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Општине Ада за 2021. годину 

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

ОПШТИНА АДА, АДА 

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима 

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја 

Општине Ада за 2021. годину, који обухватају Биланс стања, Биланс прихода и расхода, 

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

о извршењу буџета, Образложење одступања између одобрених средстава и извршења, 

Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве, Извештај о 

гаранцијама датим у току фискалне године и Извештај о примљеним донацијама и 

задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама 

дугова, као и Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, 

програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу 

буџета Републике Србије. 

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

мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима, консолидовани 

финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним  питањима  у 

складу са Законом о буџетском систему1, Уредбом о буџетском рачуноводству2, 

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и буџетских фондова3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру 

и Контном плану за буџетски систем4. 

Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима 

У Консолидованим финансијским извештајима Општине Ада – Билансу прихода и 

расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године према налазу ревизије део расхода и 

издатака је неправилно евидентиран, те је део расхода и издатака више исказан за 5.608 

хиљада динара и мање исказан за 5.608 хиљада динара од износа утврђеног налазом 

ревизије, чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања; део расхода и 

издатака у износу од 1.142 хиљада динара је планиран, извршен и евидентиран на 

погрешној организационој класификацији. 

У консолидованим финансијским извештајима Општине Ада - Билансу стања на 

дан 31.12.2021. године утврдили смо неправилности и то: (а) мање је исказала вредност за  

65 станова за које није извршена процена књиговодствене вредности; (б) подаци о 

уписаном капиталу који је регистрован код Агенције за привредне регистре и који је 

евидентиран у пословним књигама општине Ада, нису усаглашени за износ од 109.209 

хиљада динара са износом основног капитала исказаног у финансијским извештајима ЈП, 

ЈКП И другим облицима организовања и чији је општина Ада оснивач; (в) у пословним 

књигама Општине нису потпуно и свеобухватно евидентиране непокретности које се 

налазе у власништву Општине за најмање 2.619.575 m2 Осталог земљишта, различитих 

култура за које није извршена процена књиговодствене вредности и за које је у Катастру 

непокретности уписано право јавне својине Општине, а за које нисмо у могућности да 

квантификујемо ефекте на финансијске извештаје Општине.  

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

113/17,95/18,31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021 
2„Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20 
3 „Службени гласник РС“, бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22 
4„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16,107/16, 46/17,114/17,20/18,36/18,93/18,104/18,14/19,33/19,68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/2021 

и 130/2021 
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Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

Општине Ада за 2021. годину 

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

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

Општине Ада, Општина није у потпуности успоставила ефикасни систем интерних 

контрола што је довело до настанка одређених неправилности код спровођења пописа 

имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, 

упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања.  

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији5, 

Пословником Државне ревизорске институције6 и Међународним стандардима врховних 

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

детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију консолидованих 

финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 

130 - Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне 

ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше 

остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски 

докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење 

са резервом. 

Скретање пажње 

Скрећемо пажњу на Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна Општине Ада за 2021. годину, на тачку 2.2.3. 

Биланс стања подтачка 2.2.3.2. Актива и подтачку 2.2.3.3. Пасива да је у консолидованом 

Билансу стања исказан износ од 689.302 хиљаде динара на синтетичком конту 111900 – 

Домаће акције и остали капитал и односи се на учешће у капиталу Општине у капиталу 

Јавног предузећа  за рекреацију „Адица“ Ада у износу од 481.229 хиљада динара, Јавног 

предузећа „Стандард“ Ада у износу од 207.827 хиљада динара и Јавног предузећа Завод 

за урбаниза у износу од 80 хиљада динара а износ од 395.331 хиљада динара евидентиран 

је на конту 311400 – Финансијска имовина. На тај начин није успостављена билансна 

равнотежа за 293.971 хиљаду динара. Према изјави одговорног лица за финансије од 

16.05.2022. године, до грешке је дошло јер није прокњижено учешће у капиталу  у ЈП за 

рекреацију „Адица“, Ада у укупном износу од 293.971 хиљада динара. Наше мишљење не 

садржи резерву по овом питању. 

Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје 
 

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење 

консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, 

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

подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова 

одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, 

састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја који не садрже 

материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. 

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања 

субјекта ревизије. 

 

Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја 
 

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

 
5„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07,36/10 и 44/18-др.закон 
6„Службени гласник РС“, број 9/09 
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Општине Ада за 2021. годину 

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

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

садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али 

не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити 

материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати 

услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно 

очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете 

на основу ових консолидованих финансијских извештаја. 

 

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

одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: 

− Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних 

исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед 

криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке 

као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа 

да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани 

материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи 

него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може 

да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање 

или заобилажење интерне контроле. 

− Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради 

осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, 

али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле 

субјекта ревизије. 

− Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне 

рачуноводствене процене које је извршило руководство. 

 

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и 

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

контроле које смо идентификовали током ревизије. 

 

 

Генерални државни ревизор 

 

__________________________ 

др Душко Пејовић 

Државна ревизорска институција  

Макензијева 41 

11000 Београд, Србија   

31. мај 2021. године   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8 

 

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета 

Општине Ада за 2021. годину 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9 

 

Резиме откривених неправилности и препорука  

 

 

ПРИЛОГ I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКА  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

10 

 

Резиме откривених неправилности и препорука  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11 

 

Резиме откривених неправилности и препорука  

САДРЖАЈ  

 

 

1. Резиме откривених неправилности                                                                                  13 
2. Резиме датих препорука                                                                                               15 

 
 

  



 
 

 

12 

 

Резиме откривених неправилности и препорука  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13 

 

Резиме откривених неправилности и препорука  

1. Резиме откривених неправилности  

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Ада за 2021. годину, утврђене 

су следеће неправилности по приоритетима, односно редоследу по којем треба да буду 

отклоњене. 
 

ПРИОРИТЕТ 17 

1.   Организациона класификација – део расхода није правилно планиран и извршен у 

износу од 1.142 хиљада динара и то код Председника општине уместо код надлежног 

директног корисника Општинске управе у износу од 1.142 хиљаде динара за за медијске 

услуге радиа и телевизије (Напомена тачка 2.2.1.2.8); 

2.    Eкономска класификација - део расхода и издатака буџета општине Ада у 

финансијским извештајима је исказан (Напомене тачке 2.2.1.2.7, 2.2.1.2.8, 2.2.1.2.9, и 

2.2.1.3): (1) у већем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 5.608 хиљада 

динара и (2) у мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу 5.608 хиљада 

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

због погрешне економске класификације. Ефекти ових одступања се нису одразили на 

коначни резултат пословања; 

3.   Општина није у потпуности успоставила систем интерних контрола који 

обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање 

у складу са важећим прописима и да је обезбеђена реалност и интегритет финансијских 

извештаја (Напомена тачка 2.1): 

(3) код контролних активности утврђени су пропусти и неправилности: 

- имовина Општине која није идентификована, евидентирана, уписана у катастар 

непокретности и адекватно пописана, па постоји ризик од неовлашћене употребе, отуђења 

или губитка; 

- буџет није у потпуности припремљен на основу система јединствене буџетске 

класификације, јер није испоштована организациона и економска класификација; 

- Управа општине Ада није у потпуности извршили упоређивање података из властите 

евиденције са подацима из других, спољних извора, путем Извода отворених ставки или 

на други начин, што је довело до одступања код исказивања укупних обавеза Општине у 

односу на извршене конфирмације са трећим лицима. 

- судски спорови (потенцијалне обавезе и потраживања) се не анализирају на адекватан 

начин, што може да доведе до изгубљених спорова и повећања непланираних расхода и 

јавља се ризик од неликвидности Општине 

 (4) Код Информисање и комуникација утврђени су пропусти и неправилности: 

-   Општина нема усклађене податке о зградама  и грађевинским објектима у јавној 

својини Општине, у својим службама (имовинско правна служба и служба финансија и 

рачуноводство) нити су усклађени са подацима из евиденције РГЗ; 

   -    мањи део расхода код Председника општине није правилно евидентиран у складу са 

структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем, и то:  

• евидентирани су расходи за ракија у износу од 150 хиљада динара на синтетичком 

конту 423621 – Услуге за домаћинство уместо на конту 423712 – Поклони;  

• евидентиран је расход у износу од 150 хиљада динара на субаналитичком конту 

423711 – Репрезентација уместо на субаналитичком конту 423712 – Поклони;  

 
7
ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања које је могуће отклонити у року од 90 

дана. 



 
 

 

14 

 

Резиме откривених неправилности и препорука  

• евидентирани су расходи за угоститељске услуге у износу од 299 хиљада 

динара са субаналитичког конта 423911 – Остале опште услуге уместо са конта 

423621 – Угоститељске услуге.  

     -  Општинска управа је извршила и евидентирала расходе у износу од 393 хиљаде 

динара са субаналитичког конта 423392 – Чланарине, који није утврђен у Контном плану 

за буџетски систем; 

     -   Општинска управа је изградњу прикључка за воду у износу од 792 хиљаде динара 

евидентирала на конту 511242 – Канализација уместо субаналитичког конта 511241 – 

Водовод; 

     -  Плаћање Општинске управе за пружене услуге испоруке природног гаса и пружену 

услугу водовода и канализације ЈКП „Стандард“ је извршено без Уговора; пружене услуге 

фиксне телефоније без Уговора са „Телеком Србија“, као и наруџбеница о пружању услуга 

интернета је извршена без Уговора, док је Уговор за пријем, пренос и уручење 

поштанских пошиљки са ЈП „ПТТ саобраћај Србија број 2013-72249/1 закључен још 10. 

јуна 2013. године; 

     -   ПУ „Чика Јова Змај“ је закључила Уговор са ЈКП „Стандард“ Ада за утрошени гас за 

грејање, број 101/ЈКП-60 од 22. априла 2010. године који по својој природи не захтевају 

плаћање у више година и извршила расход у укупном износу од 1.858 хиљада динара; 

 

ПРИОРИТЕТ 28 

4.  Директни корисник Општинска управа, и индиректни корисници ПУ „Чика Јова 

Змај“ и Библиотека „Сарвош Габор“ нису пружили доказ да је пре започињања пописа 

вршио ускладивање евиденције и стања Главне књиге са дневником и помоћних књига са 

главном књигом; Пописне листе нефинансијске имовине у сталним средствима не садрже 

ближе податке о имовини која се пописује и врсти количине која се пописује (метри 

квадратни, хектари, комади, паковања итд) па се имовина која је пописана не може 

идентификовати; Извештај о извршеном попису непокретности, грађевинских објеката и 

земљишта не садржи: стварно и књиговодствено стање, узроке неслагања између стања 

утврђеног пописом и књиговодстеног стања, предлог начина решавања утврђених разлика 

(мањкова и вишкова, начин надокнађивања мањкова и евидентирања вишкова, као и 

начин за решавање питања имовине која није више за употребу; Комисије нису доставиле 

посебне пописне листе за имовину у јавној својини Општине која се налази код других 

правних субјеката и Помоћна књига основних средстава не обезбеђује детаљне податке о 

свим основним средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних 

улагања и основних средстава са стопама амортизације. ПУ и Библиотека су Решењем о 

попису и образовању комисије наложиле попис имовине других лица а нису сачиниле 

посебну пописну листу која се доставља власнику имовине. (Напомена тачка 2.2.3.1); 

5.  Индиректни корисник Прва месна заједница Ада попис непокретне имовине, као 

ни имовине других правних и физичких лица коју користи није извршила, нити је 

сачинила посебну пописну листу која се доставља правном лицу чија је имовина, како је 

наложено у ставу 1. алинеја пета, Одлуке о попису. (Напомена тачка 2.2.3.1); 

6.  Индиректни корисник Месна заједница Мол попис непокретне имовине, као ни 

имовине других правних и физичких лица коју МЗ Мол користи није извршила, нити је 

сачинила посебну пописну листу која се доставља правном лицу чија је имовина, пописне 

листе нефинансијске имовине не садрже ближе податке о имовини која се пописује и 

врсти количине која се пописује: (метри квадратни, хектари, комади, паковања итд), па се 

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

припремања наредног сета финансијских извештаја. 
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Резиме откривених неправилности и препорука  

имовина која је пописана не може идентификовати, а Комисија није утврдила стварне 

количине имовине која се пописује (метри, килограми, итд) (Напомена тачка 2.2.3.1); 

 

       ПРИОРИТЕТ 39 

7.  у пословним књигама општине Ада није у потпуности усаглашено и приказано 

учешће у капиталу јавних и јавно комуналних предузећа, постоје неслагања у подацима о 

уделу Општине у капиталу ЈП и ЈКП на сајту Агенције за привредне регистре у износу од 

109.209 хиљада динара (Напомене тачка 2.2.3.2); 

 

8.     Општинска управа општине Ада на дан 31.12.2021. године у пословним књигама 

мање исказала вредност за 65 станова за које није извршена процена књиговодствене 

вредности, који су евидентирани у јавне евиденције Републичког геодетског завода као 

јавна својина Општине, а за које нисмо у могућности да квантификујемо евентуалне 

ефекте на финансијски извештај Општине; води непотпуну помоћну књигу основних 

средстава, односно картице основних средстава које не обезбеђује детаљне податке о свим 

основним средствима дефинисани Правилником о номенклатури нематеријалних улагања 

и основних средстава са стопама амортизације (Напомене тачка 2.2.3.2); 

9.  Општинска управа општине Ада  на дан 31.12.2021. године је у билансу стања мање 

исказала вредност за 2.619.575 m2 Осталог земљишта, различитих култура за које није 

извршена процена књиговодствене вредности и за које је у Катастар непокретности 

уписано право јавне својине општине Ада, а за које нисмо у могућности да 

квантификујемо евентуалне ефекте на финансијски извештај Општине (Напомене тачка 

2.2.3.2). 

