чланом 4.Уговора.  

Општина Кула је извршила издатке за радове на изградњи пешачко-бициклистичке 
стазе и изградњи саобраћајнице-петље у индустријској зони блок 66 Кула у укупном 
износу од 8.357 хиљаде динара. Издаци су извршени на основу два уговора које је 
закључило ЈП „Завод за изградњу“ Кула након што је, по овлашћењу председника 
општине, спровело поступке јавне набавке и закључило уговоре са извођачима. На основу 
Уговора о изградњи пешачко-бициклистичке стазе, од 31. маја 2013. године, закљученог 
између ЈП „Завод за изградњу“ Кула и „Молиментум“ доо Кула, у уговореној вредности 
од 4.154 хиљаде динара са ПДВ, општина је извршила плаћање директно извођачу у 
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износу од 4.170 хиљада динара. Поступак јавне набавке ових радова је шире објашњен у 
тачки 4.1.6. – Набавке.  

На основу Уговора о изградњи саобраћајнице-петље у индустријској зони од 31. маја 
2013. године, закљученог између ЈП „Завод за изградњу“ Кула и извођача радова 
„Молиментум“ доо Кула, у уговореној вредности од 4.187 хиљада динара са ПДВ, 
општина је извршила плаћање директно извођачу у износу од 4.187 хиљада динара. 
Поступак јавне набавке мале вредности спровело је ЈП „Завод за изградњу“ Кула. 
Извршени издаци су књиговодствено евидентирани у пословним књигама општине, на 
конту 015113 – Саобраћајни објекти у припреми. Увидом у презентовану документацију 
утврдили смо да су у питању истоврсни радови - изградња путева и аутопутева, који су 
према Уредби о класификацији делатности, класификовани у оквиру шифре 42.11. 
Општина је извршила плаћање на основу привремених и окончаних ситуација које гласе 
на општину иако су испостављене на основу уговора у коме општина није уговорна 
страна. 

Општина Кула је извршила издатке за изградњу водовода у износу од 10.732 хиљаде 
динара, који се у највећем износу односе на инфраструктурно опремање индустријске 
зоне Блок 66 Кула. Издаци су извршени на основу три уговора. На основу Уговора за 
израду истражно-експлоатационог бунара од 02. априла 2013. године, који је ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула закључио са извођачем радова „Хидроопрема“ доо Шабац, извршени су 
издаци у износу од 3.789 хиљада динара плаћањем са рачуна извршења буџета директно 
извођачу. Увидом у рачуноводствену документацију, утврдили смо да авансни рачун и 
прва приремена ситуација гласе на Општинску управу Кула, а окончана ситуација на ЈП 
„Завод за изградњу“ Кула. Извођач радова није поштовао рокове који су наведени у члану 
5. уговора, у току ревизије није презентован извештај о техничком прегледу објекта ни 
употребна дозвола. Објекат је књиговодствено евидентиран у пословним књигама 
општине Кула, на конту – 015114 – Водоводна инфраструктура у припреми. На основу 
Уговора о извођењу радова на опремању и повезивању истражно-експлоатационог бунара, 
са „Хидро НС“ доо Нови Сад, општина је извршила издатке у износу од 1.466 хиљада 
динара. У току ревизије није нам презентован Уговор о извођењу радова са „Хидро НС“ 
доо Нови Сад. У извештају стручног надзора се наводи да су радови завршени, али се 
инвестиција и даље води у као нефинансијска имовина у припреми. На основу Уговора о 
изради, опремању и повезивању бунара питке воде у водоводни систем у Црвенки, број: 
03-404-59/2012-6 од 16. новембра 2012. године, који је општина Кула закључила са 
„Нафтагас-Нафтни сервис“ доо Нови Сад извршени су издаци у износу од 5.477 хиљада 
динара. Уговорена вредност радова износи 9.893 хиљаде динара. У току ревизије нам је 
презентована окончана ситуација и записник о изведеним радовима, али не и извештај о 
техничком прегледу објекта и употребна дозвола, а књиговодствено се води као 
нефинансијска имовина у припреми. 

Општина Кула је извршила издатке за изградњу плиновода и плинарске радове у 
износу од 8.745 хиљада динара. На основу Уговора о извођењу радова на изградњи гасне 
мреже у индустријској зони Блок 66 Кула од 07. маја 2013. године, који је закључен 
између ЈП „Завод за изградњу“ Кула и СЗПУР „Услуга“ ПР Кула, извршени су издаци у 
износу од 3.723 хиљаде динара. Аванс у износу од 1.864 хиљаде динара плаћен је са 
рачуна извршења буџета директно извођачу радова, након чега је извођач испоставио 
авансни рачун који гласи на ЈП „Завод за изградњу“ Кула. Извођач радова је испоставио 
окончану ситуацију на износ од 1.859 хиљада динара која гласи на општину Кула. У 
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поступку ревизије није нам презентована документација у вези техничког пријема и 
примопредаје објекта који се књиговодствено води као нефинансијска имовина у 
припреми.  

На основу Уговора о извођењу радова на гасификацији котларнице Дома културе у 
Црвенки, који је, 07. октобра 2013. године, закључила општина Кула и „Алфа-гас терм“ 
доо Кула, извршени су издаци у износу од 2.704 хиљаде динара који су књиговодствено 
евидентирани као нефинансијска имовина у припреми. Чланом 14. Уговора, утврђено је да 
се приликом примопредаје сачини Записник са коначним обрачуном који нам није 
презентован. На основу Уговора о извођењу радова на уградњи топлотне пумпе и гасног 
котла у котларници Предшколске установе „Бамби“ у вртићу „Сунчица“, који је, 07. 
октобра 2013. године, закључила општина Кула и „Алфа-гас терм“ доо Кула, извршени су 
издаци у износу од 2.192 хиљаде динара. Инвестиција се и даље води као имовина у 
припреми у пословним књигама општине Кула иако су радови окончани. Ревизијом 
рачуноводствене документације утврдили смо да рачун број: 04-11/2013 од 04. новембра 
2013. године, није оверен печатом надзорног органа наручиоца.  

На основу ревизије презентоване документације, утврдили смо да је општина 
Кула: 

- преузела обавезу у износу од 8.357 хиљада динара за изградњу саобраћајница у 
индустријској зони по основу два уговора које је, након што је спровело два поступка 
јавне набавке мале вредности за истоврсне радове – изградња путева и аутопутева уместо 
отвореног поступка, закључило ЈП „Завод за изградњу“ Кула са „Молиментум“ доо Кула, 
што је супротно члану 20. Закона о јавним набавкама који је важио до 31.марта 2013. 
године и члану 57. Закона о буџетском систему; 

-  извршила плаћање радова на изградњи пешачко-бициклистичке стазе и 
саобраћајнице-петље у индустријској зони, радова на изради истражно-експлоатационог 
бунара и радова на изградњи гасне мреже у индустријској зони у укупном износу од 
15.869 хиљада динара директно извођачима радова са апропријације општинске управе, 
плаћањем ситуација које је извођач испоставио на општину иако уговор гласи на ЈП 
„Завод за изградњу“ Кула, што је супротно члану 9. и 29. Закона о буџетском систему и 
члану 58. Закона о буџетском систему; 

- након достављања окончане ситуације за извршене радове на изградњи пешачко-
бициклистичке стазе и саобраћајнице-петље, није обезбедила технички преглед објекта 
нити употребну дозволу као услов за пренос инвестиције са припрема у употребу, што 
није у складу са чланом 154. и 158. Закона о планирању и изградњи46; 

- преузела обавезу и извршила издатке у износу од 4.896 хиљада динара за 
гасификацију котларница индиректних корисника буџетских средстава Предшколске 
установе„Бамби“ и Дома културе у Црвенки, директним плаћањем извођачу радова са 
апроријације општинске управе, што је супротно члану 9. Закона о буџетском систему и 
члану 9. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- извршила издатке у износу од 2.191 хиљада динара за уградњу топлотне пумпе и 
гасног котла у котларницу Предшколске установе „Бамби“, плаћањем прве привремене 
ситуације која није оверена печатом надзорног органа, што је супротно члану 58. Закона о 
буџетском систему; 

46 “Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 98/2013 
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- извршила издатке у износу од 8.745 хиљада динара за изградњу гасне мреже у 

индустријској зони, а да није организовала технички преглед нити обезбедила употребну 
дозволу, што није у складу са чланом 154. и 158. Закона о планирању и изградњи. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да буџет планирају и извршавају 
у складу са јединственом буџетском класификацијом која обухвата организациону, 
функционалну, економску и класификацију по изворима прописану Правилником о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

• Капитално одржавање зграда и објеката – конто 511300 
Општина Кула је извршила издатке за радове на замени прозора на згради општине у 

износу од 9.022 хиљаде динара. Након спроведеног отвореном поступка јавне набавке 
велике вредности, дана 16. новембра 2012. године, закључен је уговор између општине 
Кула и извођача „Боб“ доо Нови Сад, а уговорена вредност радова износи 9.022 хиљаде 
динара са ПДВ. Чланом 3. Уговора прописано је да ће Фонд за заштиту животне средине 
Републике Србије платити 90% директно извођачу радова, а општина Кула преосталих 
10% од вредности уговора. Радови су окончани са пет месеци кашњења у односу на 
уговорени рок. У току ревизије општина није прибавила потребну рачуноводствену и 
други документацију од Фонда за заштиту животне средине, на основу које би у својим 
пословним књигама евидентирала укупно извршена улагања. Књиговодствено су 
евидентирани издаци у износу од 902 хиљаде динара на контима класа 0 и 3. 

Општина Кула је извршила издатке за грађевинске радове и електроопремање бунара 
питке воде у Црвенки у износу од 2.726 хиљада динара, према Уговору од 19. марта 2013. 
године, који је закључен између ЈКП „Водовод“ Црвенка и „Хидро-електро“ доо Инђија. 
Фактуре извођача радова гласе на Општину Кула, која је издатке евидентирала у својим 
пословним књигама као нефинансијску имовину у припреми. 

На основу ревизије презентоване документације, утврдили смо да је општина 
Кула: 

- није књиговодствено евидентирала увећање вредности некретнине у износу од 8.120 
хиљада динара на основу стварно извршених капиталних улагања на згради општине, што 
је супротно члану 16. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- преузела обавезе и извршила издатке у износу од 2.726 хиљада динара за грађевинске 
радове и електроопремање бунара питке воде у Црвенки по уговору који је закључило 
ЈКП „Водовод“ Црвенка са извођачем „Хидро-електро“ доо Инђија који је испоставио 
фактуре које гласе на општину, што је супротно члану 9. и 29. Закона о буџетском 
систему и члану 58. Закона о буџетском систему; 

• Пројектно планирање – конто 511400 
Општина Кула је извршила издатке у износу од 6.503 хиљаде динара на основу уговора 

за израду главног пројекта одвођења отпадних вода за део насеља Кула, у вредности од 
2.429 хиљада динара и уговора за израду главног пројекта одвођења отпадних вода за део 
насеља Црвенка, у вредности од 4.074 хиљада динара, које је закључила са „Ари-
инжењеринг“ доо Црвенка дана 15. априла 2013. године. Услуга није извршена у року од 
пет месеци како је утврђено чланом 3. наведених уговора. 
Утврђено је да су, у тестираном узорку, ови издаци правилно евидентирани и исказани.   

• ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је извршило издатке у укупном износу од 28.450 хиљада 

динара за: изградњу водовода, изградњу комуникационих и електричних водова, 
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капитално одржавање другог стамбеног простора, капитално одржавање саобраћајних 
објеката и планирање и праћење пројекта. 

• Изградња зграда и објеката - конто 511200 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула извршило је издатке за регенерацију бунара и изградњу 

путева у индустријској зони у износу од 9.555 хиљада динара.  
На основу ревизије презентоване документације утврдили смо да је ЈП „Завод за 

изградњу“ Кула: 
- извршило издатке у износу од 1.942 хиљаде динара плаћањем ЈКП „Радник“ Сивац и 

ЈКП „Комуналац“ Кула за радове на регенерацији бунара, који су по својој природи 
капиталне субвенције, на основу два уговора са „Гео инжењеринг БГП“ доо Београд, од 
којих је један, по коме је плаћено 642 хиљаде динара, закључен без спроведеног поступка 
јавне набавке, и испостављених фактура које нису оверене од стране стручног надзора, 
што је супротно члану 20. Закона о јавним набавкама који је важио до 31. марта 2013. 
године, члану 153. Закона о планирању и изградњи као и члану 29. и 57. Закона о 
буџетском систему; 

- извршило издатке у износу од 1.322 хиљаде динара за радове на изградњи коловоза у 
индустријској зони без окончане ситуације и извештаја стручног надзора, што је супротно 
члану 58. Закона о буџетском систему; 

- извршило издатке у износу од 4.192 хиљаде динара за радове на изградњи коловоза у 
индустријској зони на основу окончане ситуације која није оверена од стране стручног 
надзора и који премашују уговорену вредност радова за 150 хиљада динара, што је 
супротно члану 153. Закона о планирању и изградњи и члану 58. Закона о буџетском 
систему; 

- извршило издатке у износу од 7.456 хиљада динара, а да по окончању улагања није 
организован технички преглед како би се добила употребна дозвола, што није у складу са 
чланом 154. и 158. Закона о планирању и изградњи; 

- извршило издатке у износу од 9.555 хиљаде динара које није књиговодствено 
евидентирало на контима класе „0“ и „3“, што није у складу са чланом 10. и 13. 
Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем. 

• Капитално одржавање зграда и објеката – конто 511300 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је извршило издатке за капитално одржавање другог 

стамбеног простора, капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и 
тунела и капитално одржавање спортских и рекреационих објеката у укупном износу од 
9.121 хиљада динара. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула и ЈКП „Комуналац“ Кула закључили су, дана 29. априла 
2013. године, Уговор о извођењу радова на капели на Новом гробљу у Кули у вредности 
од 1.474 хиљаде динара (без ПДВ). ЈКП „Комуналац“ Кула је спровело поступак јавне 
набавке мале вредности број: 20/2013 и закључило уговор са предузећем „Стил профил“ 
доо Кула дана 26. априла 2013. године, на основу кога је уплаћен аванс у износу од 1.474 
хиљаде динара. Увидом у намену утрошених средстава утврдили смо да 
представљају, по својој природи, капиталне субвенције јер представљају средства за 
„подстицаје производњи и пружању услуга“, које су у надлежности јединице локалне 
самоуправе.  

На основу презентоване документације утврдили смо да је ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула: 
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- извршило издатке у износу од 1.474 хиљаде динара плаћањем ЈКП „Комуналац“ Кула 

за радове на изградњи капеле, који су по својој природи капиталне субвенције, што је 
супротно члану 29. Закона о буџетском систему, 

- извршило издатке у износу од 350 хиљада динара без закљученог уговора са ЗР 
„Геотерм-НС“ Нови Сад, што је супротно члану 56. Закона о буџетском систему; 

- извршило издатке у износу од 9.121 хиљаде динара које није књиговодствено 
евидентирало на контима класе 0 и 3, што је супротно члану 10. и 13. Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, 

-  извршило издатке за капитално одржавање спортских и рекреационих објеката у 
износу од 2.256 хиљада динара, а да није спроводило поступке јавних набавки и 
закључивало уговоре са извођачима радова, што није у складу са чланом 31. Закон о 
јавним набавкама и на тај начин поступило супротно члану 56. Закона о јавним 
набавкама. 

• Пројектно планирање – конто 511400 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је извршило издатке за пројектно планирање у износу од 

6.665 хиљада динара. За израду измена и допуна плана Генералне регулације насеља Кула 
и Црвенка, ЈП „Завод за изградњу“ Кула пренело је ЈП „Завод за урбанизам Кула – Оџаци“ 
Кула буџетска средства у износу од 3.000 хиљаде динара. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула је извршио издатке за пројектно планирање у износу 
од 6.665 хиљада динара, а да није извршио књиговодствено евидентирање на 
контима класе 0 и 3, што је супротно члану 10. и 13. Правилника о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Препоручујемо одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да издатке 
планирају и извршавају у складу са надлежностима и да издатке који представљају 
капиталне субвенције не планирају својим финансијским планом; да извршавају 
издатке на основу уговора закључених у складу са прописима који уређују јавне 
набавке; да књиговодствено евидентирају издатке правилном класификацијом 
улагања на контима класе 0 и 3; да приликом извршавања уговора пажљиво прате 
рокове завршетка уговорених радова и услуга; да изврше техничке прегледе окончаних 
улагања, обезбеде употребну дозволу и изврше књиговодствени пренос улагања из 
приреме у употребу. 

• Месна заједница Горњи град 
Месна заједница Горњи град је у 2013. години извршила издатке у износу од 21.266 

хиљада динара, за следеће намене: изградња саобраћајних објеката, изградња водоводне 
инфраструктуре, капитално одржавање саобраћајних објеката и капитално одржавање 
водоводне инфраструктуре. 

• Изградња саобраћајних објеката – конто 511200 
Месна заједница Горњи град је, из средстава самодоприноса, извршила  издатке за 

изградњу ограде око месног гробља, изградњу бетонских тротоара и изградњу 
канализације у износу од 9.618 хиљада динара. 

На основу Уговора о извођењу радова на изградњи ограде око православног и 
католичког гробља у Кули, у вредности од 4.189 хиљада динара са ПДВ, закљученог 15. 
априла 2013. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, МЗ 
Горњи град је пренела средства у износу од 3.576 хиљада динара извођачу радова ГП 
„Блашко“ Кула. Извођач радова је испоставио пет привремених ситуација, али не и 
окончану ситуацију, иако је уговорени рок за завршетак радова 60 дана. 
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На основу Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији тротоара градских 

улица, закљученог 8. априла 2013. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности, МЗ Горњи град је пренела средства у износу од 3.739 хиљада динара извођачу 
радова ГП „Блашко“ Кула. Извођач радова је испоставио четири привремене ситуације, 
али у току ревизије није презентована окончана ситуација ни записник комисије о 
техничком прегледу објекта.  

На основу Уговора о извођењу радова на изградњи канализације, закљученог 7. 
септембра 2012. године са „Потиски водоводи“ доо Хоргош, месна заједница Горњи град 
је извршила издатке у износу од 2.303 хиљада динара. Окончана ситуација испостављена 
је 30. септембра 2012. године, а исплаћена је у целости у 2013. години. 

На основу ревизије презентоване документације утврдили смо да месна заједница 
Горњи град: 

- извршила је издатке у износу од 800 хиљада динара плаћањем аванса, а да није 
обезбедила авансни рачун, што није у складу са чланом 58. Закона о буџетском систему; 

- извршила издатке у износу од 6.042 хиљаде динара плаћањем извођачу ГП „Блашко“ 
Кула, на основу привремених ситуација за радове на изградњи ограде и санацији тротоара 
који су изведени са кашњењем, а за које није испостављена окончана ситуација нити је 
извршен стручни надзор и сачињен извештај комисије за технички преглед, што је 
супротно члану 154. и 158. Закона о планирању и изградњи; 

- увидом у књиговодствене ставове утврдили смо да издаци у износу од 9.618 хиљаде 
динара нису евидентирани на контима класа 0 и 3, што није у складу са чланом 29. Закона 
о буџетском систему, чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 10 и 13 
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем. 

Препоручује се одговорним лицима месне заједнице Горњи град да издатке за 
нефинансијску имовину извршавају у складу са прописима који су уређују планирање и 
изградња објеката, као и да издатке евидентирају у складу са прописима из области 
буџетског рачуноводства. 

• Капитално одржавање зграда и објеката – конто 511300 
Месна заједница Горњи град извршила је, из средстава самодоприноса, издатке за 

капитално одржавање водовода у износу од 9.536 хиљада динара. 
На основу Уговора о извођењу радова на санацији водоводне мреже у улицама 

Панонска и Радничка у Кули, од 30. маја 2012. године, закљученим са извођачем радова 
СИБР „Алфа“ Кула (чији је правни следбеник „Алфа-гас терм“ доо Кула), месна заједница 
Горњи град извршила је издатке на основу окончане ситуације у износу од 644 хиљаде 
динара. На основу уговора о извођењу радова на санацији водоводне мреже у улицама 
Пенезића, Дороњског, Личке бригаде, Блок 6А у Кули, закљученог 15. априла 2013. 
године са „Алфа-гас терм“ доо Кула, општина Кула је извршила плаћање по основу I 
привремене ситуације, у износу од 791 хиљаду динара. 

Месна заједница Горњи град је извршила издатке у износу од 8.145 хиљада динара, са 
своје апропријације (глава 1.15, функција 160 и економска класификација 511) плаћањем 
рачуноводствене документације (рачуна и ситуација) која гласи на месну заједницу Доњи 
град и односи се на: 

- радове на санацији водоводне мреже и прикључење домаћинстава на градску мрежу, 
у износу од 1.177 хиљада динара на основу фактура које је извођач радова „Алфа-гас 
терм“ доо Кула.испоставио месној заједници Доњи град. Набавка ових радова је извршена 
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путем наруџбеница у 2012. години. У току ревизије није нам презентован Уговор са 
извођачем радова „Алфа-гас терм“ доо Кула нити окончана ситуација, 

- радове на санацији водоводне мреже у општини Кула (П. Шандора, Д. Ђерђа, Ј. 
Крамера), у износу од 3.962 хиљаде динара, на основу Уговора о извођењу радова од 9. 
октобра 2012. године. Поступак јавне набавке мале вредности спровела је месна заједница 
Доњи град, а у уговору се као уговорна страна појављују месна заједница Горњи град и 
месна заједница Доњи град.Испостављене фактуре гласе на месну заједницу Доњи град;. 

-  радове на санацији водоводне мреже у општини Кула (П.Шандора, Ј.Крамера, 
В.Влаховића и Д.Ђерђа) у износу од 3.006 хиљада динара на основу четири привремене 
ситуације које је извођач радова „Алфа-гас терм“ доо Кула фактурисао месној заједници 
Доњи Град. У току ревизије није нам презентован Уговор са извођачем радова. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је месна заједница Горњи 
град: 

- преузела и извршила обавезе за санацију водоводне мреже у износу од 1.177 хиљада 
динара на основу испостављених фактура које гласе на месну заједницу Доњи град која је 
спровела поступак јавне набавке путем наруџбенице, што је супротно члану 20. Закона о 
јавним набавкама, члану 9., 57. и 58. Закона о буџетском систему; 

-  преузела и извршила обавезе за санацију водоводне мреже у износу од 3.962 хиљаде 
динара на основу испостављених фактура које гласе на месну заједницу Доњи град након 
спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, уместо отвореног поступка узевши у 
обзир набавку ових радова из претходне алинеје, што је супротно члану 20. Закона о 
јавним набавкама, члану 9., 57. и 58. Закона о буџетском систему; 

- преузела и извршила обавезе за санацију водоводне мреже у износу од 3.006 хиљада 
динара на основу испостављених привремених ситуација које гласе на месну заједницу 
Доњи град, што је супротно члану 20. Закона о јавним набавкама који је важио до 31. 
марта 2013. године, члану 9., 57. и 58. Закона о буџетском систему; 

- није књиговодствено евидентирала издатке у износу од 9.536 хиљада динара на 
контима класа 0 и 3, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 16. 
Уредбе о буџетском рачуноводству и члану 10. и 13. Правилника о стандардном 
класификационом оквиру; 

- није презентовала на увид записник о техничком прегледу објеката нити употребне 
дозволе. 

Препоручујемо одговорним лицима у месним заједницама да преузимају обавезе на 
основу закључених уговора у складу са прописима о јавним набавкама; да их извршавају 
у складу са одобреним апропријација и на основу веродостојне рачуноводствене 
документације; да у потпуности примењују прописе који уређују буџетско 
рачуноводство и да издатке евидентирају и на контима класе 0 и 3; да након 
испостављених окончаних ситуација, изврше технички преглед и друге радње у циљу 
добијања употребне дозволе за инвестициона улагања. 
4.1.5.2. Машине и опрема – група конта 512000 
                                                                                                                  У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа  17.490 17.570 11.093 6.706 38,2 60,5 
2 ЈП „Завод за изградњу“ 13.223 13.223 7.689 7.689 58,1 100,0 
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Кула 

 Укупно за Општину 34.278 34.471 21.763 17.376 50,4 79,8 
1)  Општинска управа 
На групи конта 512000 – Машине и опрема евидентирани су издаци у износу од 11.094 

хиљада динара на функцијама 130 – Опште услуге, 360 – Јавни ред и мир некласификован 
на другом месту и 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту и 
односе се на опрему за заштиту животне средине у износу од 4.387 хиљада динара, 
административну опрему у износу од 4.399 хиљада динара, опрему за саобраћај у износу 
од 2.165 хиљада динара, опрему за јавну безбедност у износу од 124 хиљаде динара и 
опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у износу од 19 хиљада 
динара. 

Опрема за заштиту животне средине је исказана у износу од 4.387 хиљада динара, од 
чега је 3.600 хиљада динара пренето ЈКП „Водовод“ Црвенка за набавку половног 
камиона – аутоподизача комуналних контејнера. Након спроведеног поступка јавне 
набавке ЈКП „Водовод“ Црвенка је закључио Уговор о купопродаји број: 451 од 21. 
августа 2013. године са добављачем „Атрикод“ доо Крушевац. Општина је, са ЈКП 
„Водовод“ Црвенка, закључила Уговор о финансирању набавке половног 
специјализованог возила за одношење чврстог отпада број 03-501-181/2013 од 25. октобра 
2013.године.  

Општинска управа је закључила Уговор о финансирању заштите изворишта воде од 
загађења - одржавање хлорогена број: 03-501-179/2013 од 15. октобра 2013. године са ЈКП 
„Водовод“ Црвенка у оквиру реализације Програма коришћења средстава буџетског 
фонда за затиту и унапређење животне средине општине Кула за 2013.годину. Извршени 
издаци за ове намене износе 787 хиљада динара.  

Административна опрема је исказана у износу од 4.399 хиљада динара. Набавка 
канцеларијског намештаја извршена је у износу од 786 хиљада динара, од чега је 
узорковано и испитано 430 хиљада динара. Набавка канцеларијског намештаја путем 
поруџбенице од добављача „Computers shop“ ПР Кула. за потребе опремања писарнице 
извршена је у износу од 180 хиљада динара, а за опремање канцеларија у износу од 250 
хиљада динара.  

Општинска управа је извршила издатке у износу од 702 хиљаде динара за набавку 
рачунарске опреме, од чега је узоркована набавка шест лап топова и штампача у износу од 
326 хиљада динара која је финансирана средствима Покрајинског секретаријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и набавка друге рачунарске опреме у 
износу од 97 хиљада динара. Наведене набавке су извршене од добављача „Црвенка нет“ 
ПР Црвенка, за које није спроведен поступак јавне набавке, које прелазе доњи лимит за 
јавне набавке мале вредности. 

Општина Кула је спровела јавну набавку мале вредности за набавку аутоматског 
система за контролу гласања (сервер, монитор, штампач, инсталација) и закључила 
Уговор број: 015-404-33/2012-3, дана 22. јуна 2012. године, са „Зоф електро“ доо Чачак на 
износ од 2.781 хиљада динара без ПДВ, односно 3.281 хиљада динара са ПДВ. Издаци су 
извршени на основу Предрачуна број: 013/2012 од 25. јуна 2012. године на основу кога је 
у 2012.години плаћено 635 хиљада динара, у 2013. години 1.752 хиљаде динара, а остатак 
дуга је плаћен у 2014. години. 

Опрема за саобраћај је исказана у износу од 2.165 хиљада динара по основу набавке два 
аутомобила за потребе општине Кула, марке „Škoda fabia ambition 1.2.“ од „Ауто центар 
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Интерсрем“ доо Нови Сад. Поступак јавне набавке шире објашњен у тачки 4.1.6. – 
Набавке. Утврђено је да су, у тестираном узорку, ови издаци  правилно евидентирани и 
исказани. 

На основу презентоване документације утврдили смо да је општина Кула: 
- исказала издатке за машине и опрему (конто 512000) више од 4.387 хиљаде динара, а 

субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 451000) мање за 
исти износ, што је супротно члану 29. Закона о буџетском систему, члану 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству и члану 14. Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем. 

- преузела обавезу и извршила издатке у износу од 606 хиљада динара за набавку 
канцеларијског намештаја без спроведеног поступка јавне набавке, што је супротно члану 
31. Закона о јавним набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему, 

- преузела обавезе и извршила издатке за набавку рачунарске опреме у износу од 451 
хиљаде динара без спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, што је супротно 
члану 31. Закона о јавним набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему.  

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да приликом преузимања обавеза, 
поштују одредбе прописа који уређују јавне набавке. 

2) ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула је исказало издатке за машине и опрему у износу од 7.688 

хиљада динара и то за: опрему за саобраћај у износу од 4.238 хиљада динара, 
административну опрему у износу од 3.099 хиљада динара и опрему за заштиту животне 
средине у износу од 353 хиљаде динара. У поступку ревизије су узорковани издаци за 
теренска возила у износу од 3.768 хиљада динара, за електронску опрему у износу од 
2.072 хиљада динара и за опрему за заштиту животне средине у износу од 353 хиљаде 
динара. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула је извршило издатке у износу од 2.072 хиљаде динара 
за плаћање електронске опреме за чију набавку није спровело поступак јавне 
набавке, што није у складу са чланом 31. Закона о јавним набавкама и на тај начин 
поступило супротно члану 56. Закона о буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изгрању“ Кула да приликом 
преузимања обавеза, поштују одредбе прописа који уређују јавне набавке. 
4.1.5.3. Нематеријална имовина – група конта 515000 
                                                                                                                    У хиљадама динара 
Р. 
бр. Корисник  Ребаланс Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа 0 0 0 396     

2 Народна библиотека 
Кула 850 850 530 530 62,4 100,0 

 Укупно за Општину 850 850 530 926 108,9 174,7 
Износ извршених расхода на овој групи конта је коригован увећањем за 396 хиљада 

динара по основу расхода који су евидентирани на групи конта 423000. 
1) Народна библиотека 
Нематеријална имовина је исказана у износу од 530 хиљада динара од чега се на 

средства буџета односи 439 хиљада динара, а на сопствена средства 91 хиљаду динара. 
Издаци су извршени на основу захтева Народне библиотеке Кула за набавку књига и 
приложених предрачуна.  
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Општина Кула је извршила и евидентирала издатке за нематеријалну имовину у 

износу од 439 хиљада динара, на основу достављених предрачуна, а да накнадно 
није тражено достављање рачуна ради обезбеђења валидне рачуноводствене 
документације, што је супротно члану 58. Закона о буџетском систему. 

 Препоручује се одговорним лицима општине Кула и Народне библиотеке Кула да 
издатке за нематеријалну имовину извршавају на основу веродостојне 
рачуноводствене документације. 
4.1.5.4. Отплата главнице домаћим кредиторима – група конта 611000 

Укупно исказани расходи за отплату  главнице домаћим кредиторима износе 11.294 хиљаде 
динара који су у целости извршени из средстава буџета. 
                                                                                                                                                         У хиљадама динара 

Р. 
бр
. 

Корисник Ребаланс Ребаланс са 
реалокацијама 

Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

% 
(6/4) 

% 
(6/5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 11.295 11.295 11.294 11.294 100,0 100,0 
 Укупно за Општину 11.295 11.295 11.294 11.294 100,0 100,0 

Општинска управа општине Кула је исказала издатке за отплату главнице домаћим 
пословним банкама у износу од 11.294 хиљаде динара по основу Уговора о дугорочном 
инвестиционом кредиту број: 03-404-1/2011 од 08. априла 2011. године са  „UniCredit bank“ ад 
Београд. Увидом у књиговодствену евиденцију утврдили смо да је отплата главнице извршена 
месечно у складу са ануитетским планом и да је књижење извршено у складу са контним 
планом за буџетски систем. Утврђено је да су, у тестираном узорку, ови расходи  правилно 
евидентирани и исказани. 
4.1.6. Набавке 

Општина Кула обавља послове јавних набавки у Одсеку за јавне набавке, у оквиру  
Одељења за јавне набавке и инвестиције Општинске управе Кула. Одсек за јавне набавке 
има три запослена лица, од којих једно лице поседује сертификат за службеника за јавне 
набавке. Након доношења Одлуке о буџету општине Кула за 2013.годину, начелник 
општинске управе и председник општине су донели планове јавних набавки за 
2013.годину за органе којима руководе. Планови су измењени у складу са изменама и 
допунама Одлуке о буџету општине Кула за 2013. годину. У поступку ревизије утврдили 
смо да су Извештаји о закљученим уговорима о јавним набавкама и о поступцима јавних 
набавки квартално достављани Управи за јавне набавке, у складу са обавезом из члана 94. 
Закона о јавним набавкама47 и члана 132. Закона о јавним набавкама48. Увидом у 
Извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама у 2013. години утврдили смо да је 
Општинска управа Кула, спровођењем поступака јавних набавки, уговорила набавку 
добара, радова и услуга у укупном износу од 20.146 хиљада динара без ПДВ, односно 
23.107 хиљада динара са ПДВ, а Председник и Општинско веће 185.052 хиљада динара 
без ПДВ, односно 217.615 хиљада динара са ПДВ.  