2. Резиме датих препорука 

Одговорним лицима Општине Ада препоручујемо да отклоне неправилности према 

следећим приоритетима: 

 

ПРИОРИТЕТ 1  

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

одговарајућим организационим класификацијама (Напомене тачке: 2.2.1.2.8, 

Препорука број 4); 

2)  да приходе, расходе и издатке планирају, евидентирају и исказују на 

одговарајућим економским класификацијама (Напомене тачке: 2.2.1.2.7,  2.2.1.2.8, 

2.2.1.2.9. и 2.2.1.3.2. – Препорука број 3, Препорука број 3.1, Препорука број 3.2, 

Препорука број 3.3, Препорука 3.4, Препорука 3.5,  Препорука 3.6, Препорука 3.7 

и Препорука 3.8); 

3) да успоставе потпун и ефикасан систем интерних контрола који ће обезбедити 

разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у 

складу са важећим прописима и то: 

Код контролних активности: (1) воде пословне књиге као свеобухватне 

евиденције о приходима, расходима и издацима, и о стању  промена на имовини; 

(2) се буџет припреми на основу система јединствене буџетске класификације; (3) 

редовно врше усаглашавање потраживања и обавеза са купцима и  добављачима; 

(4) судске спорове континуирано прате, анализирају и према процени 

потенцијалних прихода и расхода, приликом припреме и доношења буџета и по том 

основу, изврше одговарајући распоред; (Напомене тачке: 2.1.1, Препорука 1); 

 
9ПРИОРИТЕТ 3 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која је могуће отклонити у року од 

датума припреме наредног сета финансијских извештаја до три године. 
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Резиме откривених неправилности и препорука  

Код информисања и комуникације: (1) имовинско правна служба и служба за 

финансије и рачуноводство међусобно усагласе податке као и са подацима из 

евиденције РГЗ и воде тачну евиденцију објеката; (2) евидентирање врше на 

контима која су прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру 

и Контном плану за буџетски систем и (3) потишу или обнове старе уговоре на 

основу којих извршавају расходе. (Напомене тачке 2.1.1, Препорука 2); 

 

ПРИОРИТЕТ 2  

4) препоручујемо одговорним лицима Општине, Предшколске установе „Чика Јова 

Змај“ и Библиотеке „Сарвош Габор“ да свеобухватни попис врше у складу са 

Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, а посебно да комисије изврше свеобухватан и детаљан попис 

стварног стања имовине и ускладе стање са књиговодственим стањем и да извештај 

о извршеном попису садржи прописане елементе. (Напомене тачке: 2.2.3.1, 

Препорука 5, Препорука 6, Препорука 7); 

5) одговорним лицима Прве месне заједнице Ада да свеобухватни попис врше у 

складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 

корисника буџетских средстава Републике Србије и да попишу имовину других 

правних и физичких лица коју користи (Напомене тачке: 2.2.3.1,  Препорука 8); 

6) одговорним лицима Месне заједнице Мол да свеобухватни попис врше у складу са 

Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, а посебно да комисије изврше свеобухватан и детаљан попис 

стварног стања имовине и ускладе стање са књиговодственим стањем и да извештај 

о извршеном попису садржи прописане елементе (Напомене тачке: 2.2.3.1,  

Препорука 9); 

 

ПРИОРИТЕТ 3 

7) одговорним лицима Општине да евидентирају учешће у капиталу код правних 

субјеката у својим пословним књигама, да усагласе стање учешћа у капиталу 

евидентираног у пословним књигама и оно евидентирано у књигама јавно 

комуналних предузећа и привредних друштава, чији је Општина оснивач, као и да 

предузму активности да се усагласе евидентирани износи учешћа у капиталу јавно 

комуналних предузећа са евиденцијом која се води у Агенцији за привредне 

регистре (Напомене тачке: 2.2.3.2,  Препорука 12); 

8) одговорним лицима Опшине да да у пословне књиге евидентирају станове за које 

поседују доказ о праву јавне својине, да реше спорне имовинско правне односе, да 

наставе са проценом имовине како би иста могла бити уписана у пословне 

евиденције Општине, и да воде свеобухватне помоћне књиге основних средстава 

(Напомене тачке: 2.2.3.2,  Препорука 10); 

9) одговорним лицима Општине да у пословне књиге евидентирају Остало 

земљиштае за које поседују доказ о праву јавне својине, да реше спорне имовинско 

правне односе, да изврше пренамену земљишта чији су носиоци права јавне 

својине, да наставе са проценом имовине како би иста могла бити уписана у 

пословне евиденције Општине и да воде свеобухватне помоћне књиге основних 

средстава (Напомене тачке: 2.2.3.2,  Препорука 11). 

10)  
3. Захтев за достављање одазивног извештаја 
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Резиме откривених неправилности и препорука  

Општина Ада је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској 

институцији, дужан да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о 

отклањању откривених неправилности или несврсисходности (одазивни извештај) у року 

од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја.  

Одазивни извештај мора да садржи: 

1) навођење ревизије, на коју се он односи; 

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

3) приказивање мера исправљања. 

Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио 

неправилности или несврсисходности у свом пословању или мере за умањење ризика од 

појављивања одређене неправилности или несврсисходности у свом будућем пословању 

за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће 

доказе. 

Општина Ада је обавезна да у одазивном извештају искаже мере исправљања по 

основу откривених неправилности које су наведене у Извештају о ревизији 

консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна Општине Ада за 2021. 

годину  који садржи и препоруке за њихово отклањање, осим оних које су отклоњене у 

току обављања ревизије и садржане у поглављу Мере предузете у поступку ревизије. За 

мере исправљања је дужан да уз одазивни извештај достави доказе према следећем: 

1. За неправилности првог приоритета, односно које је могуће отклонити у року од 90 

дана Општина Ада обавезна је да достави доказе о отклањању неправилности односно 

предузимању мера исправљања; 

2. За неправилности другог приоритета, односно које је могуће отклонити у року до 

годину дана,  и трећег приоритета, односно које је могуће отклонити у року до три 

године, Општина Ада обавезна је да достави акциони план у којем ће описати мере и 

активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења 

ризика од појављивања неправилности у будућем пословању као и планирани период 

предузимања мера и одговорно лице. 

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

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

одговорног лица субјекта ревизије. 

Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. 

провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта 

ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера 

веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере 

исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. 

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

субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности или 

несврсисходности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против 

одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. 

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

несврсисходности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије 

крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне 

неправилности или значајне несврсисходности, сматра се да постоји тежи облик кршења 

обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је 

овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ст. 7. до 13. Закона о Државној 

ревизорској институцији.  
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1. Основни подаци о субјекту ревизије 

Општина Ада се налази у Републици Србији, у АП Војводини.Смештена је у 

средишњем делу источне Бачке, на десној обали Тисе. Средиште је Ада, град са 10 547 

становника, који је срастао са местом Мол, насељем које се простире јужно од Аде и има 

6786 становника. Ади припада и место Стеријино које је удаљено 18 км, и које има укупно 

234 становника. Село Утрине удаљено је 20 км, настањује га 1038 становника, као и место 

Оборњача са 389 становника. Граничи се са општинама Сента, Чока, Бечеј, Кикинда и 

Бачка Топола. Простире се на површини од 22 860 ха, састоји се од пет насеља у којима 

укупно живи 18 994 становника. Ада се спомињује у XVII веку под именом Петрина, док 

је касније добило име Сигет. Према подацима из 1723. године место је имало име Ада-

Хатта. У XIX веку започиње привредни и културни развој, а 1836. година добија ранг града 

од Аустро-Угарске монархије са сопственим грбом. Ада је увек била позната по развијеном 

занатству, посебно по обради метала и текстила, па се Ада може назвати општином 

предузетништва. За вршење одређених послова општинске управе утврђених Законом, 

Статутом и Одлуком у саставу Одељења за општу управу и заједничке послове налазе се и 

месне заједнице: месна заједница Ада 1, месна заједница Ада 2, месна заједница за 

насељено место Мол, и месна заједница за насељено место Утрине. Према последњем 

попису из 2011. године у општини Ада живи укупно 18.994 становника. Етничка структура 

општине Ада има слична обележја већине општина у Војводини. Њене основне 

карактеристике су велико национално шаренило, са различитом заступљеношћу појединих 

народа и народности Образовање је организовано у две основне школе, Техничкој школи 

Ада, Музичкој школи „Барток Бела и Предшколска установа „Чика Јова Змај“ која има 12 

објеката у свом саставу.. 

Општина Ада је оснивач: Предшколске установе „Чика Јова Змај“, Библиотеке 

„Сарвош Габор“, четири месне заједнице, Јавно комуналног предузећа „Стандард, Јавног 

предузећа за рекреацију „Адица“ и суоснивач Јавног предузећа за просторно и 

урбанистичко планирање и пројектованје „Завод за урбанизан Војводине“ Нови Сад. 

 Општина Ада има Статут као највиши правни акт којим се уређују послови општине 

Ада и начин њиховог остваривања. Статутом Општине прописани су органи општине и то: 

(1) Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне 

власти утврђене Уставом, законом, Статутом и Пословником Скупштине општине Ада  и 

има 29 одборника; (2) Председник општине је извршни орган општине; (3) Општинско 

веће, је извршни орган општине који обавља послове из своје надлежности утврђене 

законом, Статутом и Пословником о раду Општинског већа општине Ада. Има 

председника, заменика и седам чланова и (4) Општинска управа врши послове у оквиру 

права и дужности општине. У складу са законом који уређује правобранилаштво. Oрган 

Општине је и Оштинско правобранилаштво.  

Општинска управа образује се као јединствени орган чијим радом руководи 

начелник. Одлуком о Општинској управи општине Ада образоване су унутрашње 

организационе јединице (одељења, службе и одсеци) и то: 1) Одељење за комуналне 

послове, утбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине; 2) Одељење за капиталне 

инвестиције и за локални развој; 3) одељење за буџет и финансије; 4) Одељење за локалну 

пореску администрацију; 5) одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке 

послове; 6) Одељење за имовинско-правне послове; 7) Одељење за инспекцијске послове; 

8) Стручна служба за скупштинске послове и послове Општинског већа 

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске 

иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању 

послова Општине и преко својих одборника у Скупштини општине, у складу са Уставом, 

законом и Статутом. 
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Седиште општине Ада је у Ади, улица Трг ослобођења број 1. Матични број 

општине је 08070636, ПИБ 100985430, шифра делатности 84.11 – делатност државних 

органа. Рачун извршења буџета је 840-53640-34 и води се у Управи за трезор Суботица. 

У току 2016. године Државна ревизорска институција је извршила ревизију 

консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности 

пословања општине Ада за 2015. годину Број: 400-1849/2016-04.  

У 2021. години спроведена ревизија консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна буџета општине Ада за 2020. годину од стране екстерне ревизорске куће 

и сачињен је Извештај 

 

2. Налази у поступку ревизије 

 

2.1       Интерна финансијска контрола 

У складу са Законом о буџетском систему интерна финансијска контрола у јавном 

сектору обухвата: (А) финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава, 

(Б) интерну ревизију код корисника јавних средстава и (В) хармонизацију и координацију 

финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство 

финансија - Централна јединица за хармонизацију.  

 

2.1.1. Финансијско управљање и контрола 

 Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, 

процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да 

ће корисници јавних средстава своје циљеве остварити кроз: пословање у складу са 

прописима; унутрашњим актима и уговорима; реалност и интегритет финансијских и 

пословних извештаја; економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава и заштиту 

средстава и података (информација).  

Влада Републике Србије донела је Стратегију развоја интерне финансијске контроле 

у јавном сектору у Републици Србији10, којом је утврђен и План активности везаних за 

развој интерне финансијске контроле у јавном сектору. Министарство финансија донело 

је Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање,  

функционисање  и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 

сектору11.  

 

Графикон број 1: Шематски приказ, успостављања, спровођења и развоја система за 

финансијско управљање и контролу (преузето са 

http://mfin.gov.rs/pages/issue.php?id=8285) 

 

 
10„Службени гласник РС“, број 51/2017-6; 
11„Службени гласник РС“ , број 89/2019; 
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Руководство је одговорно за успостављање одговарајуће организационе структуре 

која јасно додељује одговорности и овлашћења, одређује одговарајуће контроле и надзире 

њихову адекватност и ефективност. Укључивање највишег руководства у питања интерне 

контроле је од кључне важности за постизање њене ефективности, чиме се даје тон који 

одређује да ли контролно окружење доприноси ефикасном функционисању интерне 

контроле. Осим руководства, у осигуравању постојања и функционисања интерне 

контроле своју значајну улогу имају и сви запослени.  

За успостављање Финансијског управљања и контроле примењују се опште 

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

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

интерне контроле који је дефинисала Комисија спонзорских организација - COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), не укључујући 

функцију интерне ревизије, са пет међусобно повезаних елемената: (1) контролно 

окружење; (2) управљање ризицима; (3) контролне активности; (4) информисање и 

комуникације и (5) праћење и процену система. 

  Финансијско управљање и контрола обухваћени су кроз: контролно окружење, 

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

процена система. 

 

      1) Контролно окружење 

Процес 

прегледа 

финaнсијско

г управљања 

Корак 1: 

Организовање 

процеса 

Корак 2: 

Припрема  

акционог плана 

Корак 3: 

Визија, мисија 

и циљеви 

Корак 5: 

Припрема 

системске 

документације 

Корак 4: 

Приказати 

процесе 

Корак 6: 

Процена и 

управљање 

ризицима 

Корак 9: 

Анализа 

постојећих и 

очекиваних 

контрола 

Корак 10: 

Припрема акционих 

планова/корективне 

радње 

Корак 11: 

Сумарни извештаји 

о инт. контроли 

Корак 13: 

Периодично 

тестирање 

интерних 

контрола 

Корак 7: 

Процена 5 

компоненти 

инт. 

контроле/само-

оцењивање 

Корак 8: 

Анализа 

спроведених 

контрола 

Корак 12: 

Годишњи 

извештај 

Центр. јед. 
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Контролно окружење представља значајну компоненту система интерне контроле. 

На правилно функционисање и већу ефикасност система интерне контроле у значајној 

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

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

одговорност, самопоуздање и ефикасност.  

Контролно окружење представља резултат односа филозофије и стила руковођења, 

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

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

Председника и Општинског већа, у вези система интерне контроле и његове важности за 

ефикасност у раду Општинске управе. Контролно окружење има кључни утицај на 

функционисање и ефикасност система интерне контроле. Фактори који се одражавају 

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

доделе и делегирања овлашћења и одговорности, организациону структуру, одговарајуће 

субординације и слично.  

Испитивање контролног окружења у циљу процењивања личног и професионалног 

интегритета руководства Општине и запослених и њиховог става према интерним 

контролама извршили смо помоћу ревизије донетих општих аката и њихове примене, 

путем упитника и путем интервјуа. 

Председник општине Ада је дана 20. октобра 2020. године Стратегију управљања 

ризицима општине Ада, број: 020-5-101/2020-02. 

Утврђено је да су органи Општине, радећи на креирању интерног контролног 

окружења донели низ интерних аката. Донети су: Статут општине Ада12; Пословник о раду 

Скупштине општине13 и Одлуку о општинској управи општине Ада. Донешена су и 

следећа интерна акта: Правилник о буџетском рачуноводству број 016-78/2010-04 од 1. 

09.2010. године; Правилник о увођењу процедуре плаћања код директних корисника 

буџета општине Ада, број 020-6-42/2016-03 од 08.04.2016.године; Правилник о поклонима 

са протоколарном намером, број 020-5-63/2016-02 од 22.03.2016. године; Одлука о 

локалним комуналним таксама, број 434-6/2019-01од 31.01.2019. године; Упутство о раду 

трезора општине Ада, број 020-6-41/2016-03 од 08.04.2016. године. Такође, Скупштина 

Општине Ада је донела и План развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године, 

28.12.2021. године. 

На правилно функционисање и већу ефикасност система интерне контроле у 

значајној мери утиче став руководства према интерној контроли. Такође, став који 

запослени имају о свом раду и задацима значајно утиче на ефикасност њиховог рада, а 

испољава се кроз већу одговорност, самопоуздање и ефикасност. 

Унутрашњи оквир Општине представља организациона структура, у којој се 

пословне активности планирају, извршавају, контролишу и надгледају. Организациона 

структура представља средство које њеном руководству помаже у остваривању 

постављених циљева и извршавању донетог буџета.  

На основу члана 64. Статута општине Ада, председник општине је одговоран за 

извршење буџета Скупштини општине и наредбодавац је за извршење буџета општине. На 

основу члана 78. Статута образује се, Општинска управа којом руководи начелник. 

Директни корисници немају отворене подрачуне већ своје пословање обављају преко 

рачуна извршења буџета општине. Индиректни буџетски корисници послују преко 

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

остварују у складу са законом, а који су отворени у оквиру консолидованог рачуна трезора 

(КРТ). 

Законом о буџетском систему одређени су директни и индиректни корисници 

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

 
12 „Сл.лист Општине Ада“, бр.11/2019, 20/2019; 32/2020; 
13 „Сл.лист Општине Ада“, бр.4/2020, 35/2020; 
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буџетских средстава органи и службе локалне власти. У члану 2. став 1. тачка 8. 

дефинисано је да су индиректни корисници буџетских средстава правосудни органи, 

буџетски фондови, месне заједнице, установе основане од стране Републике Србије 

односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских 

средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања. 

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

корисника јавних средстава у оквиру трезора 201 – општина Ада обухваћени су: (а) 

директни корисници буџета и то: Скупштина општине Ада, Председник општине Ада, 

Општинско веће општине Ада, Општинскa управа општине Ада и општинско 

правобранилаштво и (б) индиректни корисници буџета општине и то: Предшколска 

установа „Чика Јова Змај“, Библиотека „Сарваш Габор“, МЗ „Мол“, Прва МЗ и Друга МЗ 

и МЗ Утрине.  Општина Ада је оснивач Јавно предузећа за рекреацију „Адица“ и Јавно 

комуналног предузеће „Стандард“. 

  У Општинској управи општине Ада основне унутрашње јединице су: 1) Одељење за 

комуналне послове, утбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине; 2) Одељење 

за капиталне инвестиције и за локални развој; 3) одељење за буџет и финансије; 4) 

Одељење за локалну пореску администрацију; 5) одељење за општу управу, друштвене 

делатности и заједничке послове; 6) Одељење за имовинско-правне послове; 7) Одељење 

за инспекцијске послове; 8) Стручна служба за скупштинске послове и послове 

Општинског већа.  

 

1) Управљање ризицима 

Управљање ризицима подразумева идентификовање потенцијалних пословних 

догађаја и ситуација које могу угрозити постављене циљеве корисника јавних средстава 

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

да руководиоцу пружи разумно уверавање да ће циљеви корисника јавних средстава 

детерминисани делокругом бити остварени. Руководилац корисника јавних средстава 

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

и у случају да се контролно окружење значајније измени. Контроле које служе за свођење 

ризика на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране најмање једном 

годишње.   

Председник општине Ада је дана 20. октобра 2020. године донео Стратегију 

управљања ризицима општине Ада, број: 020-5-101/2020-02. 

 

2) Контролне активности 

Контролне активности представљају политике и процедуре које успоставља 

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

одговарајућих радњи ради смањења могућих ризика који могу настати и угрозити 

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

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

спровођење дефинисане политике. Контролним поступцима имплементирају се контролне 

политике путем специфичних и рутинских задатака којим се обухватају основне функције 

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

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

адекватно документовање; правила за приступ средствима и информацијама и интерна 

верификација и поуздано извештавање.  

Oпштина је рачуноводствени систем уредила доношењем следећих интерних 

општих аката: Правилник о буџетском рачуноводству број 016-78/2010-04 од 1. 09.2010. 

године; Упутство о раду трезора општине Ада, број 020-6-41/2016-03 од 08.04.2016. године 

Правилник о увођењу процедуре плаћања код директних корисника буџета општине Ада, 

број 020-6-42/2016-03 од 08.04.2016.године; Правилник о поклонима са протоколарном 
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намером, број 020-5-63/2016-02 од 22.03.2016. године; Одлука о локалним комуналним 

таксама, број 434-6/2019-01од 31.01.2019. године. 

. 

 

Откривене неправилности: 

-имовина Општине која није идентификована, евидентирана, уписана у катастар 

непокретности и адекватно пописана, па постоји ризик од неовлашћене употребе, 

отуђења или губитка; 

-буџет није у потпуности припремљен на основу система јединствене буџетске 

класификације, јер није испоштована организациона и економска класификација; 

- Управа општине Ада није у потпуности извршили упоређивање података из 

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

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

укупних обавеза Општине у односу на извршене конфирмације са трећим лицима; 

-судски спорови (потенцијалне обавезе и потраживања) се не анализирају на 

адекватан начин, што може да доведе до изгубљених спорова и повећања 

непланираних расхода и јавља се ризик од неликвидности Општине. 

Ризик: Неуспостављањем адекватних контролних активности постоји ризик да ће се 

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

у пословању и не успоставе адекватне писане политике и процедуре, могу се угрозити 

предвиђени циљеви у вези са извршењем донетог буџета и планираних активности. 

Препорука број 1: Препоручујемо одговорним лицима Општине Ада да: (1) воде 

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

о стању  променама на имовини; (2) се буџет припреми на основу система јединствене 

буџетске класификације; (3) редовно врше усаглашавање потраживања и обавеза са 

купцима и  добављачима; (4) судске спорове континуирано прате, анализирају и према 

процени потенцијалних прихода и расхода, приликом припреме и доношења буџета и 

по том основу, изврше одговарајући распоред. 

 

4) Информисање и комуникације 

 

Општина Ада, преко веб сајта https://www1.ada.org.rs/ информише своје грађане о 

актуелним дешавањима у градској општини. 

Почетна страница интернет презентације општине садржи извештаје о актуелним 

догађајима у органима локалне самоуправе, вести из области привреде, културе и спорта, 

са територије општине, Информатор о раду као и обавештење о конкурсима и јавним 

набавкама.   

У рачуноводству се користи програм „Clicker“ Агенцијe „Clicker”, Нови Сад  за 

потребе рачуноводства директних корисника (плате, ликвидатура, аналитика основних 

средстава…) и припреме буџета. Осим овог програма користе се и услуге „Хермес“ 

Друштво за израду информационог система „Mega computer engineering“ а услуга обухвата 

софтверске модуле Писарница са органима решавања, Кадовска евиденција, електронска 

евиденција радног времена СМС сервис и веб апликацију Систем 48. 

Рачуноводствени систем представља основну претпоставку за ефикасно 

функционисање система рачуноводственог информисања. Њега чине запослени, сви 

предвиђени поступци, технички уређаји и успостављене евиденције за стварање 

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

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

догађајима и активностима, у финансијском и нефинансијском облику треба 

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

остварило успостављен је развијен информациони систем којим се обухватају опште 
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контроле и контроле појединих рачунарских апликација, што подразумева успостављање 

одговарајућег рачуноводственог система путем кога се врши евидентирање трансакција, 

контролисање пословања, заштита имовине и припрема извештаја.  

Према члану 5. Уредбе о буџетском рачуноводству, готовинска основа представља 

основу за вођење буџетског рачуноводства, а према члану 9. исте Уредбе пословне књиге 

треба водити по систему двојног књиговодства, хронолошки, уредно и ажурно у складу са 

структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру 

и контном плану за буџетски систем. Према истом члану Уредбе, пословне књиге се воде 

у слободним листовима или електронском облику. Директни корисници буџетских 

средстава који своје финансијско пословање не обављају преко сопственог рачуна, воде 

само помоћне књиге и евиденције. Индиректни корисници буџетских средстава који своје 

финансијско пословање обављају преко сопствених рачуна успоставили су сопствени 

рачуноводствени систем, што подразумева посебно вођење пословних књига (дневника, 

главне књиге, помоћних књига и евиденција).  