Општина је спровела 37 поступака јавних набавки и то: четири отворена поступка, 
један преговарачки поступак без објављивања јавног позива и 32 поступака јавне набавке 
мале вредности.  

47 „Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008 
48 „Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 
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• Јавне набавке општине Кула 
• Преговарачки поступак без објављивања јавног позива 
1) Јавна набавка број: 5/2013 за набавку услуге – информисање грађана на језицима 

националних мањина.  
Председник општине је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 6. фебруара 

2013. године и Решење о  образовању Комисије за јавну набавку услуга информисања 
грађана на језицима националних мањина. Процењена вредност јавне набавке је 2.400 
хиљада динара. Позив за подношење понуда упућен је понуђачу Информативно 
пропагандни центар „Кула“ доо Кула, који је у року доставио понуду. Комисија је 
констатовала да је понуда исправна, одговарајућа и прихватљива. У Извештају о стручној 
оцени понуде у тачки 9. наведене су околности за примену преговарачког поступка без 
објављивања јавног позива у складу са члан 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
набавкама, а то су: да само један понуђач испуњава услове присутности на целој 
територији општине Кула, да пружа услуге на језицима националних мањина и да прати 
све активности рада општине и других субјеката у циљу остваривања права националних 
мањина. Донета је Одлука о избору најповољније понуде и закључен је Уговор о вршењу 
услуга информисања грађана општине Кула на језицима националних мањина на износ од 
2.400 динара без ПДВ јер пружалац услуга није у систему ПДВ. Закон о јавним 
набавкама49, у члану 24. став 1. тачка 3., прописује да се преговарачки поступак може 
спровести ако „због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или 
из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може испунити само 
одређени понуђач“. У наведеним разлозима спровођења преговарачког поступка без 
јавног објављивања, није експлицитно доказано да предметну услугу може испунити само 
позвани понуђач, а не и други понуђачи који се баве пружањем услуга информисања на 
језицима националних мањина.  

На основу презентоване документације утврдили смо да општина Кула: 
- је спровела поступак јавне набавке без објављивања јавног позива без постојања 

основаности спровођења тог постука и преузела обавезе закључивањем уговора у износу 
од 2.400 хиљада динара, што је супротно члану 20. и 24. Закона о јавним набавкама који је 
био на снази до 31.марта 2013. године и члану 57. Закона о буџетском систему. 

- није прибавила доказе којима несумњиво доказује да је обезбедила да уговорена цена 
није већа од упоредиве тржишне цене, што је супротно члану 24. став 5. Закона о јавним 
набавкама и члану 57. Закона о буџетском систему; 

-  је преузела обавезе за набавку услуге информисање грађана на језицима националних 
мањина после спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног позива, а да 
није објавила Одлуку о избору најповољније понуде у „Службеном гласнику РС“ и 
обавештење о избору најповољније понуде на порталу Управе за јавне набавке, што је 
супротно  члану 24. став 2. и члану 69. Закона о јавним набавкама. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да спроводе одговарајуће 
поступке јавних набавки, да обезбеде да уговорена цена није већа од упоредиве 
тржишне цене и да објављују прописана документа у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

• Јавне набавке велике вредности 

49 „Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008 
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1) Јавна набавка велике вредности број: 21/2013 – набавка финансијске услуге 

кредитног задуживања. На основу Мишљења Министарства финансија и привреде – 
Управе за јавни дуг број: 401-101/2013-001 од 28. јануара 2013. године, Скупштина 
општине Кула је донела одлуку о задуживању у износу од 80.000 хиљада динара за 
уређење индустријских зона у насељеним местима општине Кула број: 01-400-6/2013 од 5. 
фебруара 2013. године.Председник општине је донео Предходни распис о задуживању 
општине Кула који је објављен 06. марта 2013. године („Службени Гласник Републике 
Србије“ број 21/2013). Одлуком о покретању поступка јавне набавке кредита у отвореном 
поступку број 03-404-43/2013 од 19. јуна  2013. године, покренут је поступак за набавку 
кредита, са процењеном вредношћу од 130.000 хиљада динара за главницу, камате и 
трошкове. Увидом у План јавних набавки утврдили смо да садржи планирану набавку 
кредита са процењеном вредношћу 80.000 хиљада динара. Позив за подношење понуда за 
јавну набавку у отвореном поступку објављен је на порталу Управе за јавне набавке. 
Четири банке су послале понуде, што је констатовано Записником о отварању понуда. 
Извештајем о стручној оцени понуда оцењено је да је најповољнија понуда „Banca Intesa“ 
ад Београд. На основу Одлуке о додели уговора од 29. јула 2013. године, закључен је 
Уговор о наменском кредиту број: 03-404-43/2013-3 од 16. августа 2013. године, у износу 
од 80.000 хиљада динара, што је динарска противвредност 702.425,38 евра на дан 
закључивања уговора. Поступак јавне набавке услуге кредита је спроведен у складу са 
процедурама утврђеним Законом о јавним набавкама.  

Општина Кула је планирала вредност јавне набавке финансијске услуге 
кредитног задужења у износу од 80.000 хиљада динара колико износи висина 
кредитног задужења уместо у висини цене услуге коју чине камата, накнаде и остали 
трошкова, што је супротно члану 34. став 3. Закона о јавним набавкама50, Одлуци о 
методологији за процену уговорене вредности јавне набавке кредита51 и члану 57. 
Закона о буџетском систему.  

Препоручује се Општини Кула да приликом планирања  јавне набавке финансијске 
услуге кредитног задуживања, у план јавних набавки уноси процењену вредност која 
садржи камате, накнаде и остале трошкове које се односе на набавку кредита.  

2) Јавна набавка велике вредности  број: 28/2013 – набавка добара по партијама и то: 
партија 1- уље за ложење и партија 2 – гасно уље.  

Председник општине је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном 
поступку од 16. августа 2013. године за заједничку набавку за више наручилаца (за 
Општинску управу Кула, Предшколску установу „Бамби“ Кула, све основне школе, 
средње школе, изузев Средње стручне школе у Црвенки и Народну библиотеку Кула). 
Записником о отварању понуда је констатовано да је за прву партију приспела једна 
понуда, а за другу партију две понуде. Извештајем о стручној оцени понуда за јавну 
набавку оцењено је да је за прву партију приспела понуда „НИС“ ад Нови Сад 
прихватљива, а за другу партију је повољнија понуда „Еуро петрол“ доо Суботица. 
Општина Кула је, дана 8. октобра 2013. године, закључила уговоре по партијама и то са: 
„НИС“ ад Нови Сад у вредности од 25.627 хиљада динара без ПДВ, односно 30.752 
хиљада динара са ПДВ и „Еуро петрол“ доо Суботица у вредности од 2.083 хиљаде 
динара без ПДВ, односно 2.500 хиљада динара са ПДВ. Чланом 50. Закона о јавним 

50 „Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008 
51 „Службени гласник Републике Србије“, број 56/2009  
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набавкама, прописана је могућност спровођења поступка јавне набавке за више 
наручилаца на основу донете Одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке. 
Наведена одлука се доставља на мишљење Управи за јавне набавке која прописује 
садржину те одлуке. Садржина одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке за више 
наручилаца Доношењем Правилника о садржини Одлуке о заједничком спровођењу 
поступка јавне набавке52, који је ступио на снагу 5. маја 2014. године стекли су се услови 
за спровођење овог поступка јавне набавке. Општина Кула је спровела поступак јавне 
набавке енергената за више наручилаца (општинску управу, школе и установе) у укупној 
вредности од 33.252 хиљаде динара, спроводећи отворени поступак јавне набавке, иако се 
нису стекли законски услови за спровођење поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца. Наведени поступак је спроведен у условима у којима нису донета 
одговарајућа подзаконска акта која уређују јавне набавке за више наручилаца од стране 
надлежног државног органа. 

• Јавне набавке мале вредности 
1) Јавна набавка мале вредности број 10/2013 – израда главног пројекта – одвођење  

отпадних вода за део насеља Црвенка 
Председник општине је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности од 12. марта 2013. године за израду пројектне документације са процењеном 
вредношћу у износу од 3.492 хиљаде динара. Извештајем о стручној оцени понуда 
оцењено је да је понуда Грађевинско пројектног бироа „Ари - инжењеринг“ ПР Црвенка 
најповољнија. Донета је Одлука о избору најповољније понуде и закључен Уговор број: 
03-404-21/2013 од 15. априла 2013. године. У поступку ревизије, на основу презентованих 
докумената, утврђено је да је поступак јавне набавке спроведен у складу са Законом о 
јавним набавкама 

2) Јавна набавка мале вредности број 14/2013: набавка радова – адаптација, 
реконструкција и доградња школе у Малом Стапару - прва фаза према Главном пројекту  

Председник општине је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број: 03-404-25/2013 од 26. марта 2013. године чија је процењена вредност 
3.338 хиљада динара. На основу Захтева инвеститора Општинске управе Кула за издавање 
мера техничке заштите за израду пројекта реконструкције и пренамене стамбеног у 
школски објекат, Покрајински завод за заштиту споменика културе донео је Решење за 
дозволу за реконструкцију и пренамену стамбеног објекта у школски објекат. Основна 
школа „20.октобар“ Сивац и месна заједница „Сивац“ дали су овлашћења Општини Кула 
да у њихово име и рачун спроведу поступак јавне набавке, али и да закључи уговоре са  
понуђачем. Позиви за подношење понуда послати су на адресе осам понуђача. 
Записником о отварању понуда констатовано је да је пристигло пет понуда. Извештајем о 
стручној оцени понуда оцењена је понуда СТПЗР „Марник“ ПР Црвенка као 
најповољнија. Председник општине је закључио Уговор о извођењу радова број: 03-404-
25/2013-3 од 28. маја 2013. године, у вредности од 2.695 хиљада динара без ПДВ, односно 
3.234 хиљаде динара са ПДВ.  

Општина Кула је, на основу писменог овлашћења основних школа и месне 
заједнице, спровела поступак јавне набавке мале вредности радова и након тога 
закључила уговор са најповољнијим понуђачем иако је јавна набавка планирана у 

52 „Службени гласник Републике Србије“, број 44/2014 
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плану сваког наручиоца посебно, што је супротно члану 71. Закона о буџетском 
систему.  

Препоручује се одговорним лицима директних и индиректних корисника буџетских 
средстава да преузимање обавеза на основу спроведених поступака јавне набавке врше 
у складу са одговорностима прописанимЗаконом о јавним набавкама и Законом о 
буџетском систему. 

3) Јавна набавка мале вредности број 24/2013: набавка радова – крпљење ударних рупа 
на локалним путевима и улицама у насељу на територији општине Кула 

Председник општине донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности од 19. јула 2013. године за набавку радова на крпљењу ударних рупа на 
локалним путевима и улицама са процењеном вредношћу од 2.970 хиљада динара. На 
основу Одлуке о избору најповољније понуде, председник општине је, са „Војводинапут 
Бачкапут“ ад у реструктурирању Нови Сад, закључио Уговор о крпљењу ударних рупа на 
локалним путевима и улицама у насељима на територији општине Кула број: 03-404-
46/2013 од 19. августа 2013. године у вредности од 2.808 хиљада динара без ПДВ, односно 
3.370 хиљада динара са ПДВ. У поступку ревизије, на основу презентованих докумената, 
утврђено је да је поступак јавне набавке спроведен у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

4) Јавна набавка мале вредности број 31/2013- набавка радова – Санација равног крова 
на згради општине главном пројекту санације (радови на хидроизолацији крова 
скупштинске сале)  

Начелник Општинске управе је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број: 015-404-54/2013 од 21. августа 2013. године. Позиви за достављање 
понуда упућени су на адресе шест понуђача. Записником о отварању понуда констатовано 
је да је примљена само једна понуда, а Извештајем о стручној оцени је оцењено да је 
понуда благовремена, исправна и прихватљива. Начелник је закључио уговор о извођењу 
радова са понуђачем „Мој дом ентеријер“ доо Суботица у вредности од 2.907 хиљада 
динара без ПДВ, односно 3.488 хиљада динара са ПДВ.  

Општина Кула је прихватила понуду понуђача која не садржи потписану Изјаву о 
независној понуди, што је супротно члану 26. Закона о јавним набавкама, члану 6. 
тачка 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и члану 57. 
Закона о буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да, приликом спровођења 
поступака јавних набавки, прихвата понуде које садрже комплетно попуњену 
конкурсну документацију у смислу Закона о јавним набавкама. 

5) Јавна набавка мале вредности број 38/2013- набавка добара – Два нова моторна 
возила за потребе органа општине Кула  

Начелник Општинске управе је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности 31. октобра 2013. године за набавку два моторна возила чија процењена 
вредност износи 2.000 хиљаде динара. На основу Одлуке о избору најповољније понуде, 
начелник је закључио Уговор број: 015-404-66/2013-57 од 13. новембра 2013. године, у 
вредности од 1.804 хиљаде динара без ПДВ, односно 2.165 хиљада динара са ПДВ. У 
поступку ревизије, на основу презентованих докумената, утврђено је да је поступак јавне 
набавке спроведен у складу са Законом о јавним набавкама. 
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6) Јавна набавка мале вредности број 16/2013: набавка услуга израде интегрисаног 

информационог система намењеног пословању општинске управе, конверзија података из 
постојећих софтверских решења у интергисани информациони систем локалне 
самоуправе и одржавање интегрисаног система локалне самоуправе за 2013 годину. 

Начелник општинске управе је, 29. марта 2013. године, донео Одлуку о покретању 
поступка за јавну набавку услуге чија је процењена вредност 2.950 хиљада динара. На 
основу Одлуке о избору најповољније понуде закључен је, са „Mega computer 
engeneering“доо Београд, Уговор о вршењу услуга број: 015-404-28/2013 од 29. априла 
2013. године у вредности од 2.150 хиљада динара без ПДВ, односно на 2.580 хиљада 
динара са ПДВ. У поступку ревизије, на основу презентованих докумената, утврђено је 
да је поступак јавне набавке спроведен у складу са Законом о јавним набавкама. 

• Јавне набавке у ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
У поступку ревизије обављања послова јавних набавки утврђено је да ЈП „Завод 

за изградњу“: 
- није систематизовало радно место за обављање послова из области јавних набавки за 

које је неопходно поседовање сертификата за службеника за јавне набавке, што није у 
складу са чланом 97. став 2. Закона о јавним набавкама53, чланом 2. Правилника о 
поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке и чланом 134.Закона о 
јавним набавкама54; 

- није донело План јавних набавки за 2013.годину, што је супротно члану 51. Закона о 
јавним набавкама; 

- није достављало извештаје о спроведеним поступцима и закљученим уговорима 
Управи за јавне набавке. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да систематизује 
радно место службеника за јавне набавке и да, на то радно место, распореди лице 
које поседује сертификат; да доноси план јавних набавки, да доставља извештаје о 
спроведеним поступцима и закљученим уговорима Управи за јавне набавке. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула спровело је 45 поступака јавне набавке мале вредности, са 
укупном вредношћу од 122.867 хиљада динара без ПДВ, односно 146.864 хиљаде динара 
са ПДВ. У поступку ревизије смо испитали 35 поступака јавних набавки мале вредности. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула је, спровођењем 27 поступака јавних набавки мале 
вредности за текуће поправке и одржавање осталих објеката (конто 425191) 
уговорило набавку истоврсних радова у вредности од 100.379 хиљада динара, а 
спровођењем шест поступака јавних набавки мале вредности уговорило набавку 
истоврсних услуга, геодетских услуга (конто 424631) у вредности од 7.684 хиљаде 
динара и на тај начин избегло спровођење отвореног поступка јавне набавке, што је 
супротно члану 20. Закона о јавним набавкама55, који је важио до 31. марта 2013. 
године и члану 31. Закона о јавним набавкама56 и члану 57. Закона о буџетском 
систему.  

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да посвете дужну 
пажњу остваривању основних начела јавних набавки прописаних члановима 9. до 13. 

53„Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008 
54„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 
55 „Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008 
56  „Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 
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Закона о јавним набавкама и да планирају и поступке спроводе поштујући законске и 
друге прописе који уређују јавне набавке. 