Евиденција на програму „Clicker“ Агенцијe „Clicker”, Нови Сад, кориснику 

омогућава без додатне рачунарске анализе недвосмислено утврђивање стања на 

финансисјским картицама кроз појединачни преглед. Закључни листови прихода и расхода 

пружају комплетан преглед по свим економским класификацијама од трећег до шестог 

нивоа конта. Преузимањем главне књиге која је дата од стране субјекта ревизије Општине, 

конта активе и пасиве имају почетна стања. Увидом у базу података главне књиге трезора 

Општине, може се сматрати да је поуздана основа за обезбеђивање тачних и потпуних 

књиговодствених евиденција, јер обезбеђује евидентирање пословних промена 

хронолошки, уредно и ажурно. Приликом израде завршног рачуна, подаци који се односе 

на директне кориснике, програм преузима аутоматски, а подаци из образаца индиректних 

корисника се путем специјалних информатичких алата са ИСПФИ – Трезорски програм 

преводе на одговарајући програмски језик и тако се директно преузимају у периоду 

консолидације података за Општину Ада. 

Откривене неправилности: 

- Субјект ревизије нема усклађене податке о зградама и грађевинским објектима у јавној 

својини Општине, у својим службама (имовинско правна служба и служба за финансије 

и рачуноводство) нити са подацима из евиденције РГЗ; 

- мањи део расхода код Председника општине није правилно евидентиран у складу са 

структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем, и то: евидентирани су расходи за набавку 

ракије у износу од 150 хиљада динара на синтетичком конту 423621 – Услуге за 

домаћинство уместо на конту 423712 – Поклони; евидентирани су расходи у износу од 

150 хиљада динара на субаналитичком конту 423711 – Репрезентација уместо на 

субаналитичком конту 423712 – Поклони; евидентирани су расходи за угоститељске 

услуге у износу од 299 хиљада динара са субаналитичког конта 423911 – Остале опште 

услуге уместо са конта 423621 – Угоститељске услуге;  

- Општинска управа је извршила и евидентирала расходе у износу од 393 хиљаде динара 

са субаналитичког конта 423392 – Чланарине, који није утврђен у Контном плану за 

буџетски систем; 

- Општинска управа је изградњу прикључка за воду у износу од 792 хиљаде динара 

евидентирала на конту 511242 – Канализација уместо субаналитичког конта 511241 – 

Водовод; 

-Плаћање Општинске управе за пружене услуге испоруке природног гаса и пружену 

услугу водовода и канализације ЈКП „Стандард“ је извршено без Уговора; пружене 

услуге фиксне телефоније без Уговора са „Телеком Србија“, као и наруџбеница о 

пружању услуга интернета је извршена без Уговора, док је Уговор за пријем, пренос и 
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уручење поштанских пошиљки са ЈП „ПТТ саобраћај Србија број 2013-72249/1 

закључен још 10. јуна 2013. године; 

-ПУ „Чика Јова Змај“ је закључила Уговор са ЈКП „Стандард“ Ада за утрошени гас за 

грејање, број 101/ЈКП-60 од 22. априла 2010. године који по својој природи не захтевају 

плаћање у више година и извршила расход у укупном износу од 1.858 хиљада динара 

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

у прописаним роковима, јавља се ризик израде непоузданих финансијских извештаја.  

Препорука број 2: Препоручујемо одговорним лицима општине Ада да: (1) имовинско 

правна служба и служба за финансије и рачуноводство међусобно усагласе податке као 

и са подацима из евиденције РГЗ и воде тачну евиденцију објеката; (2) евидентирање 

врше на контима која су прописана Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем и (3) потишу или обнове старе уговоре на 

основу којих извршавају расходе. 

 

2.1.2    Праћење и процена система, интерна ревизија 

       Праћење и процена система подразумева континуирани процес надгледања 

финансијског управљања и контроле његове адекватности, функционалности, као и 

одговарајуће дизајнирање, са циљем побољшања његове ефикасности. Праћење и процена 

система се изводи на неколико начина: текућим увидом, само процењивањем и интерном 

ревизијом. 

       Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 

општине Ада је систематизовано радно место интерни ревизор које је и попуњено.  

  Општина Ада има успостављену интерну ревизију. Систематизацијом је 

предвиђено једно радно место за интерног ревизора које је попуњено. Интерна ревизија је 

независна од делатности коју ревидира, није део ниједног пословног процеса, односно 

организационог дела корисника буџетских средстава општине Ада, а у свом раду 

непосредно одговара Председнику општине.  Интерни ревизор је сачинио Годишњи план  

Интерне ревизије за 2021. годину број  47-6/2020-01 од 21.12.2020. године. 

     Такође, интерни ревизор је у претходном периоду  сачинио Извештај о извршеној 

ревизији система - Попис имовине и обавеза за 2019. годину. Број 47-3-11/2020-01 од 

30.11.2020. и Извештај о извршеној ревизији система - зарада запослених у периоу од 

01.01.2019. до 31.08.2019. број 47-3-09/2019-01 од 10.03.2020. године 

На основу анализе документације која нам је достављена евидентно је да је интерни 

ревизор део контролног окружења и покушава да помогне у решавању ризика пословања 

обрађујући одређене области пословања општине и идентификујући слабости система. 

Један од извештаја интерног ревизора је идентификовао највећу слабост у раду Општине 

Ада а то је правилно и методично вршење пописа у општини Ада, коју смо и ми у ревизији 

идентификовали као област са највећим ризиком.  

 

2.2. Завршни рачун 

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

подношење завршних рачуна, између осталих и корисника средстава Републичког фонда 

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

извештаја за претходну годину индиректних корисника буџетских средстава јединица 

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

 Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно 

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

подношења финансијских извештаја, као и садржина образаца за финансијске извештаје.  

Општина Ада је доставила Општинском већу Нацрт Одлуке о завршном рачуну 6. маја 

2021. године на следећим обрасцима: 
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1) Образац 1 – Биланс стања на дан 31.12.2021. године;  

2) Образац 2 – Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године;  

3) Образац 3 – Извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примања од 

продаје нефинансијске имовине – Извештај о капиталним издацима и примањима у 

периоду од 1.1. до 31.12.2021. године;  

4) Образац 4 – Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године; 

5) Образац 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1. до 31.12.2021. године; 

који садржи извештај о учинку програма за 2021. годину укључујући и учинак на 

унапређењу родне равноправности. 

6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења; 

7) Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве у 2021. години; 

8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године; 

9) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца 

и капитала и извршеним отплатама дугова; 

10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, 

пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета 

 

2.2.1. Извештај о извршењу буџета – Образац 5 

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

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног 

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

буџета – Образац 5. 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01-31.12.2021. године утврђен је вишак 

новчаних прилива у износу од 185.681 хиљаде динара, као разлика између укупних расхода 

и издатака у износу од 560.238 хиљада динара и укупних прихода и примања у износу од 

745.919 хиљада динара. Ова разлика је приказана по нивоима финансирања у следећим 

табелама. 
   Табела број 1: Структура прихода и примања                                                  у хиљадама динара 

Број 

конта 
Приходи и примања  

Износ 

планираних 

прихода и 
примања 

Износ остварених прихода и примања 

Укупно 

(од 5 
до 10) 

Приходи и примања из буџета Из 
донација 

и 

помоћи 

Из 

осталих 
извора Републике АП 

Општине/ 
града 

ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

700000 

+800000 

ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

845.406 745.919 21.426 143.748 575.948 0 4.585 212 

700000 
ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ 
823.406 732.749 21.426 143.748  562.778   4.585 212 

710000 Порези 590.133 522.373     522.373       

730000 
Донације, помоћи и 

трансвери 
179.526 169.197 21.426 143.748     4.023    

740000 Други приходи 53.747 41.179     40.405   562 212 

741000  Приходи од имовине 17.500 11.539   11.496   43 

742000 
Приходи од продаје 
добара и услуга 

21.872 19.974   19.873   101 

743000 
Новчане казне и 

одузета имов.корист 
5.550 4.025   4.025    

744000 
Добровољни 

трансфери од ф.п.л. 
1.060 622     562 60 

745000 
Мешовити и 
неодређени приходи 

7.765 5.019   5.019   8 
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800000 

ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  

22.000 13.170     13.170       

810000 
Примања од продаје 

основих средстава 
16.000 8.714     8.714      

840000 
Примања од продаје 

природне имовине 
6.000 4.456     4.456       

  
Укупни приходи и 

примања 
845.406 745.919 21.426 143.748 575.948 0 4.585 212 

 

 

   Табела број 2: Структура расхода и издатака                                                                                                             у хиљадама динара 

Број 

конта 
Расходи и издаци 

Износ 
одобрених 

апропријациј

а 

Износ извршених расхода и издатака 

Укупно (од 

5 до 10) 

Расходи и издаци на терет буџета Из 

донациј

а и 

помоћи 

Из 

остали

х 

извора 
Републ

ике 
АП 

Општин

е/ града 

ОО

СО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 646.114 560.238 22.816 100.763 436.208 0 247 204 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  
579.474 516.104  22.161 99.653 394.145   145 

410000 Расходи за запослене 
157.120 147.491   68.723 78.768       

420000 
Коришћење услуга и 

роба 236.321 196.525 4.939  29.270 162.171    145 

440000 
Отплата камата и 
пратећи трошкови 

задуживања 7.160 7.127    7.127        

450000 Субвенције 
9.900 9.563   9.563       

460000 
Донације,дотације и 

трансфери 87.874 76.809 11.142   65.667       

470000 
Социјално осигурање 
и социјална заштита 23.528 21.970 6.059  1.660 14.251       

480000 Остали расходи 
58.371 56.619 21   56.598       

500000 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину 66.640 44.134 655 1.110 42.063 0 247 59 

510000 Основна средства 
65.485 43.012 655 1.110  40.941   247 59 

540000 Природна имовина 
1.155 1.122   1.122    

600000 

Издаци за отплату 

главнице и набавку 

финансијске имовине 230.299 181.427 0 20.938 160.489 0 0 0 

610000 Отплата главнице 
           

620000 
Набавка финансијске 

имовине 230.299  181.427   20.938  160.489        

  
Укупни расходи и 

издаци 876.413 741.665 22.816 121.701 596.697  247 204 

Планирани износ расхода и издатака од 876.413 хиљада динара састоји се од (1) плана 

текућих расхода у износу од 579.474 хиљаде динара и (2) плана издатака за нефинансијску 

имовину у износу од 296.939 хиљада динара.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности. 
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2.2.1.1. Текући приходи и примања 

Одлуком о  буџету општине Ада за 2021. годину 14 планирани су укупни приходи у 

износу од 677.510 хиљадa динара и пренета средства из претходне године у износу од 2.115 

хиљаде динара, а у Одлуци о завршном рачуну општине Ада за 2021. годину исказано је 

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

745.274 хиљада динара. Структура планираних и остварених прихода, примања дата је у 

Табели број 4. 

 
  Табела брoj 3: Планирани и остварени приходи и примања Општине Ада за 2021. годину                у хиљадама динара 

Економ. 

класиф. 
Врста прихода Планирано Остварени % 

А) ПОРЕЗИ: 590.133 522.373 88,52 

711 Порез на доходак, добит и капиталну добит 378.060 347.662 91с,96 

713 Порез на имовину 166.000 136.191 82,04 

714 Порез на добра и услуге 28.954 22.710 78,43 

716 Други порези 17.119 15.809 92,35 

Б) Донације и трансфери 179.526 168.761 93,87 

732 

Текуће донације од међународних 

организација 3.776 3.776 0 

733 Трансфери од других нивоа власти 175.750 164.988 93,87 

В) ДРУГИ ПРИХОДИ 53.747 40.967 76,22 

741 Приходи од имовине 17.500 11.495 65,69 

742 Продаја добара и услуга 21.872 19.873 90,86 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 5.550 4.025 72,53 

744 

Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 1.060 562 53,05 

745 Мешовити и неодређ. приходи 7.765 5.011 64,53 

  Укупно текући приходи (класа 7) 823.406 732.100 88,91 

811 Примања од продаје непокретности 10.000 4.338 43,39 

812 Примања од продаје покретне имовине 6.000 4.375 72,91 

841 Примања од продаје земљишта 6.000 4.456 74,27 

 

Укупно примања од продаје нефинансијске 

имовине (класа 8) 22.000 13.170 59,86 

  Укупно текући приходи и примања 845.406 745.274 88,16 

 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину15 - 

Четврти  ребаланс, планирани су приходи и примања у износу од 845.406 хиљадa динара, 

а остварени у износу од 745.274 хиљада динара или 88,16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графикон број 2 : Структура учешћа највећих прихода у буџету 2021. године 

 
14 „Службени лист општине Ада“, број: 42, од 30.12.2020. године(„Службени лист општине Ада“, број: 18, 

од 08.12.2006. године)   
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На основу извршене ревизије узорковане документације утврдили смо да је: 

• У односу на планирана средства за 2021. годину приходи од пореза на капиталну добит 

остварени су у износу од 347.662 хиљаде динара, што представља 92% остварења у 

односу на план.Повећање прихода од пореза на капиталну добит у односу на претходну 

годину за 15%.  