1) Јавна набавка мале вредности 38/2013- набавка радова – Изградња бициклистичке 
стазе у индустријској зони Блок 66 у Кули 

Председник општине је писаним овлашћењем овластио ЈП „Завод за изградњу“ Кула да 
спроведе јавну набавку радова на изградњи бициклистичке стазе у индустријској зони 
Блок 66 у Кули, уради све правне радње и закључи уговор о јавној набавци. Директор ЈП 
„Завод за изградњу“ Кула је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке и Решење 
о формирању Комисије иако јавна набавка није планирана у Плану јавних набавки ЈП 
„Завод за изградњу“, наводећи да су средства обезбеђена на апропријацији у оквиру 
раздела 2 - Општинска управа. Позив за подношење понуда послат је на адресе три 
понуђача, а пристигле су две понуде што је констатовано Записником о отварању понуда. 
Извештајем о стручној оцени понуда, понуда „Молиментум“ доо Кула је оцењена као 
најповољнија. Донета је Одлука о избору најповољније понуде на основу које је директор 
ЈП „Завод за изградњу“ закључио Уговор о изградњи бициклистичке стазе (деоница „4“) у 
Индустријској зони Блок 66 Кула у вредности од 3.462 хиљада динара без ПДВ, односно 
4.154 хиљада динара са ПДВ. Надзорни орган за радове је именован Решењем Директора 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула. Увидом у реализацију набавке утврдили смо да је плаћање 
вршено на основу фактура које гласе на општину са апропријације Општинске управе. 

ЈП „Завод за изградњу“ Кула је на основу овлашћења општине, спровело 
поступак јавне набавке радова и закључило уговор у вредности од 3.462 хиљаде 
динара без ПДВ у своје име и за свој рачун, а да јавна набавка није планирана у 
плану јавних набавки јавног предузећа нити су средства обезбеђена на 
апропријацији која се односи на јавно предузеће, што је супротно члану 27. Закона о 
јавним набавкама, који је био на снази до 31. марта 2013. године и члану 57. и 71. 
Закона о буџетском систему. 

Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да преузимају 
обавезе и закључују уговоре о јавним набавкама на основу прописа у складу са 
законским прописима који регулишу јавне набавке. 

2) Јавна набавка мале вредности 32/2013 – набавка добара- Куповина теретног возила 
за потребе пољочуварске службе 

Директор је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности и 
Решење о формирању Комисије. На адресу наручиоца стигле су три понуде, што је 
констатовано Записником о отварању понуда. Извештајем о стручној оцени понуда, као 
најповољнија оцењена је понуда „Ауто центар Цуне“ доо Зрењанин. На основу Одлуке о 
избору најповољније понуде, закључен је Уговор о куповини теретног возила за потребе 
пољочуварске службе са вредношћу од 908 хиљада динара без ПДВ, односно 1.089 
хиљада динара са ПДВ. Утврђено је да је јавна набавка спроведена у складу са законским 
и другим прописима који уређују јавне набавке. 

• Јавне набавке у Предшколској установи „Бамби“ Кула 
У поступку ревизије обављања послова јавних набавки утврђено је да 

Предшколска установа „Бамби“: 
- није обезбедила да лице распоређено на пословима из области јавних набавки стекне 

сертификат за службеника за јавне набавке, што није у складу са чланом 97. став 2. Закона 
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о јавним набавкама57, чланом 2. Правилника о поступку издавања сертификата за 
службеника за јавне набавке и чланом 134. Закона о јавним набавкама58; 

- није донела План јавних набавки за 2013.годину, што је супротно члану 51. Закона о 
јавним набавкама; 

- није достављала извештаје о спроведеним поступцима и закљученим уговорима 
Управи за јавне набавке. 

Препоручује се одговорним лицима Предшколске установе „Бамби“ Кула да 
систематизује радно место службеника за јавне набавке и да, на то радно место, 
распореди лице које поседује сертификат; да доноси план јавних набавки, да 
доставља извештаје о спроведеним поступцима и закљученим уговорима Управи за 
јавне набавке.  

Предшколска установа „Бамби“ Кула је, у 2013. години, спровела једну набавку велике 
вредности у отвореном поступку, са укупном вредношћу од 9.494 хиљада динара без 
ПДВ, односно 10.469 хиљаде динара са ПДВ. 

1) Јавна набавка велике вредности – набавка добара - намирница за припремање оброка 
за децу у предшколској установи 

Јавна набавка намирница за припремање оброка за децу у предшколској установи, на 
основу Плана потреба за прехрамбеним производима за 2013. годину, извршена је на 
основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке по партијама и Одлуке о образовању 
Комисије за јавну набавку, које је донео директор установе 21. јануара 2013. године. На 
основу Одлуке о избору најповољније  понуде Предшколска установа „Бамби“ Кула је 
потписала укупно четири уговора (27/13, 28/13, 29/13, 30/13) са четири добављача за 17 
партија, дана 10. јуна 2013. године, са укупном вредношћу од 9.494 хиљаде динара без 
ПДВ, односно 10.498 хиљада динара са ПДВ. У поступку ревизије презентованих 
докумената, утврђено је да је поступак јавне набавке спроведен у складу са Законом о 
јавним набавкама. 
4.2. Биланс прихода и расхода 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године 
исказани су остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу 
од 1.078.512 хиљада динара и извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у 
износу од 1.168.271 хиљада динара. Исказани резултат пословања је буџетски дефицит у 
износу од 89.759 хиљада динара. 

У наредној табели исказани су подаци о оствареним текућим приходима и примањима од 
продаје нефинансијске имовине, извршени  расходи и издаци за нефинансијску имовину, 
исказани резултат као и утврђена разлика на основу налаза ревизије у односу на исказане 
износе. 

                                                                                                                   У хиљадама динара 
Број 

конта Опис 
Претходна 

година 
Текућа 
година 

Налаз 
ревизије 

Разлика 
(5-6)  

1 2 3 4 5 6 

  Текући приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине  1.207.415 1.078.512 1.078.512 0 

700000 Текући приходи                                                                                               1.206.241 1.076.633 1.070.605 -6.028 
710000 Порези                                                                                                                       679.947 627.360 627.360 0 

57„Службени гласник Републике Србије“, број 116/2008 
58„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012 
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730000 Донације и трансфери  258.485 252.770 252.770 0 
733000 Трансфери од других нивоа власти  258.485 252.770 252.770 0 
740000 Други приходи 251.741 186.368 180.340 -6.028 
741000 Приходи од имовине  171.993 108.311 113.029 4.718 
742000 Приходи од продаје добара и услуга 57.751 25.671 45.065 19.394 
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 3.690 4.037 4.037 0 
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 4.542 2.421 2.421 0 
745000 Мешовити и неодређени приходи  13.765 45.928 15.788 -30.140 
770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 7.052 10.135 10.135 0 
771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  7.007 9.829 9.829 0 

772000 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 45 306 306 0 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.174 1.879 7.907 6.028 
810000 Примања од продаје основних средстава  1.174 1.879 7.907 6.028 
811000 Примања од продаје непокретности  1.174 1.819 7.847 6.028 
812000 Примања од продаје покретне имовине 0 36 36 0 
813000 Примања од продаје осталих основних средстава 0 24 24 0 

  Текући расходи и издаци за нефинансијску 
имовину 1.201.048 1.168.271 1.168.271 0 

400000 Текући расходи  1.072.779 1.023.042 1.027.033 3.991 
410000 Расходи за запослене  280.724 301.465 298.375 -3.090 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених запослених 
(зараде)  209.002 225.350 225.350 0 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца  37.496 40.339 40.339 0 
413000 Накнаде у натури  321 383 1.420 1.037 
414000 Социјална давања запосленима 10.375 17.273 17.273 0 
415000 Накнаде трошкова за запослене 4.621 3.800 3.855 55 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 9.573 935 1.205 270 
417000 Посланички додатак  9.336 13.385 8.933 -4.452 
420000 Коришћење услуга и роба  443.093 410.296 452.194 41.898 
421000 Стални трошкови  95.075 96.003 89.802 -6.201 
422000 Трошкови путовања 9.020 8.787 8.024 -763 
423000 Услуге по уговору 141.910 89.770 61.840 -27.930 
424000 Специјализоване услуге 28.756 24.398 77.189 52.791 
425000 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)  115.975 140.319 155.804 15.485 
426000 Материјал  52.357 51.019 59.535 8.516 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад  3.564 4.050 360 -3.690 
431000 Амортизација некретнина и опреме  7 0 0 0 
434000 Употреба природне имовине  3.557 4.050 360 -3.690 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања  10.967 10.011 10.011 0 
441000 Отплате домаћих камата  10.966 9.991 9.861 -130 
444000 Пратећи трошкови задуживања  1 20 150 130 
450000 Субвенције  7.632 61.683 29.629 -32.054 
451000 Субвенције јавним нефинан.предузећима и организ. 7.632 61.683 29.629 -32.054 
460000 Донације, дотације и трансфери  200.173 116.499 113.265 -3.234 
463000 Трансфери осталим нивоима власти 147.287 96.425 108.653 12.228 
464000 Дотације ООСО 0 0 3.050 3.050 
465000 Остале дотације и трансфери  52.886 20.074 1.562 -18.512 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 73.558 67.594 47.079 -20.515 

471000 
Права из социјалног осигурања (организације 
обавезног социјалног осигурања)  5 0 0 0 
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472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 73.553 67.594 47.079 -20.515 
480000 Остали расходи  53.068 51.444 76.120 24.676 
481000 Дотације невладиним организацијама 34.992 33.685 52.817 19.132 
482000 Порези, обавезне таксе и казне 4.382 3.581 5.966 2.385 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 12.832 9.699 1.150 -8.549 

484000 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока 627 76 76 0 

485000 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 235 4.403 16.111 11.708 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 128.269 145.229 141.238 -3.991 
510000 Основна средства 127.708 145.229 141.238 -3.991 
511000 Зграде и грађевински објекти 113.650 122.936 122.936 0 
512000 Машине и опрема  13.558 21.763 17.376 -4.387 
515000 Нематеријална имовина  500 530 926 396 
540000 Природна имовина  561 0 0 0 
  Утврђивање резултата пословања        0 
  Вишак прихода и примања - буџетски суфицит   6.367 0 0 0 
  Мањак прихода и примања - буџетски дефицит  0 89.759 89.759 0 

  Кориговање вишка, односно мањка прихода и 
примања   146.725 187.116 187.116 0 

  
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године 30.649 25.524 25.524 0 

  
Део новчаних средстава амортизације који је 
коришћен за набавку нефинансијске имовине   26 26 0 

  
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 
година коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године 92.645 106.576 106.576 0 

  
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,  
финансираних из кредита 23.431 54.990 54.990 0 

  
Износ приватизационих примања коришћен за 
покриће 
расхода и издатака текуће године       0 

  
Покриће извршених издатака из текућих прихода и 
примања  0 19.880 19.880 0 

  
Утрошена средства текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по 
кредитима   19.765 19.765 0 

  
Утрошена средства текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине   115 115 0 

321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ  153.092 77.477 77.477 0 
321122 Мањак прихода и примања - дефицит  0 0 0 0 

  Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у 
наредну годину)  153.092 77.477 77.477 0 

  
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за 
наредну годину 129.327 71.391 71.391 0 

  Нераспоређени део вишка прихода и примања за 
пренос у наредну годину  23.765 6.086 6.086 0 
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На основу података у табели, у финансијским извештајима општине Кула за 

2013. годину на основу извршеног испитивања правилности класификовања и 
адекватног третирања извршених узоркованих трансакција утврђено је: 

- укупно одступање прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у 
односу на налаз ревизије износи 30.140 хиљада динара чији су ефекти на исказани 
резултат неутрални и 

- укупно одступање расхода и издатака за нефинансијску имовину у односу на 
налаз ревизије износи 127.183 хиљаде динара са неутралним ефектом на исказане 
расходе и издатке за нефинснсијску имовину као и на финансијски резултат. 
 
4.2.1. Приходи и примања 

Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине исказани су у 
Билансу прихода и расхода у износу од 1.078.512 хиљада динара, од чега се на текуће приходе 
односи 1.076.633 хиљаде динара, а примања од продаје нефинансијске имовине износе 1.879 
хиљада динара. 
4.2.2. Расходи и издаци 

Расходи и издаци општине Кула извршени су у износу од 1.168.271 хиљада динара, од чега 
се на текуће расходе односи 1.023.042 хиљада динара, а  на издатке за нефинансијску имовину 
145.229 хиљада динара. 
4.2.3. Резултат пословања 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2013. године 
исказан је буџетски дефицит у износу од 89.759 хиљада динара  као разлика између 
текућих прихода  и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.078.512 
хиљада динара и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 
1.168.271 хиљадa динара.  

Буџетски дефицит је коригован на следећи начин: 
- умањен је за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година  који је 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 25.524 хиљада динара, 
- умањен је за део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 

нефинансијске имовине у износу од 26 хиљада динара,  
- умањен је за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 

покриће расхода и издатака текуће године у износу од 106.576 хиљада динара, 
- умањен је за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из 

кредита у износу од 54.990 хиљада динара,   
- увећан је за утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 19.765 хиљаде динара и 
- увећан је за утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за набавку финансијске имовине у износу од 115 хиљада динара..  
На основу извршених кориговања утврђен је фискални суфицит у износу од 77.477 

хиљада динара који се састоји од нераспоређеног дела вишка прихода и примања за 
пренос у наредну годину у износу од 7.906 хиљада динара и дела вишка прихода и 
примања који је наменски опредељен за наредну годину у износу од 69.571 хиљада 
динара. 
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4.3. Биланс стања 
4.3.1. Попис имовине и обавеза 

Правилником о буџетском рачуноводству, број: 03-401-141/2010 од 12. априла 2010. 
године (члан 24. до 36.) општина Кула је уредила активности око годишњег пописа 
имовине и обавеза. Нисмо присуствовали редовном годишњем попису имовине и обавеза, 
а ревизију смо извршили накнадним увидом у одлуке о попису, радни пописни материјал 
и извештаје о попису. 

• Попис нефинансијске имовине 
Начелник Општинске управе Кула је, 3. децембра 2013. године, донео Решење о 

образовању Комисије за попис основних средстава и ситног инвентара (даље: Комисија за 
попис) која је, 3. јануара 2014. године, донела план рада. Увидом у помоћне књиге 
основних средстава утврдили смо да евиденција непокретности не садржи податке о 
месту где се непокретност налази, о површини и структури објекта и да је укупна опрема 
(рачунарска, опрема за саобраћај, и др.) евидентирана је на једном конту (011221 – 
канцеларијска опрема). Комисија за попис је извршила попис опреме, а није извршила 
попис зграда и грађевинских објеката, нефинансијске имовине у припреми и грађевинског 
земљишта. Увидом у пописне листе утврдили смо да садрже назив опреме, инвентарски 
број и јединицу мере, а не садрже натуралне разлике између стања утврђеног пописом и 
књиговодственог стања, цене и вредносно обрачунавање пописане имовине. Комисија за 
попис није пописала опрему коју користи општина, а у власништву је других правних 
лица (путничко возило марке волксваген голф 5).  

Комисија за попис је, 9. јануара 2014. године, сачинила Извештај о извршеном попису, 
који не садржи преглед стварног и књиговодственог стања, разлику између стварног и 
књиговодственог стања као и узроке неслагања. У извештају о извршеном попису, 
Комисија је предложила расход канцеларијске, рачунарске и остале опреме, чија је 
садашња вредност 18 хиљада динара (набавна вредност 304 хиљаде динара, а исправка 
вредности 286 хиљада динара), услед дотрајалости и техничке неисправности на терет 
капитала. У предлогу за расход не наводи се даље поступање са расходованом опремом. 
Начелник Општинске управе Кула је решењем од 30. јануара 2014. године усвојио 
Извештај о попису основних средстава. Налогом за књижење број 245 од 31. децембра 
2013. године прокњижена је амортизација објеката и опреме за 2013. годину, као и расход 
основних средстава, који су правилно обрачунати и исказани у књиговодственој 
евиденцији. 

• Попис финансијске имовине и обавеза 
Начелник Општинске управе Кула донео је Решење о образовању Комисије за попис 

обавеза и потраживања, готовог новца, бонова за бензин и хартија од вредности, 3. 
децембра 2013. године. Комисије за попис обавеза и потраживања, готовог новца, бонова 
за бензин и хартија од вредности није донела план рада и није сачинила пописне листе. 

Комисија је, 10. фебруара 2014. године, сачинила Извештај о попису обавеза, 
потраживања, готовог новца, бонова за бензин и хартија од вредности, у којем је 
констатовала да у благајни нема новца, као ни бонова за бензин. Стање новчаних 
средстава у оквиру консолидованог рачуна трезора Кула исказано је на основу извода о 
стању тих средстава на дан 31. децембра 2013. године на подрачунима којима управљају 
органи општине (подрачун извршења буџета, ФЗП-средства за стамбену изградњу и 
Општинска управа-остали депозити). Пописом нису обухваћени подрачуни: Средства за 
помоћ избеглим и прогнаним лицима, Општинска изборна комисија и рачун боловања, у 
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износу од 9.505 хиљада динара. На основу стања у пословним књигама пописана је 
дугорочна домаћа финансијска имовина у износу од 169 хиљаде динара, која обухвата: 
набавку домаћих хартија од вредности и учешће капитала у домаћим јавним 
нефинансијским предузећима. Краткорочна потраживања и краткорочни пласмани су 
пописани на основу стања у пословним књигама без претходно извршеног усаглашавања 
слањем извода отворених ставки на дан 31. децембра 2013. године.  