• Приходи од имовине остварени су у износу од 11.495 хиљада динара што представља 

пад од 11%  у односу на остварене приходе од имовине у 2020. години. Приходи од 

имовине у 2021. години остварени су у износу од 66% од планиране вредности; 

• Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу 19.873 хиљаде динара или 

9% мање у односу на план, што чини пад од 1.999 хиљада динара, односно остварени 

приходи од продаје добара и услуга у односу на планиране остварени су 91%; 

• Порези на имовину остварени су у износу 136.191 хиљаду динара тј. 18% мање  у односу 

на план, што чини пад од 29.809 хиљадa динара, односно остварени порези на имовину 

у односу на планиране остварени су 82%; 

• Порези на добра и услуге остварени су у износу 22.710 хиљада динара, што представља 

номинални пад од 6.244 хиљаде динара, тј. 22%,  или 78% у односу на план. 

• Укупни текући приходи и примања су остварени су у износу од 88% у односу на план.  

 

Изворни приходи буџета Општине 

 Општина Ада је формирала, Одељење за локалну пореску администрацију Ада (ЛПА). 

Одељење за локалну пореску администрацију Ада врши утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода на основу инсталираног Информационог система ЛПА 

Института „Михајло Пупин“.  

У складу са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе16, јединици локалне 

самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, који су исказани 

према следећој структури:  

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

ускл.дин.изн, 104/16-др.закон, 96/17 ускл.дин.изн, 89/18-ускл.дин.изн и 95/18-др закон, 86/2019 -усклађени дин.изн.,126/2020-усклађени 
дин.изн.,99/2021 усклађени дин. изн., 111/2021-др. закон 

47%

19%
3%

2%

0%

22%

2% 3%

1%

0%
1%

0%

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

ДРУГИ ПОРЕЗИ 

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
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Порез на имовину. Утврђује се и наплаћује на основу Закона о порезима на имовину17, 

Одлука о висини стопе пореза на имовину Општине Ада18  и Одлука о утврђивању 

просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама за утврђивање 

пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Ада19  

 
Табела број 4:Порези на имовин уфизичких и правнихлица                                                                        у хиљадама динара 

Р. 

бр. 
Ек.кл. О П И С 

Брoj 

издатих 

решења 
2020.г. 

Брoj 

издатих 

решења 
2021.г. 

Приход 

буџета 
Општине -

2021 

уплаћено 

Потраживање од обвезника Општине 31.12.2021 

Дуг Камата 
Укупан 

дуг 
Преплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 713121 

Порез на 

имовину 

физичких лица 

9.762 9.906 65.983 39.164 21.584 60.748 8.461 

2. 713122 

Порез на 
имовину 

правних лица 

који  воде 
пословне књиге 

201 220 51.166 14.469 15.864 30.333 1.960 

3. УКУПНО (1-2) 9.963 10.126 117.149 53.633 37.448 91.081 10.421 

 

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

физичких лица обрачунат је за 144 лица више у 2021. години у односу на 2020. годину и у 

2021. години евидентиран је приход у износу од 65.983 хиљаде динара. На основу 

достављене документације евидентирано је да се у оквиру пореза на имовину физичких 

лица води основни дуг у износу од 39.164 хиљада динара као и 21.584 хиљаде динара на 

име припадајућих камата. Такође, на основу документације евидентирано је да су у оквиру 

пореза на имовину физичких лица евидентиране претплате у износу од 8.461 хиљаду 

динара. 

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

правних лица који воде пословне књиге обрачунат је за 19  лица више у 2021. години у 

односу на 2020. годину. Приход у 2021. години евидентиран је у износу од 51.166 хиљада 

динара. На основу достављене документације утврдили смо да се у оквиру пореза на 

имовину правних лица који воде пословне књиге води основни дуг у износу од 14.469 

хиљада динара као и 15.864 хиљада динара на име припадајућих камата. Такође, на основу 

документације утврдили смо да су у оквиру пореза на имовину физичких лица 

евидентиране претплате у износу од 1.960 хиљада динара. 

По основу Пореза на имовину у 2020. годину издато је 9.963 решења, док је у 2021. 

години издато 10.126 решења. Приход буџета Општине у 2021 години износи укупно 

117.149 хиљаде динара, дуг је евидентиран у износу оид 53.633 хиљада динара, камата у 

укупном износу од 37.448 хиљада динара, претплата у укупном изосу 10.421 хиљаду 

динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања и исказивања ових прихода.   

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

комуналним таксама за територију Општине 20. 

 

 
        Табела број 5:Локалне комуналне таксе                                              у хиљадама  динара 

 
17 „Службени гласник РС“, бр. 26/01, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 - одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02-др закон, 

135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13, 68/14 – др. закон,  95/18 и 99/18 - одлука УС, 86/2019, 144/2020 и 

118/2021 
18 „Службени лист општине Ада“, број: 18, од 08.12.2006. године 
19

 „Службени лист општине Ада“, број: 40, од 04.12.2020. године. 
20 „Службени гласник општине Ада“ број: 18, од 08.12.2006. године 
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Р.бр 
Екон. 

класифик 
Назив 

Бр. 

издатих 

решења 

2020 

 

Бр. 

издатих 

решења 

2021 

Приход 

буџета 

Општине 

2021 

Потраживање од обвезника Општине 

Дуг Камата Укупно Претплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 714599 

Накнада за закуп 

земљишног појаса 

општинског пута и 

улице 

- 

- 

- - - - - 

2. 714513 
Комунална такса за 

држање моторних и 

друмских возила 

- 
- 

9.447 - - - - 

3. 714543 Накнада за промену 

намене обрадивог 

пољопривредног 

земљишта 

- - - - - - - 

4. 714549 Накнада за загађивање 

животне средине 

- - 11.499 - - - - 

5. 714552 Боравишна такса - - 715 - - - - 

6. 714431 Комунална такса за 

рекламне паное 
- - -13 120 54 174 18 

7. 741531 Комунална такса за јавне 

површине 

- - 38 104 56 160 81 

8. 714566 Накнада за рекламне 

паное 

62 66 925 213 23 436 75 

9. 714553 Боравишна такса 5 8 65 10 0 10 7 

11 714562 
Посебна накнада за 

заштиту животне средине 

 

643 

 

651 

 

9.758 

 

6.589 

 

4.706 

 

11.295 

 

1.720 

12 714565 
Накнада за коришћење 

јавних површина 
22 

21 
545 543 65 608 76 

13 716111 

Комунална такса за 

истициње фирме на 

пословном простору 

124 

121 

15.809 3.098 3.563 6.661 2.627 

14 УКУПНО (1-13) 856 867 48.788 10.677 8.467 19.344 4.604 

  

Порези на добра и услуге (714000) 

Комунална такса за држање моторних и друмских возила (714513). 

У 2021. и 2020. години нису издата решења по овом основу, али је евидентран приход 

буџета Општине у износу од 9.447 хиљада динара. Дуг, камата и претплата нису 

евидентирани. 

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта (714543) 

У 2021. и 2020. години нису издата решења по овом основу, није остварен приход буџета 

Општине, нити је евидентиран дуг, камата и претплата обвезника. 

Накнада за загађивање животне средине (714549) 

У 2021. и 2020. години нису издата решења по овом основу. Приход буџета Општине 

евидентиран је из износу од 11.499 хиљада динара. Дуг, камата и претплата од обвезника 

нису евидентирани. 

Боравишна такса (714552) 

У 2021. и 2020. години нису издата решења по овом основу. Приход буџета Општине 

евидентиран је из износу од 715 хиљада динара. Дуг, камата и претплата од обвезника нису 

евидентирани. 

Комунална такса за рекламне паное (714431) 
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У 2021. и 2022. години нису издата решења по овом основу. Приход буџета Општине 

евидентиран је у износу од – 13 хиљада динара. Дуг је евидентиран у износу од 120 хиљада 

динара, камата 54 хиљада динара и претплата 18 хиљада динара. 

Комунална такса за јавне површине (741531) 

У 2021. и 2020. години нису издавана решења по овом основу. Приход буџет Општине 

у 2021. години остварен је 38 хиљада динара. Дуг је евидентиран у износу од 104 хиљада 

динара, камата у износу од 56 хиљада динара, а претплата у износу од 81 хиљаду динара.  

Накнада за рекламне паное (714566) 

У 2021. години издато је четири више решења у односу на 2020. годину. Приход 

Општине у 2021. години евидентиран је у износу од 925 хиљада динара. Дуг је евидентиран 

у износу од 213 хиљада динара, камата у износу од 23 хиљада дианара, док је претплата 

евидентирана у износу од 75 хиљада динара. 

Боравишна такса (714533) 

У 2021. години издато је три више решења у односу на 2020. годину. Приход Општине 

Буџета у 2021. години евидентиран је у износу од 65 хиљада динара, дуг је евидентиран у 

износу од 10 хиљада динара, камата није евидентирана, док је претплата евидентирана у 

износу од седам хиљада дианара.  

Посебна накнада за заштиту животне средине (714562) 

У 2021. години издато је осам решења више него у 2020. години. Приход буџета 

Општине у 2021. години евидентиран је у износу од 9.758 хиљда динара, дуг у износу од 

6.589 хиљада динара, камата 4.706 хиљада динара, а претплата је евидентирана у износу 

од 1.720 хиљаде динара.  

Накнада за коришћење јавних површина (714565) 

У 2021. години издато је једно решење мање у односу на 2020. годину. Приход буџета 

Општине у 2021. години остварен је у износу од 545 хиљаде динара, дуг је евидентиран у 

износу од 543 хиљаде динара, камата у износу од 65 хиљада динара, док је претплата 

евидентирана у износу од 76 хиљада динара. 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору (716111) 

У 2021. години донето је три решења мање у односу на 2020. годину. Приход буџета 

Општине у 2021. години евидентиран је у износу од 15.809 хиљада динара, дуг у износу од 

3.098 хиљада динара, камата у износу од 3.563 хиљада динара, док је претплата 

евидентирана у износу од 2.627 хиљада динара.  

На име локалних комуналних такси у 2020. години донето је укупно 856  решења, а у 

2021. години 867 решења, што је за 11 решења више у 2021. години у односу 2020. годину. 

Приход буџета Општине у 2021 остварен је у укупном износу од 48.788 хиљада динара, 

дуг је евидентиран у укупном износу од 10.677 хиљада динара, камата је евидентирана у 

износу од 8.467 хиљада динара, а претплата у износу од 4.604 хиљде динара.   

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања и исказивања ових прихода. 

Приходи од имовине (74100) 

Приход буџета општине од камата   (741151) 

Остварени приход по овом основу у 2021. години је 421 хиљаду динара. 

Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (741516) 

Остварени приход по овом основу у 2021. години износи 448 хиљада динара. 

Средства од закупа пољопривредног земљишта и објеката у друштвеној својини 

(741522) 

Остварени приходи по овом основу у 2021. години су у износу од 8.201 хиљаду динара. 

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта (741526) 

Остварени приход по овом основу у 2021. годину износи 2.426 хиљаде динара.   

Накнада за коришћење грађевинског земљишта (741534) 
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Приходи по овом основу у 2021 години остварени су у износу од 2.078 хиљада динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања и исказивања ових прихода. 

 

Приходи од продаје добара и услуга (74200) 

Приход од закупнине од грађевинског земљишта (742153) 

Приходи по овом основу у 2021. години остварени су у износу од 7.466 хиљада динара. 

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

својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (742155) 

Приходи по овом основу у 2021. години остварени су у износу од 977 хиљада динара. 

 
Табела број 6:  Самодопринос                                                                                                                    у хиљадама динара 

Р. 

бр. 
Ек.кл. О П И С 

Брoj 

издатих 

решења 

2020.г. 

Брoj 

издатих 

решења 

2021.г. 

Приход 

буџета 

Општине 

-2021 

уплаћено 

Потраживање од обвезника 

Општине 31.12.2021 

Дуг Камата 
Укупан 

дуг 
Преплата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 711183 
Самодопринос из прихода 

пољопривреде и шумарства 
1.712 2.502 5.211 1.964 1.206 3.170 586 

2. 
   

711184 

Самодопинос из прихода 

лица које се баве 

самосталном делатношћу 

436 341 16.408 1.311 823 2.134 3.561 

3. 711185 Самодопринос од имовине - 474 1.470 1.599 59 1.658 31 

4. УКУПНО (1-4) 2.148 3.317 23.089 4.874 2.088 6.962 4.178 

 

У општини Ада, дана 16.01.2021. године одржан је референдум где су грађани 

изгласали увођење самодоприноса у општини Ада. Локлна пореска администрација је на 

основу нове одлуке у којој се поред Самодоприноса из прихода пољопривреде и 

шумарства, Самодоприноса  из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 

(предузетници) изгасан и Самодопринос од имовине а односи се на имовину пореских 

обвезника чија имовина се налази на територији општине Ада а пребивалиште им је ван 

територије општине. У наведеним одлукама плаћања су ослобођени пензионери, као 

категорија становништва са ниским примањима. 

Самодопринос из прихода пољопривреде и шумарства (711183). Самодопринос из 

прихода пољопривреде и шумарства обрачунат је за 790 лица више у 2021. години у односу 

на 2020. годину и у 2021. години евидентиран је приход у износу од 5.211 хиљада динара. 

На основу достављене документације утврдили смо да се у оквиру Самодоприноса из 

прихода пољопривреде и шумарства води основни дуг у износу од 1.964 хиљада динара 

као и 1.206 хиљада динара на име припадајућих камата. Такође, на основу документације 

утврдили смо да су у оквиру Самодоприноса из прихода пољопривреде и шумарства 

евидентиране преплате у износу од 586 хиљада динара. 

Самодопринос из прихода лица које се баве самосталном делатношћу (711184). 

Самодопринос из прихода лица које се баве самосталном делатношћу обрачунат је за 95  

лица мање у 2021. години у односу на 2020. годину. Приход у 2021. години евидентиран је 

у износу од 16.408 хиљада динара. На основу достављене документације утврдили смо да 

се у оквиру Самодоприноса из прихода лица које се баве самосталном делатношћу води 

основни дуг у износу од 1.311 хиљаду динара као и 823 хиљаде динара на име припадајућих 

камата. Такође, на основу документације утврдили смо да су у оквиру Самодоприноса из 

прихода лица које се баве самосталним делатношћу евидентиране претплате у износу од 

3.561 хиљаду динара. 

Самодопринос од имовине (711185). Самодопринос од имовине обрачунат је у 2021. 

години за 474 лица. У 2020 години Самодопринос од имовине није обрачунат.  Приход у 

2021. години евидентиран је у износу од 1.470 хиљада динара. На основу достављене 
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документације утврдили смо да се у оквиру Самодоприноса од имовине  води основни дуг 

у износу од 1.599 хиљада динара као и 59 хиљда динара на име припадајућих камата. 

Такође, на основу документације утврдили смо да су у оквиру Самодоприноса од имовине 

евидентиране претплате у износу од 31 хиљаду динара. 

По основу Самодоприноса у 2020. години донето је укупно 2.148 решења, док је у 2021. 

години донето укупно 3.317 решења, односно у 2021. години у односу на 2020. годину 

више је донето 1.169 решења. Укупан приход буџета Општине у 2021. години остварен је 

у износу од 25.166 хиљада динара, укупан дуг је евидентиран у износу од 9.865 хиљада 

динара, камата у укупном износу од 13.130 хиљада динара, док је претплата евидентирана 

у укупном износу од 6.915 хиљада динара.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања и исказивања ових прихода 

 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта (741534). Накнада за коришћење 

грађевинског земљишта није обрачуната у 2020. и 2021. години, а  приход у 2021. години, 

по овом основу евидентиран је у износу од 2.077 хиљада динара. На основу достављене 

документације утврдили смо да се у оквиру Накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта води основни дуг у износу од 4.991 хиљаду динара као и 11.042 хиљде динара 

на име припадајућих камата. Такође, на основу документације утврдили смо да су у оквиру 

Накнаде за коришћење грђевинског земљишта евидентиране претплате у износу од 2.737 

хиљада динара. 

 

Део добити јавних предузећа у корист нивоа градова, конто 745153.  На овом 

субаналитичком конту евидентиран је приход који остварује јединица локалне самоуправе 

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

У 2021. години планирана су средства по овом основу у износу од 3.500 хиљада динара 

и исто толико је остварено. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања и исказивања ових прихода  

 

Трансфери 

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (733151) 

На овом конту у 2021. години нису планирана средства, док је приход по овом основу 

евидентиран  у износу од 20 хиљада динара. 

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

конто (733154).  

Планирана средства на овом конту су 1.236 хиљада динара,  а остварен приход 

евидентиран је у истом износу. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне 

неправилности приликом евидентирања и исказивања ових прихода 

Приходи  индиректних корисника: 

На основу извршене ревизије узорковане документације утврђено је да је приход 

по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа 

општина  (конто 742156) планиран у износу од 10.000 хиљаде динара, а остварење је у 

износу од 10.089 хиљада динара које је остварила Предшколска установа „Чика Јова Змај“. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања и исказивања ових прихода  

 

Примања 

Примања од продаје нефинансијске имовине 800000 
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Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину 

планирана су примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 22.000 хиљада 

динара. У току 2021. године примања од продаје нефинансијске имовине су остварена у 

износу од 13.170 хиљада динара и то: Примања од продаје непокретности у износу од 4.338 

хиљада динара, Примања од продаје покретне имовине у износу од 4.375 хиљада динара и 

Примања од продаје земљишта у износу од 4.456 хиљада динара. 

 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

приликом евидентирања и исказивања ових примања          

 

2.2.1.2. Текући расходи 

  Класа 400000 - Текући расходи садржи: расходе за запослене; коришћење услуга и 

роба; амортизацију и употребу средстава за рад; отплату камата и пратеће трошкове 

задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; социјално осигурање и социјалну 

заштиту; остале расходе и административне трансфере из буџета од ДКБС према 

индиректним буџетским корисницима (у даљем тексту: ИКБС) или између буџетских 

корисника на истом нивоу и средства резерве. 

 
Графикон број 3: Структура расхода и издатака                                                              у хиљадама динара 

 
 

2.2.1.2.1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група – 411000 

Група конта 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи 

аналитичка конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених, плате 

приправника, плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда, накнаде 

штете запослених и остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте. 

  Права и обавезе по основу рада за запослене у јавном сектору уређују се према, 

Закону о платама у државним органима и јавним службама21, Закону о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе22 као и посебним законима 

којима се уређују поједине делатности (образовање, култура, здравство итд.). Закон о 

раду23 примењује се у оним деловима у којима права и обавезе нису, на посебан начин, 

уређени наведеним законима. 

 
21 „Сл. гласник РС“, бр: 34/01... 99/2014,95/2018, 
22 „Сл. гласник РС“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 157/2020 - др. Закон, 
23 „Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење, 
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У 2021. години, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ада за 

2021. годину (четврти ребаланс, за плате, додатке и накнаде запосленима и социјалне 

доприносе на терет послодавца, планирано је 125.415 хиљада динара, а извршење је 

исказано у износу од 119.789 хиљада динара. 

   Планирана маса средстава за плате општине Ада за 2020. годину у односу на 

извршена средства за плате у 2020. години дата је у следећој табели: 
      

Табела број: 7  Извршење средстава за плате код директних и индиректних корисника буџета Општине Ада ( у хиљадама динара)              

                                                                                                                                         

Ред 
Бр 

Опис 
Извршење 

расхода у 2021. 
План за 2021. 

(Одлука о буџету) 
Ребаланс 

IV за 2021. 

Извршење/ План 

рсд % 

1 2 3 4 5 
6 

(5-3) 

7 

(3/5) 

1. Скупштина општине 4.257 4.001 4.801 544 89 

2. Председник општине 10.239 12.086 11.726 1.487 87 

3. Општинско веће 0 0 0 0 0 

4. Општинско јавно правобранилаштво 1.196 1.134 1.283 87 93 

5. Општинска управа 43.056 41.800 43.315 259 99 

6. I Месна заједница Ада 719 766 766 47 94 

7. II Месна заједница Ада 782 789 789 7 99 

8. Месна заједница Мол 245 800 800 555 31 

9.  Месна заједница Утрине 767 775 775 8 99 

10. У.П.В.О „Чика Јова Змај“ 51.570 53.000 53.960 2.390 96 

11. Библиотека „Сарваш Габор“ 6.958 6.790 7.200 242 97 

12. УКУПНО ОППТИНА АДА: 119.789 121.941 125.415 5.626 96 

 

Извршени расходи за плате у 2021. години у односу на планирана средства 

дефинисана Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ада (четвртим 

ребалансом у 2021. години) имају висок проценат реализације и крећу се преко 96%, 

што потврђује налаз да се средства за плате планирају и реализују у складу са високим 

степеном прецизности. 

Планирана маса средстава за плате општине Ада за 2021. годину у односу на 

извршена средства за плате у 2021. години дата је у следећој табели: 

 
Табела број 8: Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални доприноси на терет послодавца (у хиљадама динара) 

                                        

Р. 

Бр. Организационе јединице 
Ребаланс 

IV 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 % 

6/5 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Скупштина општине 4.801 4.801 4.257 4.257 89 100 

2. Председник општине 11.726 11.726 10.239 10.239 87 100 

3. Општинско веће 0 0 0 0 0 100 

4. Општински Правобранилац 1.283 1.283 1.196 1.196 93 100 

5. Општинска управа 43.315 43.315 43.056 43.056 99 100 

6. I Месна заједница Ада 766 766 719 719 96 100 

7. II Месна заједница Ада 789 789 782 782 99 100 

8. Месна заједница Мол 800 800 245 245 31 100 

9. Месна заједница Утрине 775 775 767 767 99 100 

10. У.П.В.О „Чика Јова Змај“ 53.960 53.960 51.570 51.570 96 100 

11. Библиотека „Сарваш Габор“ 7.200 7.200 6.958 6.958 97 100 

12. УКУПНО ОПШТИНА АДА: 125.415 125.415 119.789 119.789 96 100 

 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода.  

                                                                                                                                        
Табела брoj 9: Преглед броја запослених по директним и индиректним корисницима општине Ада на дан 31.12.2019. године  

Назив буџетског корисника  

Број 

изабраних 

лица 

Број 

именованих 

лица 

Број 

постављених 

лица 

Број 

запослених 

Број 

запослених 

Укупан 

број 

запослених 

Број 

запослених 

на 
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на 

одређено 

на 

неодређено 

(директни и 

индиректни 

корисници) 

неодређено 

време по 

Одлуци 

Скуп. 

општине 

Ада 

  1 2 3 4 5 
6 

(1+2+3+4+5) 
 

01 
Председник Општине 

Ада 
2 2    4 4 

02 
Скупштина општине 

Ада 
2 1    3 3 

03 
Општинско веће 

Општине Ада 
       

04 
Општинска управа 

општине Ада 
  1 11 45 57 46 

05 
Правобранилаштво 

општине Ада 
  1   1 1 

01 I Месна заједница Ада   1  1 2 2 

02 II Месна заједница Ада   1  1 2 2 

03 Месна заједница Мол   1 1  2 1 

04 Месна заједница Утрине   1   1 1 

05 У.П.В.О „Чика Јова Змај“  1  7 55 63 56 

06 
Библиотека „Сарваш 

Габор“ 
 1  7  8 1 

Укупно директни корисници  4 3 2 11 45 65 54 

Укупно индиректни корисници   2 4 15 57 78 63 

Укупно (директни и индиректни) 143 117 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне  неправилности.                                                                                                                                         

 

4) Планирање масе средстава за плате  

Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 

2022 и 2023 годину Министарства финансија, утврђено је да локална власт у 2021. години 

може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених који се 

финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају 

на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за псплату плата 

у скалду са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину24  

Табела брoj 10: Планирање масе средстава за плате код директних и индиректних корисника буџета Општине Ада  (у хиљадама динара)  

Редни 
број 

Опис 

Извршење 

расхода у 

2020. години 

План за 2021. 
годину 

Ребаланс IV за 
2021. годину 

План/Извршење 

рсд % рсд % 

1 2 3 4 5 6 (4-3) 7 (4/3) 8 ( 5- 3) 9 (5/3) 

1 
Група конта 
411000 

110.014.000 121.941.000 125.415.000 11.927.000 110% 15.401.000 14% 

2 
Група конта 
412000 

18.335.000 22.356.000 22.134.333 4.021.000 122% 3.799.333 121% 

 Укупно 128.349.000 144.297.000 147.549.333 15.948.000 112% 19.200.333 115% 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне  неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 

1) Скупштина општине. На буџетским позицијама, у оквиру раздела 1 - Скупштина 

општине, предвиђена су средства за плате у износу од 4.801 хиљаду динара. Евидентиран 

је расход у износу од 4.257 хиљада динара, што чини 89% извршења у односу на план.  

Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по основу 

времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у складу са 

законским прописима.  

 
24 „Службени гласник РС“, бр. 84/2019 и 60/2020 – уредба    
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 Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

 1)  Општинско веће. На буџетским позицијама у оквиру раздела 3 – Општинско веће, 

нису планирана средства за плате, нити је евидентирано извршење. 