Преглед књиговодственог и пописаног стања имовине и обавеза дат је у следећој 
табели: 

                                                                                                              У хиљадама динара 

Конто Назив имовине и обавеза Књиговодстве
но стање 

Стање 
по 

попису 

Непописана 
имовина и 

обавезе 

Непописана 
имовина и 
обавезе % 

011000 Некретнине и опрема 91.567 15.857 75.710 82,7% 
014000 Земљиште 19.938 0 19.938 100,0% 
015000 Нефинан. имовина у 

припреми 34.589 0 34.589 100,0% 
111000 Дугорочна финанс.имовина 169 169 0 0,0% 
121000 Новчана средства, племенити 

метали  и ХОВ 95.392 95.392 0 0,0% 
122000 Краткорочна потраживања 7.112 6.992 120 1,7% 
123000 Краткорочни пласмани 672 460 212 31,5% 
131000 Активна вр. разграничења 14.651 0 14.651 100,0% 
УКУПНО ИМОВИНА: 264.090 118.870 145.220 55,0% 
211000 Домаће дугорочне обавезе 140.235 0 140.235 100,0% 
231000 Обавезе за нето плату и дод. 7.150 0 7.150 100,0% 
232000 Обавезе по основу .накнада 

запосленима 159 0 159 100,0% 
233000 Обавезе за награде,бонусе  и 

друга примања  46 0 46 100,0% 
234000 Обавезе по основу 

социјалних доприноса  1.281 0 1.281 100,0% 
236000 Обавезе по основу .нето 

социјалне помоћи 
запосленима 185 0 185 100,0% 

237000 Обавезе по основу .нето 
исплата по уговору 483 0 483 100,0% 

245000 Обавезе за остале расходе 351 0 351 100,0% 
252000 Обавезе према добављачима 4.251 4.251 0 0,0% 
254000 Остале обавезе 744 0 744 100,0% 
291000 Пасивна врем. разграничења 7.324 0 7.324 100,0% 
УКУПНО ОБАВЕЗЕ: 162.209 4.251 157.958 97,4% 
УКУПНО имовина и обавезе: 426.301 123.121 303.180 71,1% 

Извештај о попису садржи предлог за отпис сумњивих и спорних потраживања у 
износу од 445 хиљада динара. Начелник Општинске управе Кула је, дана 20. фебруара 
2014. године, усвојио Извештај Комисије за попис обавеза, потраживања, готовог новца, 
бонова за бензин и хартија од вредности. 

У поступку ревизије презентоване документације у вези пописа имовине и обавеза 
општине Кула, утврдили смо следеће: 
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- помоћна књига основних средстава не садржи податке о површини и структури 

некретнина, катастарској парцели и месту где се некретнина налази, а евиденција 
целокупне опреме води се само на конту 011221 – канцеларијска опрема, што је супротно 
члану 3. Уредбе о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној 
својини и члану 10. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном 
плану за буџетски систем; 

- није пописана имовина која је књиговодствено евидентирана са садашњом вредношћу 
у износу од 145.220 хиљада динара што је 55,0% укупне имовине, као ни обавезе у износу 
од 157.958 хиљада динара, што је 97,4% укупно исказаних обавеза, што је супротно члану 
18. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- у пописним листама нефинансијске имовине није исказана разлика између стварног и 
књиговодственог стања нити је извршено вредносно обрачунавање стања пописане 
имовине, што је супротно члану 9. Правилника о начину и роковима вршења пописа и 
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем попису; 

- Комисија за попис новчаних средстава, потраживања и обавеза није донела план 
пописа нити је попунила пописне листе, што је супротно члану 8. и 11. Правилника о 
начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем попису; 

- извештај о извршеном попису не садржи: стварно и књиговодствено стање имовине и 
обавеза, разлике између стварног и књиговодственог стања и узроке неслагања, што није 
у складу са чланом 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем попису. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да годишњи попис имовине и 
обавеза изврше у складу са прописима који уређују ову област, да обезбеде правилно 
евидентирање имовине у пословним књигама, као и да годишњи попис изврше тако што 
ће пописати све билансне позиције на којима су евидентиране имовина и обавезе. 

• Попис имовине и обавеза код индиректног буџетског корисника ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула 

Директор ЈП „Завод за изградњу“ Кула је именовао комисију за попис основних 
средстава, комисију за попис залиха материјала у магацину, комисију за попис путева и 
комисију за попис благајне, новчаних средстава, потраживања и обавеза. Све комисије, 
осим комисије за путеве донеле су свој план рада, по коме су организовале попис. 

У поступку ревизије презентоване документације у вези пописа имовине и обавеза 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула, утврдили смо следеће: 

- пописне листе основних средстава не садрже натуралне разлике између стварног 
стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, цене и вредносно обрачунавање 
пописане имовине, што је супротно члану 9. Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

- комисија за путеве није донела план рада и није извршила попис путева, што је 
супротно члану 18. Уредбе о буџетском рачуноводству; 

- комисије за попис нису, након завршеног пописа, саставиле извештаје о попису, што 
је супротно члану 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем; 

- надзорни одбор ЈП „Завод за изградњу“ Кула није усвојио извештај о попису, што је 
супротно члану 14. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним стањем. 
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Препоручује се одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да попис имовине и 

обавеза обављају свеобухватно, како би у финансијским извештајима завршног рачуна 
исказала стварно стање имовине и обавеза, као и да након извршеног пописа донесу 
Извештај о попису. 

• Попис имовине и обавеза код индиректног буџетског корисника ПУ „Бамби“ Кула 
Предшколска установа „Бамби“ Кула је уредила организацију и спровођење пописа 

Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања 
са стварним стањем, број: 191-1/12 од 9. маја 2012. године. 

На основу ревизије презентоване документације о обављању свих радњи и 
активности на годишњем попису имовине и обавеза, утврдили смо да је Предшколска 
установа „Бамби“ Кула извршила попис имовине и обавеза на дан 31. децембра 2013. 
године у складу са прописима који уређују ову област. 
4.3.2. Актива 

Укупна актива исказана у Билансу стања на дан 31.12.2013. године износи 904.959 
хиљада динара, а састоји се од нефинансијске имовине у износу од 609.009 хиљаде динара 
(67,0%) и финансијске имовине у износу од 295.950 хиљаде динара (33,0%). 

1.1 Нефинансијска имовина 
Укупна нефинансијска имовина општине Кула обухвата некретнине и опрему у износу 

од 382.410 хиљада динара, природну имовину у износу од 20.756 хиљада динара, 
нефинансијску имовину у припреми и авансе у износу од 195.808 хиљада динара, 
нематеријалну имовину у износу од 9.200 хиљада динара и нефинансијску имовину у 
залихама 835 хиљада динара. 

Некретнине и опрема (конто 011000) обухватају зграде и грађевинске објекте у износу 
од 333.677 хиљада динара, опрему у износу од 46.314 хиљаде динара и остале некретнине 
и опрему вредности 2.419 хиљада динара. Највећу садашњу вредност некретнина и 
опреме у консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2013. године има директни 
корисник Општинска управа Кула у износу од 91.567 хиљада динара (24,0%), а затим 
индиректни корисници буџета и то: Предшколска установа „Бамби“ 86.249 хиљада динара 
(22,6%), МЗ Крушчић 75.857 хиљада динара (19,8%), МЗ Руски Крстур 48.011 хиљада 
динара (12,6%), МЗ Црвенка 18.198 хиљада динара (4,8%), Културни центар 14.222 
хиљада динара (3,7%), ЈП „Завод за изградњу“ Кула 12.462 хиљада динара (3,3%), МЗ 
Сивац 8.536 хиљаде динара (2,2%), МЗ Липар 7.873 хиљаде динара (2,0%), Народна 
библиотека 6.909 хиљада динара (1,8%), Дом културе Руски Крстур 4.539 хиљада динара 
(1,2%) и остали корисници 7.987 хиљада динара (2,0%). 

У следећој табели дат је преглед промена нефинансијске имовине у сталним 
средствима у 2013. години, на основу података садржаних у финансијским извештајима 
корисника буџетских средстава: 

                                                                                                            У хиљадама динара 

Промене на 
категорији 

010000 

Зграде и 
грађевин

ски 
објекти 
(0111) 

Опрема 
(0112) 

Остала 
основна 
средства 

(0113) 

Укупна 
основна 
средства 
(3+4+5) 

Природна 
имовина 

(014) 

Нефинанс
ијска 

имовина 
у 

припреми  
(0151) 

Дати 
аванси 
(0152) 

Нематер
ијална 
имовина 
(016) 

Укупно: 
(кол. 2 
до кол. 

9) 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

  
  Набавна вредност 
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Стање на 
почетку 
године 

421.795 126.655 2.763 551.213 20.744 135.740   8.144 715.841 

Нове 
набавке  

222.174 19.312   241.486 12 59.634   1.072 302.204 

Пренос са 
инвестиција 
у току 

      0         0 

Отуђивања,р
асходовања 

163.319 19.489 158 182.966       16 182.982 

Обрачун 
аванса 

      0     434   434 

Стање на 
крају 
године 

480.650 126.478 2.605 609.733 20.756 195.374 434 9.200 835.497 

   
Исправка вредности 

    Стање на 
почетку 
године 

145.839 80.195 469 226.503         226.503 

Амортизација 
текуће године 

7.439 9.953 80 17.472         17.472 

Отуђивања, 
расходовања 

6.305 10.201 147 16.653         16.653 

Стање на 
крају године 

146.973 79.947 402 227.322 0 0 0 0 227.322 

Садашња 
вредност на 
дан 
31.12.2013. 

333.677 46.531 2.203 382.411 20.756 195.374 434 9.200 608.175 

Садашња 
вредност на 
дан 
31.12.2012. 

275.956 46.460 2.295 324.711 20.744 135.740   8.144 489.339 

На основу приказаних података укупне промене на нефинансијској имовини у сталним 
средствима: 

                               набавна вредност       исправка вредности       садашња вредност 
01.01.2013.година                715.841                            226.503                             489.339 
31.12.2013.година                835.497                            227.322                             608.175 
Промене у 2013. години    119.656                                    819                             118.836 

 Ревизијом поступка консолидације утврдили смо да ЈП „Завод за изградњу“ Кула, у 
Билансу стања на дан 31. децембар 2013. године, није унео стање из претходне године на 
конту 015 у износу од 13.554 хиљада динара који је исказан у билансу стања на дан 31. 
децембар 2012. године. Неправилним књижењем, на крају 2013. године, није 
евидентирано стање на конту 015000 – Имовина у припреми  на дан 31.децембра 2013. 
године износи нула. На основу изјашњења одговорних лица, исправка књижења је 
урађена након урађеног завршног рачуна и образложење достављено општини како би 
поступак консолидације био исправан. 

Садашња вредност нефинансијске имовине у сталним средствима је у 2013. години 
повећана за 118.836 хиљада динара услед следећих пословних промена: 
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- повећања набавне вредности у износу од 119.656 хиљаде динара, као резултат нових 

набавки у општини Кула у износу од 302.204 хиљада динара, обрачуна аванса у износу од 
434 хиљаде динара и отуђивања и расходовања у износу од 182.982 хиљада динара; 

- повећања исправке вредности у износу од 819 хиљада динара, услед обрачуна 
амортизације у износу од 17.472 хиљада динара, отуђивања и расходовања од 16.653 
хиљада динара. 

Повећање набавне вредности нефинансијске имовине у сталним средствима у 2013. 
години у износу од 302.204 хиљада динара исказано је код следећих буџетских корисника, 
као резултат евидентирања насталих пословних промена:    
                                                                                                            У хиљадама динара 

Р. 
бр. Корисник 

Зграде и 
грађевински 

објекти 
(0111) 

Опрема 
(0112) 

Остала 
основна 
средства 

(0113) 

Природна 
имовина 

(014) 

Нефинансијска 
имовина у 
припреми  

(0151) 

Нематеријална 
имовина 

(016) 
Укупно 

1 Општинска 
управа 21.961 4.668 0 0 33.492 0 60.121 

2 МЗ Руски 
Крстур 133.995 3.683 0 0 19.028 0 156.706 

3 МЗ Крушчић 64.840 4 0 0 0 0 64.844 
4 МЗ Црвенка 1.153 55 0 12 7.114 0 8.334 
5 МЗ Горњи 

Град 0 55 0 0 0 0 55 
6 МЗ Доњи Град 45 0 0 0 0 0 45 
7 МЗ Сивац 0 113 0 0 0 0 113 
8 МЗ Липар        
 МЗ Нова 

Црвенка        
8 Народна 

библиотека 0 1.275 0 0 0 1.072 2.347 
9 Предшколска 

установа 0 1.422 0 0 0 0 1.422 
10 ЈП „Завод за 

изградњу“ 0 7.987 0 0 0 0 7.987 
11 Дом Културе 

Црвенка 180 50 0 0 0 0 230 
 Укупно: 222.174 19.611 0 12 59.634 1.072 302.204 

1) Повећање набавне вредности на конту 011100 – Зграде и грађевински објекти у 
износу од 222.174 хиљаде динара односи се на: Општинску управу Кула која је 
евидентирала откуп трећег спрата у згради општине, замену нових прозора и изградњу 
крова на скупштинској сали; Месну заједницу Руски Крстур која је, на основу извршене 
процене овлашћеног проценитеља, евидентирала повећање набавне вредности непокретне 
имовине у износу од 133.996 хиљада динара које се односе на следеће објекте: пословна 
зграда, ветеринарска станица, капела, паркинг код капеле, пијаца, аутобуска станица, 
водовод извориште и мрежа и бунара Б4 и Б5, које је пренела на управљање ЈКП „Руском“ 
Руски Крстур; Месну заједницу Крушчић која је, на основу извршене процене овлашћеног 
проценитеља, евидентирала повећање набавне вредности непокретне имовине у износу од  
58.698 хиљада динара који се односи на следеће објекте: капела, пијаца, цевоводи-
водоводна мрежа и бунари Б1, Б2 и Б3, фреквентни регулатори, хлороген, разводна 
кутија, истражна бушотина и ограда са капијом, које је пренела на управљање ЈКП 
„Руском“ Руски Крстур; Месну заједницу Црвенка која је евидентирала повећање набавне 
вредности еко чесме. Месне заједнице Руски Крстур и Крушчић су, са ЈКП „Руском“ 
Руски Крстур, закључиле Споразум о уступању права коришћења и управљања на 
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зградама и објектима на одређено време којим је извршен „пренос права коришћења до 
коначног решења јавне својине у складу са Законом о јавној својини“. На основу 
наведених Споразума, месне заједнице Руски Крстур и Крушчић су искњижиле из својих 
пословних књига имовину која је пренета ЈКП „Руском“ Руски Крстур. Целокупна 
описана пословна трансакција је обављена без надзора и учешћа општине Кула, као 
оснивача. 

Месне заједнице Руски Крстур и Крушчић су, без донетог акта скупштине 
општине Кула, као оснивача ЈКП „Руском“ Руски Крстур, извршиле пренос имовине 
на којој немају право јавне својине директно ЈКП „Руском“ Руски Крстур, 
закључивањем Споразума који није у складу са 18. и 19. Закона о јавној својини. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула, да преиспитају акта на основу 
којих је имовина коју су користиле месне заједнице Руски Крстури Крушчић, пренета 
и укњижена као имовина ЈКП „Руском“ Руски Крстур, како би утврдили њихову 
усаглашеност са одредбама Закона о јавној својини.   

2) Повећање набавне вредности на конту 011200 – Опрема у износу од 19.611 хиљаде 
динара исказали су следећи буџетски корисници: Општинска управа Кула за набавку два 
путничка аутомобила и куповину административне опреме; Месна заједница Руски 
Крстур извршила је набавку рачунарске опреме, намештаја и опреме за домаћинство, а 
евидентирала је увећање вредности опреме након извршеног пописа на основу утврђеног 
вишка од стране пописне комисије (контејнери и намештај); ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
извршило је набавку три аутомобила и две приколице, опреме за пољочуварску службу, 
опреме за видео-надзор и административне опреме; Предшколска установа је 
евидентирала набавку опреме за домаћинство и административне опреме. 

3) Повећање набавне вредности на конту 015100 – Нефинансијска имовина у припреми 
у износу од 59.634 хиљаде динара односи се на: Општинску управу која је евидентирала 
увећање вредности имовине у припреми: саобраћајних објеката, водоводне 
инфраструктуре, гасне мреже и котларнице, као и системског софтвера који се односи на 
опрему за гласање у сали скупштине; Месна заједница Руски Крстур евидентирала је као 
инвестицију у припреми увећање вредности спортско-школске хале и Месна заједница 
Црвенка евидентирала је у својим пословним књигама као инвестиције у току увећање 
вредности црпне станице. 