2) Председник општине. На буџетским позицијама у оквиру раздела 2 – Председник 

општине, планирана су средства за плате у износу од 11.726 хиљада динара. Евидентиран 

је расход у износу од 10.239 хиљада динара, што чини 87% извршења у односу на план. 

Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по основу 

времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у складу са 

законским прописима.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода.  

3) Oпштински Правобранилац. На буџетским позицијама у окиру раздела 4 – 

Општински Правобранилац, планирана су средства у износу од 1.283 хиљаде динара, док 

је извршење евидентирано у износу од 1.196 хиљада динара, што чини 93% у односу на 

план.   

 Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по основу 

времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у складу са 

законским прописима.  

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

4) Општинска управа. На овим буџетским позицијама у оквиру раздела 5 – 

Општинска управа, планирана су средства за плате у износу од 43.315 хиљада динара. 

Евидентиран је расход у износу од 43.056 хиљаде динара, што чини 99% извршења у 

односу на план. 

Основице за обрачун и исплату плате. Закључком Владе 05 број: 121-12402/2021, од 

29.12.2020. године, основице за обрачун и исплату плату почев од плате за децембар 2020. 

године утврђене су:  изабраним лицима у органима и службама локалних власти  у висини 

од 12.193,54 динара нето; постављеним лицима у висини од 2.626,14 динара нето; и 

запосленима у висини од 2.861,65 динара нето, а од плате за месец децембар, основице су 

утврђене изабраним лицима у органима и службама локалне власти у висини од 12.370,26 

динара, постављених лица у висини од 2.662,17 динара и запосленим у висини од 2.903,12 

динара.Основица се запосленима одређује тромесечно.  

При обрачуну и исплати плата примењиване су основице утврђене наведеним 

закључком.  

Коефицијенти за обрачун и исплату плата. Увидом у достављену документацију 

утврдили смо да је Општина Ада плате изабраним, именованим и постављеним лицима и 

запосленима обрачунавала и исплаћивала, применом коефицијената утврђених Законом о 

платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун 

и исплату плата именованих и постављених лица  и запослених у државним органима.  

Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по основу 

времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у складу са 

законским прописима.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

5) I Месна заједница Ада. На овим позицијама, глава 5.1, планирана су средства за 

плате у износу од 766 хиљада  динара. Евидентиран је расход у износу од 719 хиљада 

динара, што чини 96% извршења у односу на план.   

 Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по 

основу времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у 

складу са законским прописима.  
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Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода.. 

6) II Месна заједница Ада. На овим позицијама, глава 5.2,  планирана су средства у 

износу 789 хиљада динара и извршена у износу од 782 хиљаде  динара, што чини 99% 

извршења у односу на план. 

Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде,  у складу 

са законским прописима. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

8) Месна заједница Мол. На овим позицијама, глава 5.3, планирана су средства у 

износу 800 хиљада динара, а извршена у износу од  245 хиљада динара, што чини 31% 

извршења у односу на план.  

Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по основу 

времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у складу са 

законским прописима.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

9) Месна заједница Утрине. На овим позицијама, глава 5.4., планирана су средства у 

износу 755  хиљада динара а извршена су у износу од 767 хиљада  динара, што чини 99% 

извршења у односу на план.  

Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по основу 

времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у складу са 

законским прописима. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

10) У.П.В.О. „Чика Јова Змај“ На овим позицијама, глава 5.5, планирана су средства 

за плате у износу од 53.960 хиљада динара, док је извршење евидентирано у износу од 

51.570 хиљада динара, што чини 96% извршења у односу на план.   

Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по основу 

времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у складу са 

законским прописима. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

11) Библиотека „Сарваш Габор“. На овим позицијама, глава 5.6, планирана су 

средства за плате у износу од 7.200 хиљада динара, док је извршење евидентирано у износу 

од 6.958 хиљада динара, што чини 97% извршења у односу на план. 

Додаци на плату. Минули рад је исплаћен у висини 0,4% од основне зараде, по основу 

времена проведеног на раду за остварену пуну годину рада код послодавца, у складу са 

законским прописима. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне  неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

  

2.2.1.2.2.  Социјални доприноси на терет послодавца, група – 412000 

 Група 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца садржи синтетичка конта на 

којима се књиже доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за 

здравствено осигурање и доприноси за незапосленост. 

 
 

Табела број 11: Социјални доприноси на терет послодавца         ( у  хиљадама динара) 
Р. 

Бр. 
Организационе јединице 

Ребаланс 

IV 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 % 

6/5 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Скупштина општине 1.249 1.249 709 709 57 100 
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2. Председник општине 2.362 2.362 1.705 1.705 72 100 

3. Општинско веће 0 0 0 0 0 0 

4. Општински Правобранилац 226 226 199 199 88 100 

5. Општинска управа 7.536 7.536 7.169 7.169 95 100 

6. I Месна заједница Ада 128 128 120 120 94 100 

7. II Месна заједница Ада 143 143 130 130 91 100 

8. Месна заједница Мол 150 150 41 41 27 100 

9. Месна заједница Утрине 155 155 128 128 83 100 

10. У.П.В.О „Чика Јова Змај“ 8.985 8.985 8.586 8.586 96 100 

11. Библиотека „Сарваш Габор“ 1.199 1.199 1.159 1.159 97 100 

12. УКУПНО ОПШТИНА АДА: 22.133 22.133 19.946 19.946 90 100 

 

 Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину на групи 

конта 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, предвиђена су средства за 

социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 22.133 хиљаде динара. Извршење је 

исказано у износу од 19.946 хиљаде динара, што чини 90% извшења у односу на план.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода.  

 

2.2.1.2.3 Накнаде у натури, група – 413000 

Група 413000 – Накнаде у натури садржи синтетички конто на којем се књиже расходи 

накнада у натури. 

 На овом синтетичком конту у 2021. години  у Општини Ада нису планирана средства, 

нити је евидентирано извршење . 

 

2.2.1.2.4. Социјална давања запосленима, група – 414000 

Група 414000 – Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта на којима се 

књиже исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, расходи за 

образовање деце запослених, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. 
  

Табела број 12: Социјална давања запосленима                                             ( у  хиљадама динара) 
Р. 

Бр. 
Организационе јединице 

Ребаланс 

IV 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 % 

6/5 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Скупштина општине 133 133 0 0 0 0 

2. Општинска управа 1.399 1.399 1.182 1.182 84 100 

3. УКУПНО ОПШТИНА АДА: 1.532 1.532 1.182 1.182 77 100 

 

1) Скупштина општине. На овој буџетској позицији нису евидентирани  расходи за 

социјална давања запосленима. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. 

годину, у оквиру раздела 1 - Скупштина општине, на групи конта 414000 – Социјална 

давања запосленима, предвиђена су средства у износу од 133 хиљада динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне  

неправилности у евидентирању и исказивању расхода.. 

2) Општинска управа. На овој буџетској позицији  евидентирани су расходи на име 

социјалних давања запосленима, у износу од 1.182 хиљадe динара. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину,  у оквиру раздела 5 

– Општинска управа , планирана су средства за социјална давања запосленима у износу од 

1.399 хиљаде динара. 

Отпремнина у случају отпуштања са посла (414312) 

Расходи на име отпремнине у случају отпуштања са посла планирани су у износу од 418 

хиљада динара, док је извршење евидентирано у износу од 284 хиљаде динара.  

Ревизијом узорковане докуметације нису утврђене материјлано значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 
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2.2.1.2.5. Накнаде трошкова за запослене, група 415000 

 Група 415000 – Накнаде трошкова за запослене садржи синтетички конто на којем се 

књиже накнаде трошкова за запослене.  

 Аналитички конто који је садржан у оквиру синтетичког конта 415100 – Накнаде 

трошкова за запослене, садржи субаналитичка конта: 415111 – Накнада трошкова за 

одвојен живот од породице; 415112 – Накнаде трошкова за долазак на рад и одлазак са 

рада; 415113 – Накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица; 

415114 – Накнаде за селидбене трошкове запослених; 415119 – Остале накнаде трошкова 

запослених. 

 
Табела број 13: Накнаде трошкова за запослене                       ( у  хиљадама динара) 

Р. 

Бр. 
Организационе јединице 

Ребаланс 

IV 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 % 

6/5 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Председник општине 150 150 113 113 75 100 

4. Општински Правобранилац 65 65 63 63 97 100 

5. Општинска управа 960 960 951 951 99 100 

10. У.П.В.О „Чика Јова Змај“ 3.600 3.600 2.927 2.927 81 100 

11. Библиотека „Сарваш Габор“ 597 597 588 588 98 100 

12. УКУПНО ОПШТИНА АДА: 5.372 5.372 4.642 4.642 86 100 

 

1) Председник Општине - На овој буџетској позицији евидентирани су расходи на име 

накнада трошкова за  запослениме у износу од 113 хиљада динара.  

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, у оквиру раздела 1 - 

Скупштина општине, на име накнада трошкова за запослене, предвиђена су средства у 

износу од 150 хиљада динара. 

Ревизијом узорковане докуметације нису утврђене материјлано значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода.  

2) Општински Правобраниоц - На овој буџетској позицији евидентирани су расходи 

на име накнада трошкова за запослене у износу од 63 хиљада динара. Одлуком о изменама 

и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, у оквиру разделела 4 – Општински 

Правобраниоц, на име накнада трошкова за запослене планирана су средства  у износу од 

65 хиљада динара.  

Ревизијом узорковане докуметације нису утврђене материјлано значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

3) Општинска управа. На овој буџетској позицији евидентирани су расходи на име 

накнада трошкова  запосленима у износу од 951  хиљаду динара. Одлуком о изменама и 

допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, на овој буџетској позицији, у оквиру раздела 

раздела 5 – Општинска управа, на име накнада трошкова за запослене предвиђена су 

средства у износу од 960 хиљада дианра. 

Ревизијом узорковане докуметације нису утврђене материјлано значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

4) У.П.В.О. „Чика Јова Змај“. На овој буџетској позицији евидентирани су расходи на 

име накнада трошкова  за  запослене у износу од 2.927 хиљада динара. Одлуком о измени 

и допуни Одлуке о буџету за 2021. годину, на овим позицијама, глава 5.3, на име накнада 

трошкова за запослене, предвиђена су средства у износу од 3.600 хиљада динара. 

Ревизијом узорковане докуметације нису утврђене материјлано значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

5) Библиотека „Сарваш Габор“. На овој буџетској позицији евидентирани су 

расходи на име накнада трошкова за  запосление у износу од 588 хиљада динара. Одлуком 

и изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, на овим позицијама, глава 5.4, на 

име накнада трошкова за запослене планирана су средства у износу од 597 хиљада динара.  

Ревизијом узорковане докуметације нису утврђене материјлано значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 
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2.2.1.2.6. Награде запосленима и остали посебни расходи, група 416000 

Група 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи садржи синтетички 

конто на којем се књиже награде запосленима и остали посебни расходи. 
Табела број 14: Награде запосленима и остали посебни расходи                                                       у хиљадама динара 

Р. 

Бр. 
Организационе јединице 

Ребаланс 

IV 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 % 

6/5 

 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Општинска управа 430 430 357 357 83 100 

10. У.П.В.О „Чика Јова Змај“ 1.265 1.265 1.218 1.218 96 100 

11. Библиотека „Сарваш Габор“ 275 275 275 275 100 100 

12. УКУПНО ОПШТИНА АДА: 1.970 1.970 1.850 1.850 94 100 

 

1) Општинска управа. На овој буџетској позицији евидентиран је расход у износу од 

357 хиљадa динара, исплаћен на име јубиларних награда запосленима и осталих посебних 

расхода. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, у оквиру 

раздела 5 – Општинска управа, на име јубиларних награда, предвиђена су средства у  

износу од 430 хиљада динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

2) У.П.В.О. Чика Јова Змај. На овој буџетској позицији евидентиран је расход у 

износу од 1.218 хиљада динара, исплаћен на име јубиларних награда запосленима и 

осталих посебних расхода. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. 

годину, на овој буџетској позицији, у оквиру раздела раздела 5.3 – У.П.В.О. „Чика Јова 

Змај“, на име јубиларних награда, предвиђена су средства у износу од 1.265 хиљада дианра. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

3) Библиотека „Сарваш Габор“. На овој буџетској позицији евидентиран је расход у 

износу од 275 хиљада динара, исплаћен на име јубиларних награда запосленима и осталих 

посебних расхода, колико је  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. 

годину, планирано. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално заначајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода 

 

2.2.1.2.7. Стални трошкови, група – 421000 

Група 421000 – Стални трошкови садржи синтетичка конта на којима се књиже трошкови 

платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге 

комуникације, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови. 