Природна имовина (конто – 014000) обухвата земљиште које је у Билансу стања на дан 
31.12.2013. године исказано у износу од 20.756 хиљада динара, код следећих корисника: 
Општинске управа Кула 19.938 хиљада динара, Месна заједница Горњи Град 643 хиљаде 
динара и Месна заједница Црвенка 172 хиљаде динара. 

Нефинансијска имовина у припреми и аванси (конто – 015000) обухвата имовину у 
припреми, чија је вредност у Билансу стања на дан 31.12.2013. године исказана у износу 
од 195.808 хиљада динара. Највећа вредност имовине у припреми исказана је код Месне 
заједнице Руски Крстур 153.671 хиљада динара (изградња спортско-школске хале), 
Општинске управе 34.589 хиљада динара (инфраструктурно опремање индустријске зоне) 
и Месне заједнице Црвенка 7.114 хиљаде динара. Од одговорних лица смо добили 
објашњење да се велики део инвестиција и даље води у припреми, јер нису испостављене 
окончане ситуације, а за грађевинске објекте нису издате употребне дозволе. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да обезбеде потребну 
документацију за пренос улагања у припреми која су окончана на имовину у употреби 
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(окончана ситуација, записник Комисије о техничком прегледу или употребна 
дозвола) ради књиговодственог евидентирања у пословним књигама. 

Нематеријална имовина (конто – 016000) исказана је у Билансу стања на дан 
31.12.2013. године у износу од 9.200 хиљада динара и у целини се односи на вредност 
књижног фонда Народне библиотеке у Кули. 

На основу података одговорних лица о земљишту и објектима на којима општина Кула 
има право јавне својине и право коришћења на непокретностима у јавној својини, а који 
се односе на шест катастарских општина на територији општине Кула: Кула, Липар, 
Крушчић, Руски Крстур, Сивац и Црвенка, што је у складу са чланом 25. Закона о јавној 
својини59. 

1. Површина грађевинског земљиште на територији општине Кула износи 420 ха 45 а и 
37 м2 и на свакој парцели уписана је јавна својина општине Кула; 

2. Површина зграда и грађевинских објеката која је уписана у катастар непокретности 
општине Кула износи укупно да 13 ха 94 а и 47 м2од чега је: 

- на објектима површине 1 ха 33 а и 55 м2 уписано је право јавне својине оппштине 
Кула; 

- на објектима површине 1 ха 71 а и 36 м2 поднети су захтеви Служби за катастар 
непокретности Кула за упис права јавне својине који још нису решени; 

- на објектима површине 10 ха 64 а и 58 м2 поднети су  захтеви за потврду Дирекцији за 
имовину Републике Србије, на које још није добијен одговор; 

- на објектима површине 24 а и 98 м2 одбијен је захтев за упис права јавне својине 
општине Кула из разлога јер су саграђени без дозволе, односно нису етажирани; 

- објекти површине 4 ха 18 а и 34 м2 што представља још 30% од укупног броја објеката 
нису у поступку уписа права јавне својине, али одговорна лица су објаснила да ће и та 
имовина бити предмет решавања у будућности. 

У поступку ревизије смо извршили увид у помоћне књиге основних средстава у 
којима је евидентирано земљиште и зграде и грађевински објекти и утврдили да 
општина Кула у својим пословним књигама није евидентирала грађевинско 
земљиште укупне површине 361 ха 98 а и 21 м2 и зграде и грађевинске објекте укупне 
површине 9 ха 65 а и 63 м2. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула да у главној и помоћним књигама 
евидентирају све непокретности које су у њеном власништву, у складу са Законом о 
јавној својини и Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у 
државној својини60, као и да интезивирају активности на идентификовању, 
вредновању и евидентирању имовине која се у катастарским књигама води као 
имовина на којој је носилац права коришћења општина Кула. 

У поступку ревизије смо извршили анализу упоредног књижења издатака за 
нефинансијску имовину (класа 5) и промена на нефинансијској имовини (класа 0) и 
утврдили да је на класи 5 евидентирано 72.177 хиљада динара више него на класи 0. 

На основу изјашњења одговорних лица утврдили смо да ни претходних година 
углавном није евидентирано повећање непокретне имовине за коју су извршени издаци. 
Укупно исказани издаци за нефинансијску имовину (класа 5) у 2013. години износе 
145.229 хиљада динара, док је повећање вредности нефинансијске имовине (класа 0) 

59 „Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011, 88/2013 
60 “Службени гласник Републике Србије“, број 27/1996 
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исказано у износу од 73.052 хиљаде динара. Разлика од 72.177 хиљада динара је 
представља вредност која није књиговодствено евидентирана на контима класе 0 код 
директних и индиректних корисника према прегледу датом у следећој табели:  

                                                                                                   У хиљадама динара 
 Р.бр. Корисник Класа 5 Класа 0 

1 Општинска управа 17.506 0 
2 ЈП „Завод за изградњу“ 28.451 0 
3 МЗ Горњи град 21.265 0 
4 МЗ Доњи град 4.662 0 
5 МЗ Сивац 293 0 
 Укупно: 72.177 0 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула као и индиректним корисницима 
буџетских средстава да у својим пословним књигама изврше евидентирање пословних 
промена у складу са прописима о буџетском рачуноводству и у складу са Правилником 
о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, како 
би вредност нефинансијске имовине у Билансу стања исказали правилно, 
свеобухватно и веродостојно. 

У поступку ревизије утврдили смо да у консолидованом Билансу стања на дан 31. 
децембра 2013. године постоји усаглашеност између нефинансијске имовине у 
сталним средствима и нефинансијске имовине у залихама (класа 0) са изворима 
капитала (класа 3).  

1.2 Финансијска имовина 
Финансијска имовина (класа 1) је у Билансу стања на дан 31. децембра 2013. године, 

исказана у износу од 295.950 хиљада динара и обухвата следеће позиције: 
- Дугорочну финансијску имовину у износу од 169 хиљада динара; 
- Новчана средства, племените метале, хартије од вредности, потраживања и 

краткорочне пласмане  у износу од 212.255 хиљада динара; 
- Активна временска разграничења у износу од 83.526 хиљада динара. 
У односу на почетно стање на дан 01. јануара 2012. године финансијска имовина је 

смањена за 45.256 хиљада динара. 
Дугорочна домаћа финансијска имовина (конто 111000) износи 169 хиљаде динара и 

односи се на оснивачки капитал који је општина Кула уплатила приликом оснивања ЈКП 
„Руском“ Руски Крстур, ЈП Туристичка организација Кула и Регионалне Развојне 
асоцијацији Бачка Нови Сад. 

Новчана средства, племенити метали и хартије од вредности (конто 121000) у износу 
од 124.616 хиљада динара обухвата следеће позиције: 

- Жиро и текући рачуни исказани су у износу од 88.900 хиљада динара, 
- издвојена новчана средства и акредитиви у износу од 27.950 хиљада динара на коме 

су евидентирана неутрошена средства кредита, 
- остала новчана средства у износу од 6.146 хиљада динара која се односе на посебан 

наменски подрачун за депозите и 
- хартије од вредности у износу од 1.620 хиљада динара. 
Стање новчаних средстава на Консолидованом рачуну трезора општине Кула на дан 

31.12.2013. године, према извештају Министарства финансија - Управе за трезор које 
обухвата стање на подрачунима који су предмет консолидације, износило је 122.996 
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хиљаду динара и чине га средства на жиро и текућим рачунима, издвојена новчана 
средства и остала новчана средства.  

Краткорочна потраживања (конто 122000) износе 71.116 хиљада динара, од чега се 
25.509 хиљада динара односи на потраживања Општинске управе по основу продатих 
станова, закупа пословног простора и РЗЗО, а 41.211 хиљада динара се односе на 
потраживања исказана у завршном рачуну ЈП „Завод за изградњу“ Кула која се односе на 
потраживања од купаца у земљи у износу од 29.976 хиљада динара (накнада за уређење 
грађевинског земљишта и закуп дела јавне површине ради постављања киоска, летњих 
башти, тезги, билборда и рекламних табли) и потраживања за откупљене станове у износу 
од 11.178 хиљада динара. 

Потраживања смо ревидирали путем захтева за независним конфирмацијама стањакоје 
је субјект ревизије упутио на адресе десет купаца. Одговоре смо добили од два купца код 
којих је потврђено и усаглашено стање потраживања. 

Краткорочни пласмани (конто 123000) су исказани у износу од 16.523 хиљаде динара, 
од чега су дати аванси, депозити и кауције исказани у износу од 14.061 хиљаду динара, а 
остали краткорочни пласмани у износу 2.462 хиљаде динара. Како је шире објашњено у 
тачки 4.1.2. Приходи, месне заједнице Горњи град, Доњи град и Сивац су пласирале 
средства самодоприноса код пословних банака у износу од 15.363 хиљаде динара. Месна 
заједница Сивац је правилно исказала пласирана средства у износу од 2.000 хиљаде 
динара на конту 123900.  

Месне заједнице Горњи град и Доњи град су исказали стање на конту 123200 - 
дати аванси, депозити и кауције више за 13.363 хиљаде динара, а на конту 123900 – 
остали краткорочни пласмани мање за исти износ, што је супротно члану 11. 
Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
ситем.  

Активна временска разграничења (конто 131000) исказана су у износу од 83.526 
хиљаде динара и односе се на директне кориснике у износу од 14.626 хиљада динара, а 
40.950 хиљада динара се односи на индиректне буџетске кориснике (у највећем износу 
Завод за изградњу, Предшколска установа и Месна заједница Црвенка). Од укупног 
износа обрачунатих неплаћених расхода 26.925 хиљада динара се односи на добављаче у 
земљи, док се износ од 28.651 хиљада динара тиче обавеза по основу расхода за запослене 
и обавеза по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања. 

Остала активна временска разграничења у износу од 27.950 хиљада динара тичу се 
пренетих неутрошених средстава из кредита код Општинске управе. 

У поступку ревизије утврдили смо да је финансијска имовина у Билансу стања на дан 
31.12.2013. године исказана мање за вредност капитала јавних предузећа, чији је општина 
Кула оснивач. Увидом у годишње финансијске извештаје јавних предузећа на дан 
31.12.2012. године (Биланс стања, позиција АОП 102 – Основни капитал), утврдили смо 
вредност капитала јавних предузећа у укупном износу  од 78.087 хиљада динара и то: 

                                                                                            У хиљадама динара 
ЈП „Завод за урбанизам“ Кула-Оџаци 1.434 
ЈКП „Комуналац“ Кула 30.129 
ЈКП „Водовод“ Црвенка 9.060 
ЈКП „Радник“ Сивац 5.481 
ЈП „Завод за изградњу“ Кула 31.928 
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ЈП „Кулатрансплус“ Кула 55 
УКУПНО: 78.087 

У Билансу стања на дан 31.12.2013. године општине Кула, финансијска имовина је 
исказана мање за 78.087 хиљада динара, колико износи вредност капитала јавних 
предузећа чији је оснивач општина Кула. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да у пословним књигама 
евидентирају имовину која се односи на вредност капитала јавних предузећа чији је 
општина оснивач. 

Ванбилансна актива (конто 351000) исказана је у износу од 43.268 хиљада динара и у 
целости се односи се на ЈП „Завод за изградњу“ Кула . ЈП „Завод за изградњу“ Кула у 
својим пословним књигама не евидентира улагања у зграде и грађевинске објекте на 
контима класе 0 у висини извршених издатака на класи 5 јер „ту имовину не сматра 
својом имовином“. На основу изјашњења одговорних лица ЈП „Завод за изградњу“ Кула, 
исказано стање у оквиру ванбилансне активе се односи на зграде и грађевинске објекте 
који су били евидентирани у њиховим пословним књигама и пре неодређеног броја 
година су пренели ту имовину у ванбилансну активу. Након тога ЈП „Завод за изградњу“ 
Кула није евидентирао улагања у зграде и грађевинске објекте ни у билансним нити у 
ванбилансним позицијама. У поступку ревизије нисмо били у могућности да утврдимо за 
колико је потцењена вредност зграда и грађевинских објеката. 

Препоручујемо одговорним лицима ЈП „Завод за изградњу“ Кула да успоставе 
прописану књиговодствену евиденцију зграда и грађевинских објеката и да у 
ванбилансној активи евидентирају само туђу имовину која је евидентирана у 
пословним књигама носиоца права својине.  
4.3.3. Пасива 

Укупна пасива исказана у Билансу стања износи 904.959 хиљаде динара, а састоји се од 
обавеза (класа 2) у износу од 275.778 хиљада динара (29,8%) и од капитала, утврђивања 
резултата пословања и ванбилансне евиденције (класа 3) у износу од 629.181 хиљада 
динара (70,2%). 

Обавезе (класа 200000) износе 275.778 хиљада динара, од чега су дугорочне обавезе 
140.235 хиљада динара, обавезе по основу расхода за запослене износе 23.658 хиљада 
динара, обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене износе 786 хиљада 
динара, обавезе из пословања у износу од 36.436 хиљада динара и пасивна временска 
разграничења износе 74.663 хиљада динара. 

Дугорочне обавезе (конто 210000) у износу од 140.235 хиљада динара односе се на 
обавезе по основу уговора о дугорочном инвестиционом кредиту из 2011. године који је 
општина Кула закључила са „UniCredit Bank“ Србија ад Београд и уговором о дугорочном 
наменском кредиту из 2013. године закљученим са „Banka Intesa“ ад Београд, а ради 
финансирања израде пројектне документације за уређење индустријских зона и 
инфраструктурно опремање индустријских зона. 

Обавезе по основу расхода за запослене (конто 230000) износе 23.658 хиљада динара и 
исказане су код директних и индиректних корисника као обавезе по основу плате за 
децембар 2013. године; 

Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене (конто 240000) износе 
786 хиљада динара и исказане су код Општинске управе и Месне заједнице Сивац;  

Обавезе из пословања (конто 250000) износе 36.436 хиљаде динара, од чега се 11.116 
хиљада динара односи на Општинску управу, а 25.320 хиљада динара на индиректне 
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кориснике, од чега у највећем износу на ЈП „Завод за изградњу“ Кула и Месну заједницу 
Црвенка. 

Месна заједница Црвенка исказала је у Билансу стања на дан 31.12.2013. године на 
конту 254100 – Обавезе из односа буџета и буџетских корисника износ од 2.500 хиљада 
динара, који се односи на обавезу према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство за наменска средстава која су додељена по Решењу број: 403-
3/2011-121-63 од 08. децембра 2011. године. Додељена средства су наменског карактера за 
одводњавање пољопривредног земљишта, а утрошена су за плаћање обавеза према ЈП 
„Железнице Србије“ Београд по принудној наплати, за исплату плата и стипендија и 
текућих трошкова. Покрајински секретаријат је, више пута упућивао захтев за достављање 
извештаја о трошењу трансферних средстава односно опомена за повраћај средстава због 
ненаменског трошења, заједно са обрачунатом каматом. У току ревизије ни оснивач ни 
месна заједница Црвенка нису предузели одговарајуће радње за решавање проблема 
ненаменског трошења трансферних средстава из буџета АП Војводина у износу од 2.500 
хиљаде динара. 

Месна заједница Црвенка је на конту 254200 – Остале обавезе буџета исказала износ од 
100 хиљада динара који се односи на новчану позајмицу – краткорочни зајам од „Сигма“ 
доо Кула.  

У случају независних конфирмација упућених добављачима, које су стизале директно 
на адресу Државне ревизорске институције од 34 независних конфирмација које су 
упућене на адресу добављача, одговорено је на 22, од којих је код десет потврђено и 
усаглашено стање обавеза. У пословним књигама општине су код шест добављача више 
исказане обавезе у износу од 1.387 хиљада динара, а код шест добављача су обавезе мање 
исказане износу од 2.754 хиљаде динара.   

                                                                                                             У хиљадама динара  

Р. 
бр. 

Назив добављача: 
Стање у 
књигама 
Општине 

Стање у 
књигама 

добављача 

Неусаглашене 
(више 
исказане) 
обавезе 
општине 

Неусаглашене 
(мање 
исказане) 
обавезе 
општине 

1 "LURDY" доо Суботица 0 715   715 
2 "Бачка" рра Нови Сад 674 0 674   
3 Скуп.станара центар ламела Кула 138 138 0 0 
4 "Епс снабдевање" доо Београд 624 610 14   
5 Аутосервис "Ин" СЗР ПР Кула 0 0 0 0 
6 "Eco clean" ПР Кула 29 0 29   
7 "Computer shop" ПР Кула 0 0 0 0 
8 "Зоф електро" доо Чачак 984 984 0 0 
9 "АЦ Интерсрем" доо Ветерник 0 0 0 0 

10 
"СРЦ системске интеграције" доо 
Београд 0 0 0 0 

11 Месна заједница Сивац  7 7 0 0 

12 
"Mega computer engineering" доо 
Београд 494 0 494   
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13 "Боб" доо Нови Сад 0 0 0 0 
14 "Панда" ОЗ Кула 104 78 26   
15 "ДДОР" ад Нови Сад 253 594   341 
16 "Фригоелектроник" ПР Кула 0 0 0 0 
17  ЈП "Комуналац"  Кула 76 998   922 
18  "Метал" ПР Кула 41 42   1 
19 "Intermex" доо Београд 150 0 150   
20  "Ћуприја" ПР Кула 0 25   25 
21 „Кула“ ИПЦ доо Кула 3 3 0 0 
22 Народна библиотека Кула 102 852   750 

  Укупно 3.679 5.046 1.387 2.754 
Препоручује се одговорним лицима општине Кула да усаглашавање стања 

потраживања и обавеза обављају редовно, као припремну радњу приликом пописа, али 
и ванредно уколико се радови и услуге не извршавају једнократно, а добра преузимају 
сукцесивно. 

Пасивна временска разграничења (конто 290000) исказана су у износу од 74.551 
хиљада динара, од чега се 25.723 хиљада динара односи на Општинску управу, а износ од 
48.828 хиљада динара на индиректне буџетске кориснике, од чега се на ЈП „Завод за 
изградњу“ Кула односи 44.216 хиљада динара. 

У поступку ревизије смо испитали обим преузетих обавеза корисника буџетских 
средстава у односу на одобрене апропријације. Корисници буџетских средстава, су по 
захтеву ревизије, сачинили табеларне прегледе планираних и извршених апропријација   
као и преглед преузетих, неплаћених обавеза које се односе на 2013. годину и раније 
године и то појединачно по сваком документу из помоћних књига и евиденција на дан 
31.12.2013. године. 

На основу презентованих података о преузетим обавезама по корисницима 
утврдили смо следеће: 

- исказано извршење расхода и издатака из средстава буџета је у оквиру планираних  
апропријација, 

- преузете обавезе наведених корисника буџетских средстава изнад одобрене 
апропријације у 2013. години износе укупно 18.680 хиљада динара, од чега се на 
неисплаћене плате, додатке и накнаде и на социјалне доприносе на терет послодавца за 
децембар 2013. године односи 16.823 хиљаде динара, што чини 90,1% укупно више 
преузетих обавеза у односу на одобрене апропријације, 

- Скупштина општине је преузела веће обавезе у односу на одобрену апропријацију у 
укупном износу од 1.169 хиљада динара и то: за плате и социјалне доприносе за децембар 
2013. године (конто 411000 и 412000) у износу од 275 хиљада динара, за посланички 
(одборнички) додатак (конто 417000) у износу од 889 хиљада динара и за сталне трошкове 
(конто 421000)у износу од 5 хиљада динара; 

- Председник општине и општинско веће су преузели веће обавезе у односу на 
одобрену апропријацију у укупном износу од 720 хиљада динара и то: за плате и 
социјалне доприносе за децембар 2013 године (конто 411000 и 412000) у износу од 454 
хиљаде динара, за сталне трошкове (конто 421000) у износу од 33 хиљада динара и за 
специјализоване услуге (конто 424000) у износу од 233 хиљаде динара; 
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- Општинска управа је преузела веће обавезе у односу на одобрену апропријацију у 

укупном износу од 7.672 хиљаде динара и то: за плате и социјалне доприносе (конто 
411000 и 412000) за децембар 2013. године у износу од 7.526 хиљаде динара, за сталне 
трошкове (конто 421000)у износу од 32 хиљада динара, за порезе, обавезне таксе и 
накнаде (конто 482000) у износу од 39 хиљада динара и за новчане казне по решењу 
судова (конто 483000) у износу од 75 хиљада динара; 

- ЈП „Завод за изградњу“ Кула је преузело веће обавезе у односу на одобрену 
апропријацију у укупном износу од 1.925 хиљада динара и то: за плате и социјалне 
доприносе (конто 411000 и 412000) за децембар 2013. године у износу од 1.482 хиљаде 
динара, за накнаде у натури (конто 413000) у износу од 15 хиљада динара, за употребу 
природне имовине (конто 434000) у износу од 334 хиљаде динара и за порезе, обавезне 
таксе и накнаде (конто 482000) у износу од 94 хиљаде динара; 

- Предшколска установа је преузела веће обавезе у односу на одобрену апропријацију у 
укупном износу од 7.194 хиљаде динара и то: за плате и социјалне доприносе (конто 
411000 и 412000) за децембар 2013. године у износу од 7.086 хиљада динара, за накнаде за 
запослене (конто 415000) у износу од 20 хиљада динара, за сталне трошкове (конто 
421000)у износу од 64 хиљаде динара, за порезе и за накнаду за социјалну заштиту из 
буџета (конто 472000) у износу од 24 хиљаде динара. 

Препоручује се одговорним лицима општине Кула, да у поступку извршења буџета, 
прате извршење апропријација и ускладе ниво преузетих обавеза са расположивом 
апропријацијом која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години. 

Капитал (категорија 31) исказан је у Билансу стања на дан 31. децембра 2013. године у 
износу од 629.181 хиљада динара, кога чини: 

- нефинансијска имовина у сталним средствима исказана је у износу од 607.949 хиљада 
динара, од чега се на Општинску управу односи 146.094 хиљаде динара, а на индиректне 
кориснике 461.855 хиљаде динара; 

- нефинансијска имовина у залихама у износу од 626 хиљаде динара, исказана је код ЈП 
„Завод за изградњу“ Кула; 

- исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине у сталним средствима 
за набавке из кредита исказана је у износу од 112.285 хиљада динара код Општинске 
управе; 

- финансијска имовина износи 168 хиљада динара код Општинске управе; 
- извори новчаних средстава исказани су у износу од 28.098 хиљада динара код 

Општинске управе; 
- пренета неутрошена средства из ранијих година износе 26.083 хиљада динара и 

исказана су код Општинске управе и индиректних корисника (месне заједнице); 
- остали сопствени извори износе 461 хиљада динара. 
У Билансу стања исказан је вишак примања – суфицит у износу од 77.477 хиљаде 

динара који се односи на Општинску управу у износу од 73.917 хиљада динара и на 
индиректне буџетске кориснике, а у највећем износу од 2.435 хиљаде динара на 
Предшколску установу „Бамби“. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 
износу од 604 хиљаде динара у целини се односи на индиректне кориснике. 

Ванбилансна пасива (конто – 352000) исказана је код ЈП „Завод за изградњу“ Кула у 
износу од 43.268 хиљада динара.  
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4.4. Остали делови финансијског извештаја 

Општина Кула је приликом израде Завршног рачуна за 2013. годину припремила 
следеће финансијске извештаје:  
1. Биланс стања на дан 31.12.2013. године,  
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01-31.12.2013. године,  
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01-31.12.2013. године,  
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01-31.12.2013. године,  
5. Извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлике између одобрених 

средстава и извршења у периоду од 01.01-31.12.2013. године,  
6. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

од 01.01.2013. до 31.12.2013. године,  
7. Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем тржишту за период од 

01.01.2013. до 31.12.2013. године,  
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 

01.01.2013. до 31.12.2013. године,  
9. Извештај о пренетим неутрошеним средствима из 2013. године на редовном рачуну 

буџета Општине и наменским подрачунима буџета Општине.  
1) Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3  
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01-31.12.2013. 

године, утврђена су примања у износу од 81.879 хиљада динара и издаци у износу од 
156.638 хиљада динара, што значи да је остварен мањак примања у износу од 74.759 
хиљада динара. Примања претходне године мања су од издатака претходне године за 
135.566 хиљада динара. 
                                                                                                                      У хиљадама динара 

Конто Опис Претходна 
година 

Текућа 
година 

Примања 1.174 81.879 
800000 Примања од продаје нефинансијске имовине  1.174 1.879 
810000 Примања од продаје основних средстава  1.174 1.879 
900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине   80.000 
910000 Примања од задуживања   80.000 
 Издаци  136.740 156.638 
500000 Издаци за нефинансијску имовину  128.269 145.229 
510000 Основна средства  127.708 145.229 
540000 Природна имовина  561  600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине  8.471 11.409 
610000 Отплата главнице  8.471 11.294 
620000 Набавка финансијске имовине   115 
2) Извештај о новчаним токовима - Образац 4 
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01-31.12.2013. године, утврђени су 

новчани приливи у износу од 1.158.512 хиљада динара, новчани одливи у износу од 
1.179.680 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 122.996 хиљада 
динара, колико је стање на КРТ општине Кула на дан 31.12.2013. године. 
                                                                                                                       У хиљадама динара 

Конто Опис Претходна 
година 

Текућа 
година 

 Новчани приливи  1.207.415 1.158.512 
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700000 Текући приходи  1.206.241 1.076.633 
710000 Порези  679.947 627.360 
730000 Донације и трансфери  258.485 252.770 
740000 Други приходи  251.741 186.368 
770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  7.052 10.135 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  9.016  800000 Примања од продаје нефинансијске имовине  1.174 1.879 
810000 Примања од продаје основних средстава  1.174 1.879 
900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине   80.000 
910000 Примања од задуживања   80.000 
 Новчани одливи  1.209.519 1.179.680 
400000 Текући расходи  1.072.779 1.023.042 
410000 Расходи за запослене  280.724 301.465 
420000 Коришћење услуга и роба  443.093 410.296 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад  3.564 4.050 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања  10.967 10.011 
450000 Субвенције  7.632 61.683 
460000 Донације. дотације и трансфери  200.173 116.499 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита  73.558 67.594 
480000 Остали расходи  53.068 51.444 
500000 Издаци за нефинансијску имовину  128.269 145.229 
510000 Основна средства  127.708 145.229 
540000 Природна имовина  561  600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине  8.471 11.409 
610000 Отплата главнице  8.471 11.294 
620000 Набавка финансијске имовине   115 
  Вишак новчаних прилива      Мањак новчаних прилива  2.104 21.168 
  Салдо готовине на почетку године 139.265 139.368 
  Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну  1.207.417 1.164.610 

  Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не 
евидентирају преко класа 700000. 800000 и 900000 2 6.098 

  Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну  1.207.314 1.180.982 

  Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације 
књижене на терет сопствених прихода 2.355   

  Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се 
не евидентирају преко класе 400000. 500000 и 600000 150 1.302 

  Салдо готовине на крају године  139.368 122.996 
Општина Кула је исказала салдо готовине на почетку године у износу од 139.368 

хиљада динара, кориговани прилив за примљена средства у обрачуну у износу од 
1.164.610 хиљада динара, кориговани одлив за исплаћена средства у обрачуну у износу од 
1.180.982 хиљаде динара, што је резултирало салдом готовине на крају године у износу од 
122.996 хиљада динара. 

3) Разлике између одобрених средстава и извршења, према Обрасцу – 5 
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01-31.12.2013. године утврђен је 

мањак новчаних прилива у износу од 21.168 хиљада динара, као разлика између укупних 
прихода и примања у износу од 1.158.512 хиљада динара и укупних расхода и издатака у 
износу од 1.179.680 хиљаде динара. Ова разлика је приказана по нивоима финансирања у 
следећим табелама. 
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                                                                                                                        У хиљадама динара 

Број 
конта Опис 

Износ 
планира

них 
прихода 

из буџета  

Износ остварених прихода и примања 

Укупно  
(од 6 до 

11) 

Приходи из буџета 

Донац
ије 

 
Остал

и 
извора 

Репуб
лике 

Аутоно
мне 

покрај
ине 

Општине 
града 

ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
700000 Текући приходи  1.261.705 1.076.633 28.452 19.911 992.208 10.135 176 25.751 
710000 Порези  680.838 627.360   626.782   578 

730000 Донације и 
трансфери  311.007 252.770 28.452 19.911 204.407    

740000 Други приходи  227.774 186.368   161.019  176 25.173 

770000 

Меморандумске 
ставке за 
рефундацију 
расхода  

8.986 10.135    10.135   

800000 

Примања од 
продаје 
нефинансијске 
имовине  

 1.879   663   1.216 

810000 
Примања од 
продаје основних 
средстава  

 1.879   663   1.216 

900000 

Примања од 
задуживања и 
продаје 
финансијске 
имовине  

80.000 80.000   80.000    

910000 Примања од 
задуживања  80.000 80.000   80.000    

  Укупни приходи и 
примања  1.341.705 1.158.512 28.452 19.911 1.072.871 10.135 176 26.967 

400000 Текући расходи  1.210.163 1.023.042 19.075 11.925 958.382 11.020 96 22.544 

410000 Расходи за 
запослене  311.874 301.465 9.371  276.340 11.020  4.734 

420000 Коришћење услуга 
и роба  518.128 410.296 3.805 2.231 386.946  96 17.218 

430000 
Амортизација и 
употреба средстава 
за рад  

4.061 4.050   4.050    

440000 
Отплата камата и 
пратећи трошкови 
задуживања 

13.689 10.011   10.010   1 

450000 Субвенције  62.794 61.683  1.050 60.633    

460000 Донације, дотације 
и трансфери  155.259 116.499  100 116.399    

470000 
Социјално 
осигурање и 
социјална заштита  

84.675 67.594 5.899 8.259 53.224   212 

480000 Остали расходи  59.683 51.444  285 50.780   379 

500000 
Издаци за 
нефинансијску 
имовину  

227.349 145.229  4.657 139.031  80 1.461 

510000 Основна средства  227.349 145.229  4.657 139.031  80 1.461 

600000 

Издаци за отплату 
главнице и набавку 
финансијске 
имовине  

11.470 11.409   11.409    
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610000 Отплата главнице  11.295 11.409   11.409    

  Укупни расходи и 
издаци  175 1.179.680 19.075 16.582 1.108.822 11.020 176 24.005 

  Буџетски суфицит 1,448.982  9.377 3.329    2.962 
  Буџетски дефицит  89.759   104.542 885   

900000 

Примања од 
задуживања и 
продаје 
финансијске 
имовине  

175.807 80.000   80.000    

600000 

Издаци за отплату 
главнице и набавку 
финансијске 
имовине  

80.000 11.409   11.409    

  Вишак примања  11.470 68.591   68.591    
  Мањак примања  68.530        

  Вишак новчаних 
прилива    9.377 3.329    2.962 

  Мањак новчаних 
прилива   21.168   35.951 885   

  107.277        
4. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 

период од 01.01.2013. до 31.12.2013. године 
Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 10.000 хиљада динара, а стална буџетска 

резерва у износу од 3.000 хиљаде динара, што је у складу са чланом 69. и 70. Закона о 
буџетском систему.  

• Текућа буџетска резерва 
Укупно утрошена средства текуће буџетске резерве у 2013. години износе 10.271 хиљада 

динара. Председник општине је донео 118 решења о употреби текуће буџетске резерве у износу 
од 6.861 хиљада динара, на основу члана 69. Закона о буџетском систему и чланом 12. Одлуке о 
буџету општине Кула за 2013. годину. У току 2013. години председник општине је донео 663 
решења о одобравању једнократне помоћи физичким лицима у стању социјалне потребе у 
износу од 3.409 хиљада динара из средстава текуће буџетске резерве, а да претходно није донео 
посебно решење о употреби текуће буџетске резерве за увећање апропријације за једнократне 
помоћи, сагласно члану 69. Закона о буџетском систему. Одобравање једнократне помоћи се 
врши решењем које у преамбули садржи другачији правни основ у односу на решење о 
употреби текуће буџетске резерве. 

• Стална буџетска резерва 
Општина Кула није користила средства сталне буџетске резерве у 2013. години.  

4.5. Потенцијалне обавезе 
У вези са утврђивањем потенцијалних обавеза коришћени су ревизорски поступци који су се 

састојали у интервјуисању руководства и анализи судских спорова који су у току. Анализа 
судских поступака који могу резултирати потенцијалним обавезама за општину Кула и 
индиректне кориснике њеног буџета вршена је на основу извештаја Општинског јавног 
правобраниоца. 

Општинско јавно правобранилаштво је законски заступник општине Кула61. Одлуком о 
Општинском јавном правобранилаштву62 је уређена организација, делокруг и начин рада и 
друга питања у вези Општинског јавног правобранилаштва.  

61 Члан 1. став 2. Закона о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 43/91) 
62 „Службени лист општине Кула“, број 17/2007 
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У наредној табели дат је преглед судских поступака у току по врстама у којима се од тих 

поступака општина Кула појављује као странка у поступку и то: у парничним поступцима у 
својству туженог или тужиоца; у ванпарничним поступцима у својству предлагача или 
противника предлагача; у извршним поступцима у својству извршног повериоца или извршног 
дужника и у стечајним поступцима. Подаци су приказани са стањем на дан 9. јуни 2014. 
године. 

                                                                                                                           У хиљадама динара 

Опис 
Парнични поступци Ванпарнични поступци Извршни поступци 

Стечајни 
поступци Општина 

Тужени 
Општина 
Тужилац 

Општина-
противник 
предлога 

Општина -
предлагач 

Општина 
Извршни 
поверилац 

Општина 
Извршни 
дужник 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вредност 
спора 

5.743 2.142     3.757  83.761 
Број 
поступака 

29 5 4  13  45 

Парнични поступци – општина Кула као туженик 
Општинско јавно правобранилаштво, је током 2013. године водило 29 спорова, од чега је на 

дан израде прегледа,  правноснажно решено 19 спорова, а десет је у току. Највећи број спорова 
се односи на накнаду штете од уједа паса у случају да покушај вансудског поравнања није 
успео. На основу достављених прегледа, утврдили смо да је општина Кула, у 2013. години, 
исплатила накнаду штете од уједа паса у укупном износу од 11.534 хиљаде динара. Општина 
Кула је оформила Комисију са задатком да решава захтеве вансудским поравнањима. Укупан 
број захтева који су у 2013. години решени је 176, од којих је вансудским поравнањима решено 
77 захтева. Од укупног броја захтева који су решени у 2013. години, на општину се односи 78 
захтева, на ЈКП „Комуналац“ Кула 52 захтева и на ЈП „Завод за изградњу“ Кула 46 захтева.  

Значајнији спор који је у току је спор са „Техномаг терм“ доо Кула са тужбеним захтевом у 
износу од 861 хиљада динара по основу уговора о преузимању дуга, где је одбијен тужбени 
захтев али је тужилац уложио жалбу.Пет поступака у току су радноправни поступци и воде се 
на основу тужби директора и заменика директора ЈКП „ Водовод“ Црвенка, ЈКП „ Радник“, 
Дома здравља Кула и Дома културе Крушчић. 

Парнични поступци – општина Кула као тужилац: 
Општинско јавно правобранилаштво води шест парничних поступака у којима се општина 

Кула појављује у својству тужиоца. Укупна вредност, опредељена у тужбама које су у току, 
износи 2.142 хиљаде динара. 

Општина Кула је ангажовала пуномоћника из Хрватске и покренула спор пред Трговинским 
судом у Загребу за повраћај имовине у иностранству – дечјег одмаралишта у месту Строжанац 
код Сплита у Хрватској, чија је вредност 3.572 хиљаде евра. Захтев за мирно решење поднет је 
средином 2012. године. Тужба је поднета у другој половини 2012. године Трговинском суду у 
Загребу који још увек није донео пресуду.  

Поступак против физичког лица за утврђивање и враћање накнаде за експропријацију у 
вредности од 830 хиљада динара се води од 1996. године. На основу правноснажне пресуде 
донето је решење о извршењу, али је тужени уложио уставну жалбу. 

Ванпарнични поступак: Општинско јавно правобранилаштво као законски заступник 
општине Кула води четири ванпарнична поступка у којима се општина Кула појављује у 
својству противника предлагача.  
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Извршни поступци – општина Кула извршни поверилац: Општина Кула је, на основу 

података законског заступника извршни поверилац у 13 извршних поступака. Вредност 
укупних потраживања која су предмет извршења износи 3.757 хиљада динара. Од наведеног 
броја један поступак се односи на враћање накнаде за експропијацију у износу од 1.836 хиљада 
динара, седам поступака се односи на закуп пословног простора и закуп стана у износу од 1.600 
хиљада динара, а четири поступка се односе на потраживање по основу трошкова судских 
поступака у износу од 321 хиљаду динара.  

Стечајни поступци: Општина Кула је поднела 45 стечајних пријава потраживања у укупној 
вредности од 83.761 хиљада динара. У највећем броју случајева је донет закључак суда о 
признавању потраживања. Потраживања која су пријављена се углавном односе на неплаћени 
порез на имовину, посебни накнаду за заштиту и унапређење животне средине, комуналну 
таксу за истицање фирме на пословном простору. У највећем броју предмета има разлучних 
и излучних поверилаца који имају приоритет намирења из имовине стечајног дужника. 
Приоритет имају и зајемчене зараде за 12 месеци пре отварања стечајног поступка, 
доприноси на те зараде 24 месеца пре отварања стечајног поступка, трошкови стечајног 
поступка и стечајног управника, а након тога је други исплатни ред где су пријављена 
потраживања по основу неплаћених пореза, такси и накнада. Укупно наплаћена 
потраживања до дана састављања информације износи 7.475 хиљада динара, што је 9,4% 
укупног потраживања. Стечајни дужници са највишим номиналним износима дуговања су: 
„Панон“ ад Црвенка у износу од 16.609 хиљада динара ( досада уплаћено 5.335 хиљада динара), 
„Кулски штофови“ ад Кула у износу од 16.041 хиљада динара, „Етерна“ ад Кула у износу од 
8.302 хиљаде динара, „Јединство“ Крушчић у износу од 6.276 хиљада динара, „Млин Унион“ 
Сивац у износу од 4.200 хиљада динара (досада уплаћено 960 хиљада динара), „Сторк“ 
доо Кула у износу 3.731 хиљаду динара, „Ресавска банка“ ад Деспотовац у износу од 2.762 
хиљада динара по основу орочавања депозита, „АБЦ Фуд“ ад Руски Крстур у износу од 
2.738 хиљада динара (досада уплаћено 598 хиљада динара), „ИГМ Телечка“  Кула у 
износу од 2.310 хиљада динара (досада уплаћено 114 хиљада динара), „ИГМ Јединство“ 
ад Црвенка у износу од 3.770 хиљада динара, „Сторк имес“ доо Липар у износу од 1.779 
хиљада динара, ДП „7 јули“ Црвенка у износу од. 1.463 хиљаде динара, „Застава промет“ 
ад Сомбор у износу од 1.434 хиљаде динара (досада уплаћено 139 хиљада динара), 
Фудбалски клуб „Хајдук“ Кула у износу од 1.360 хиљада динара, „Родић“ МБ доо Кула у 
износу 1.164 хиљаде динара, „Црвенкапројект“ ад Црвенка у износу од 1.102 хиљаде 
динара и „Фабрика сточне хране“ ад Црвенка у износу од 1.496 хиљада динара. 

Препоручујемо одговорним лицима општине Кула да активно прати решавање 
захтева за остваривање права на повраћај имовине општине Кула која се налази у 
Републици Хрватској; да у напоменама уз финансијске извештаје обелодањују податке о 
вредностима тужбених захтева поднетих против корисника буџета општине Кула, 
вредностима захтева за извршење у извршним поступцима у којима су корисници буџета 
општине Кула у својству извршних дужника и закљученим вансудским поравнањима, 
којима су преузете обавезе на терет средстава буџета или је уређено измиривање 
преузетих неизвршених обавеза у наредној буџетској години. 
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1. Биланс стања на дан 31.12.2013. године - Образац 1 
                                                                                                                         У хиљадама динара 

Ознака 
ОП 

Број 
конта Опис 

Износ из 
претходне 
године Износ текуће године 
(почетно 
стање) Бруто 

Исправка 
вредности 

Нето 
(5 – 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
    АКТИВА         

1001 000000 
НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(1002 + 1020) 503.232 836.691 227.682 609.009 

1002 010000 

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА  
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 502.890 835.497 227.323 608.174 

1003 011000 
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА  
(од 1004 до 1006) 324.708 609.733 227.323 382.410 

1004 011100 Зграде и грађевински објекти 275.956 480.650 146.973 333.677 
1005 011200 Опрема 46.457 126.478 79.948 46.530 
1006 011300 Остале некретнине и опрема 2.295 2.605 402 2.203 
1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 0 0 0 0 
1008 012100 Култивисана имовина       0 
1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) 0 0 0 0 
1010 013100 Драгоцености       0 

1011 014000 
ПРИРОДНА ИМОВИНА  
(од 1012 до 1014) 20.744 20.756 0 20.756 

1012 014100 Земљиште  20.744 20.756   20.756 
1013 014200 Подземна блага       0 
1014 014300 Шуме и воде       0 

1015 015000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) 149.294 195.808 0 195.808 

1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми 149.294 195.374   195.374 
1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину   434   434 
1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 8.144 9.200 0 9.200 
1019 016100 Нематеријала имовина 8.144 9.200   9.200 

1020 020000 
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У 
ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 342 1.194 359 835 

1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) 0 204 0 204 
1022 021100 Робне резерве       0 
1023 021200 Залихе производње       0 
1024 021300 Роба за даљу продају   204   204 

1025 022000 

ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И 
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
(1026 + 1027) 342 990 359 631 

1026 022100 Залихе ситног инвентара  6 450 359 91 
1027 022200 Залихе потрошног материјла 336 540   540 

1028 100000 
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(1029 + 1049 + 1067) 315.123 295.950 0 295.950 

1029 110000 
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА 
ИМОВИНА (1030 + 1040) 54 169 0 169 

1030 111000 

ДУГОРОЧНА ДОМАЋА 
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА  
(од 1031 до 1039) 54 169 0 169 

1031 111100 
Дугорочне домаће хартије од вредности, 
изузев акција 53 113   113 

1032 111200 Кредити осталим нивоима власти       0 

1033 111300 
Кредити домаћим јавним финансијским 
институцијама       0 

1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама       0 
1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским        0 



институцијама 

1036 111600 
Кредити физичким лицима и домаћинствима 
у земљи       0 

1037 111700 
Кредити домаћим невладиним 
организацијама       0 

1038 111800 
Кредити домаћим нефинансијским 
приватним предузећима       0 

1039 111900 Домаће акције и остали капитал 1 56   56 

1040 112000 
ДУГОРОЧНA ФИНАНСИЈСКА 
ИМОВИНА (од 1041 до 1048) 0 0 0 0 

1041 112100 
Дугорочне стране хартије од вредности, 
изузев акција       0 

1042 112200 Кредити страним владама       0 
1043 112300 Кредити међународним организацијама       0 
1044 112400 Кредити страним пословним банкама       0 

1045 112500 
Кредити страним нефинансијским 
институцијама       0 

1046 112600 
Кредити страним невладиним 
организацијама       0 

1047 112700 Стране акције и остали капитал       0 
1048 112800 Страни финансијски деривати       0 

1049 120000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ 
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, 
ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ 
ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) 200.756 212.255 0 212.255 

1050 121000 

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ 
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 
(од 1051 до 1059) 139.368 124.616 0 124.616 

1051 121100 Жиро и текући рачуни 129.790 88.900   88.900 
1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви 9.477 27.950   27.950 
1053 121300 Благајна 101     0 
1054 121400 Девизни рачун       0 
1055 121500 Девизни акредитиви       0 
1056 121600 Девизна благајна       0 
1057 121700 Остала новчана средства   6.146   6.146 
1058 121800 Племенити метали       0 
1059 121900 Хартије од вредности   1.620   1.620 

1060 122000 
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 
(1061) 39.941 71.116 0 71.116 

1061 122100 
Потраживања по основу продаје и друга 
потраживања 39.941 71.116   71.116 

1062 123000 
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 
(од 1063 до 1066) 21.447 16.523 0 16.523 

1063 123100 Краткорочни кредити 567     0 
1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 14.340 14.061   14.061 
1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји       0 
1066 123900 Остали краткорочни пласмани 6.540 2.462   2.462 

1067 130000 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 114.313 83.526 0 83.526 

1068 131000 
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 
РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 114.313 83.526 0 83.526 

1069 131100 Разграничени расходи до једне године       0 
1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 42.778 55.576   55.576 
1071 131300 Остала активна временска разграничења 71.535 27.950   27.950 
1072   УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 818.355 1.132.641 227.682 904.959 
1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 43.268 43.268   43.268 
  

     
  

  



Ознака 
ОП 

Број 
конта Опис 

Износ 
Претходна 
година 

Текућа 
година 

1 2 3 4 5 
    ПАСИВА     
1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208) 157.192 275.826 
1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) 71.529 140.235 
1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) 71.529 140.235 
1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција     
1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти     

1079 211300 
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских 
институција     

1080 211400 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака 71.529 140.235 
1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора     
1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи     
1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата     
1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница     
1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге     
1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) 0 0 

1087 212100 
Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 
изузев акција     

1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада     
1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција     
1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака     
1091 212500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора     
1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата     
1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) 0 0 
1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција     
1095 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112) 0 0 
1096 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104) 0 0 

1097 221100 
Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од 
вредности, изузев акција     

1098 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти     

1099 221300 
Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних 
финансијских институција     

1100 221400 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака     
1101 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора     
1102 221600 Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи     
1103 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата     
1104 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница     
1105 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1106 до 1111) 0 0 

1106 222100 
Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, 
изузев акција     

1107 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада     

1108 222300 
Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних 
институција     

1109 222400 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака     
1110 222500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора     
1111 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата     
1112 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113) 0 0 
1113 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција     

1114 230000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 
1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163) 2.971 23.658 

1115 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1116 до 1120) 2.493 18.447 
1116 231100 Обавезе за нето плате и додатке 1.793 13.328 
1117 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 254 1.493 

1118 231300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на 
плате и додатке 274 2.354 

1119 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и 153 1.134 



додатке 
1120 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке 19 138 

1121 232000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 
1126) 0 913 

1122 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима   657 
1123 232200 Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима   124 

1124 232300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 
накнаде запосленима   132 

1125 232400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде 
запосленима     

1126 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима     

1127 233000 
ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 
до 1132) 0 46 

1128 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода   46 
1129 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе     

1130 233300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 
награде и остале посебне расходе     

1131 233400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и 
остале посебне расходе     

1132 233500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и 
остале посебне расходе     

1133 234000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136) 446 3.306 

1134 234100 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на 
терет послодавца 274 2.034 

1135 234200 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет 
послодавца 153 1.134 

1136 234300 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет 
послодавца 19 138 

1137 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142) 0 0 
1138 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури     
1139 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури     

1140 235300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 
накнаде у натури     

1141 235400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у 
натури     

1142 235500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у 
натури     

1143 236000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 
ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) 32 419 

1144 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима 20 257 
1145 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима 2 29 

1146 236300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 
социјалну помоћ запосленима 6 85 

1147 236400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну 
помоћ запосленима 4 43 

1148 236500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну 
помоћ запосленима   5 

1149 237000 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 
1156) 0 527 

1150 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена путовања   10 
1151 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања    2 
1152 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору   53 
1153 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору   200 

1154 237500 
Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 
услуге по уговору   262 

1155 237600 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по 
уговору     

1156 237700 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по 
уговору     



1157 238000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ  ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 
1162) 0 0 

1158 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак     
1159 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак     

1160 238300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички 
додатак     

1161 238400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички 
додатак     

1162 238500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички 
додатак     

1163 239000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ  СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 
1168) 0 0 

1164 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак     
1165 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак     

1166 239300 
Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за судијски 
додатак     

1167 239400 
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски 
додатак     

1168 239500 
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски 
додатак     

1169 240000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ 
РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188) 1.043 786 

1170 241000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ 
ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174) 0 0 

1171 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата     
1172 241200 Обавезе по основу отплате страних камата     
1173 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама     
1174 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања     
1175 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА(од 1176 до 1179) 0 0 
1176 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима     
1177 242200 Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима     
1178 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама     
1179 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима     

1180 243000 
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА 
(од 1181 до 1184) 0 0 

1181 243100 Обавезе по основу донација страним владама     
1182 243200 Обавезе по основу дотација међународним организацијама     
1183 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти     

1184 243400 
Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног 
осигурања     

1185 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( 1186  + 1187) 0 0 

1186 244100 
Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација 
обавезног социјалног осигурања     

1187 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета     
1188 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193) 1.043 786 
1189 245100 Обавезе по основу дотација невладиним организацијама 513 420 
1190 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне 495 366 
1191 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова 35   

1192 245400 
Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед 
елементарних непогода     

1193 245500 
Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране 
државних органа     

1194 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204) 39.662 36.484 
1195 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198) 27 6.171 
1196 251100 Примљени аванси     
1197 251200 Примљени депозити 27 6.171 
1198 251300 Примљене кауције     
1199 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201) 36.939 26.925 
1200 252100 Добављачи у земљи 36.939 26.925 
1201 252200 Добављачи у иностранству     



1202 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203) 0 0 
1203 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице     
1204 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207) 2.696 3.388 
1205 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 2.575 2.523 
1206 254200 Остале обавезе буџета 100 100 
1207 254900 Остале обавезе из пословања 21 765 
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