 

 

 

 
 

Табела број 15: Стални трошкови                                                                                      (у хиљадама динара) 

Р. бр. Организациона јединица Ребаланс
Ребаланс са 

реалокацијама

Исказано 

извршење
Налаз ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Општинска управа 37.423 37.423 30.408 30.408 81 100

2 УПВО  "Чика Јова Змај" 5.472 5.472 4.690 4.690 86 100

3
Укупно све организационе 

јединице 42.895 42.895 2.320 2.320 5 100

4 Укупно Општина 42.895 42.895 38.051 38.051 89 100

 На буџетским позицијама овог корисника планирани су расходи за сталне трошкове 
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у укупном износу од 42.895 хиљада динара, а извршени у укупном износу од 38.051 хиљада 

динара што износи 89% у односу на план. 

  

Општинска управа.    

Расходи за сталне трошкове извршени и евидентирани са раздела Општинска управа 

у износу од 30.408 хиљаде динара, и то за: 421100 – трошкови платног промета и 

банкарских услуга 1.198 хиљаде динара, 421200 – енергетске услуге 9.539 хиљаде динара, 

421300 – комуналне услуге 15.534 хиљаде динара, 421400 – услуге комуникација 3.489 

хиљада динара, 421500 – трошкови осигурања 885 хиљаде динара и 421900 – Остали 

трошкови  602 хиљаде динара.  

Услуге за електричну енергију, конто 421211. На овој економској класификацији 

извршени су и евидентирани расходи у износу од 8.028 хиљадa динара. Општинска управа 

је након спроведеног поступка јавне набавке - Набавка електричне енергије за потрошњу 

на ниском напону, широке потрошње и уличне расвете, закључила Уговор број: 020-4-

167/2020-02, 404-22-9/2020-06 од 5. августа 2020. године, са јавним предузећем 

„Електропривреда Србије“ Београд. На основу узорковане документације утврдили смо да 

су извршени расходи у износу од 1.285 хиљаде динара. Плаћање је извршено на основу 

рачуна које је за утрошену електричну енергију испоставила „Електропривреда Србије“ 

Београд. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Природни гас, конто 421221. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 371 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расход у износу од 22 хиљаде динара за 

набавку гаса. У поступку ревизије није нам презентован Уговор за пружање услуге 

испоруке природног гаса са ЈКП „Стандард“ Ада. Плаћање је извршено на основу рачуна 

које је ЈКП „Стандард“ Ада испоставља за утрошен гас на месечном нивоу.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Дрво, конто 421223. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 994 хиљаде динара. Општинска управа је извршила 

набавку огревног материјала – дрво, након спроведеног поступка без јавног позива број 

404-3-3/2021-01 и закључила Уговор број 020-4-11/2021-02 од 29. јануара 2021. године са 

понуђачем Радован Симендић пр. Трговина огревом „Дрвара – Симендић“ Мол. На основу 

узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 454 хиљадe 

динара за набавку дрва. Плаћање је извршено на основу рачуна за набавку дрва.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Услуге водовода и канализације, конто 421311. На овој економској класификацији 

извршени су и евидентирани расходи у износу од 389 хиљадa динара.  На основу 

узорковане документације утврдили смо да je извршен расход у износу од 37 хиљада 

динара за коришћење комуналних услуга – накнада за коришћење воде на основу 

водомера. У поступку ревизије није нам презентован Уговор за пружање услуге водовода 

и канализације са ЈКП „Стандард“ Ада. Плаћање је извршено на основу рачуна које је ЈКП 

„Стандард“ Ада испоставља на месечном нивоу.  

 

Услуге чишћења, конто 421325. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 15.020 хиљадa динара. Општина Ада је закључила 
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Уговор број 150/ЈКП-14 од 31 децембра 2019. године о пружању услуга одржавања зелених 

и јавних површина, чистоће јавних површина, саобраћајне сигнализације и зимске службе 

са ЈКП „Стандард“ Ада. На основу узорковане документације утврдили смо да je извршен 

расход у износу од 5.891 хиљаде динара. Плаћања су извршена на основу рачуна које је на 

месечном нивоу за пружене услуге испоставио ЈКП „Стандард“ Ада. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

 Телефон, телекс, телефакс, конто 421411. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 388 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да je извршен расход у износу од 66 хиљада динара. У 

поступку ревизије није нам презентован Уговор са „Телеком Србија“ ад Београд  за 

пружање услуге фиксне телефоније. Плаћања су извршена на основу рачуна које је за 

пружену услугу испоставио „Телеком Србија“ ад Београд. 

 

 Интернет и слично, конто 421412. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 162 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да je извршен расход у износу од 43 хиљаде динара. 

Општинска управа је расходе за интернет извршила на основу рачуна пружаоцу услуга 

„Cekos In“ доо Београд, за претплату на „Експерт“ на период од 12 месеци. 

У поступку ревизије није нам презентован Уговор – наруџбеница о пружању услуга 

интернета. 

 

 Услуге мобилног телефона, конто 421414. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 849 хиљадa динара. Општина Ада је након 

спроведеног поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга  -  услуге мобилне 

телефоније закључила Уговор у трајању од 24 месеца број 020-4-114/2019-02 од 22. маја 

2019. године са Предузећем за комуникацију „Телеком Србија“ ад Београд. На основу 

узорковане документације утврдили смо да je извршен расход у износу од 218 хиљада 

динара. Плаћања су извршена на основу рачуна које је за пружену услугу испоставио 

„Телеком Србија“ ад Београд. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода 

 

 Пошта, конто 421421. На овој економској класификацији извршени су и евидентирани 

расходи у износу од 1.029 хиљадa динара. Општина Ада је са ЈП „ПТТ саобраћај Србија“ 

закључила Уговор број 2013-72249/1 од 10. јуна 2013. године. Предмет уговора је пријем, 

пренос и уручење поштанских пошиљака. Корисник услуга врши авансно плаћање према 

процењеном броју пошиљака које ће се предавати на отпрему уз успостављен предрачун. 

На основу узорковане документације утврдили смо да je извршен расход у износу од 50 

хиљада динара на основу авансног плаћања по предрачуну – понуди бр. 212443000059 од 

11. марта 2021. године за пријем поштанских услуга.  

  Општина Ада је закључила Уговор за пријем, пренос и уручење поштанских 

пошиљака са ЈП „ПТТ саобраћај Србија“ број 2013-72249/1 од 10. јуна 2013. године, који 

по својој природи не захтевају плаћање у више година и извршила расход у укупном износу 

од 1.028 хиљада динара.  

 

 Услуге доставе, конто 421422. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 972 хиљаде динара. Општина Ада је закључила Уговор 

број 020-4-19/2020-01/1 од 24. јануара 2020. године са Габор Јухас пр „Ју-Би зелено острво“ 

Ада о поверавању дистрибуције пореских решења и уплатница за потребне локалне 
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пореске администрације општине Ада. На основу узорковане документације утврдили смо 

да je извршен расход у износу од 89 хиљада динара. Плаћање је извршено на основу Рачун-

отпремнице број 20-RN001000018 од 15. децембра 2020. године за дистрибуцију уплатница 

који је испоставио  Габор Јухас пр „Ју-Би зелено острво“ Ада. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

 Осигурање опреме, конто 421513. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 213 хиљадa динара. Општина Ада је са компанијом 

„Дунав осигурање“ ад закључила Полису осигурања имовине број 01082468 2  од 15. марта 

2021 године. Осигурава се опрема, механичка опрема, улична расвета и семафори. Укупна 

премија са порезом износи 183 хиљаде динара. На основу узорковане документације 

утврдили смо да je извршен расход у износу од 183 хиљаде динара. Плаћање је извршено 

на основу фактуре број 51-1204-1035221 од 18. марта 2021. године. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

     Остали непоменути трошкови, конто 421919. На овој економској класификацији 

извршени су и евидентирани расходи у износу од 602 хиљаде динара. На основу 

узорковане документације утврдили смо да je извршен расход у износу од 46 хиљаде 

динара. Плаћања су извршена на основу рачуна који су описани у табели. 
   Тaбела број 16: Приказ узоркованих расхода извршених са конта 421919                 ( у хиљадама динара) 

Р 
Бр 

Број и датум рачуна Опис Пружалац услуге 

Група конто 

са ког је 
извршено 

плаћање 

Група Конта 

у складу са 

прописима 

Износ 

1 3872/21 од 16.7.2021. г Тонери “Dialtech”доо Суботица 421000 426000 14 

2 4/2021 од 26.7.2021.  
Дрвено копље за 
заставе ком 12 

“Berta design” Ада 421000 426000 32 

Укупно: 46 

 

Откривена неправилност је: да је у пословним књигама извршен и евидентиран расход 

са позиције Општинска управа у износу од најмање 46 хиљада динара за набавку тонера и 

дрвеног копља за заставе  на групи конта 421000 – Стални трошкови уместо на групи конта 

426000 - Материјал, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

чланом 9. и 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 3.1: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за материјал планирају, извршавају и евидентирају у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

 

Установа за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“. 

На овој групи конта извршени су и евидентирани расходи у износу од 4.690 хиљадa 

динара, и то: 421100 - трошкови платног промета и банкарских услуга 92 хиљаде динара;  

421200 - енергетске услуге 3.131 хиљада динара; 421300 – комуналне услуге – 484 хиљаде 

динара; 421400 – услуге комуникација 406 хиљаде динара и 421500 – трошкови осигурања 

577 хиљада динара.  

 

  Природни гас, конто 421221. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 1.858 хиљадa динара. Установа за предшколско 
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васпитање и образовање је закључила Уговор са ЈКП „Стандард“ Ада за утрошени гас за 

грејање, број 101/ЈКП-60 од 22. априла 2010. године. На основу узорковане документације 

утврдили смо да је извршен расход у износу од 499 хиљада динара. Плаћања су извршена 

на основу рачуна за утрошак гаса по грејном објекту на месечном нивоу.  

  Установа за предшколско васпитање и образовање је закључила Уговор са ЈКП 

„Стандард“ Ада за утрошени гас за грејање, број 101/ЈКП-60 од 22. априла 2010. године 

који по својој природи не захтевају плаћање у више година и извршила расход у укупном 

износу од 1.858 хиљада динара, што није у складу са чланом 3, а у вези са чланом 2. Уредбе 

о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 

сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 

плаћање у више година. 

 

Осигурање зграда, конто 421511. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 93 хиљаде динара. Установа за Предшколско васпитање 

и образовање „Чика Јова Змај“ је са компанијом „DDOR Novi Sad“ закључила Полису 

осигурања објеката број 674215488  од 15. октобра 2021. године на укупну премију од 100 

хиљада динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Осигурање запослених у случају несреће на раду, конто 421521. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 141 хиљаде динара. 

Установа за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ је са компанијом 

„DDOR Novi Sad“ закључила Полису осигурања запослених у случају несреће број 

674213590 од 15. октобра 2021 године са укупнпом премијом у износу од 153 хиљаде 

динара.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Осигурање одговорности према трећем лицу, конто 421523. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 246 хиљаде динара. 

Установа за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ је са компанијом 

„DDOR Novi Sad“ закључила Полису осигурања за сву уписану децу у Предшколској 

установи број 674216545 од 15. октобра 2021 године на укупну премију у износу од 267 

хиљада динара.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

2.2.1.2.8. Услуге по уговору, група – 423000 

Група 423000 – Услуге по уговору, садржи синтетичка конта на којима се књиже 

расходи административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и 

усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и 

угоститељство, репрезентације и остале опште услуге. 

 
Табела број 17: Услуге по уговору                                                                                                        ( у хиљадама динара) 
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Р. бр. О рганизациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијама

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Скупштина општине 1.367 1.367 859 859 63 100

2 Председник општине 9.180 9.180 8.472 8.472 92 100

3 Општинско веће 4.578 4.578 4.558 4.558 100 100

4 Општинска управа 42.161 42.161 29.507 29.507 70 100

5 Месна заједница Мол 1.291 1.291 1.139 1.139 88 100

6 Друга Месна заједница 3.490 3.490 2.343 2.343 67 100

7 УПВО "Чика Јова Змај" 2.390 2.390 1.496 1.496 63 100

8

Укупно све 

организационе јединице 64.457 64.457 48.374 48.374 75 100

9 Укупно О пштина 64.457 64.457 48.374 48.374 75 100

     На овој групи конта планирани су расходи у износу од 64.457 хиљаде динара, а 

извршени у износу од 48.374 хиљада динара, што чини 75% у односу на план. 

 

Председник општине 

Расходи за сталне трошкове извршени са раздела Председник општине извршени су 

и евидентирани у износу од 8.472 хиљаде динара, и то за: 423400 – услуге информисања 

4.060 хиљада динара; 423500 – стручне услуге 7 хиљада динара, 423600 – услуге за 

домаћинство и угоститељство 1.026 хиљада динара, 423700 – репрезентација 1.775 хиљада 

динараи 423900 – остале опште услуге 1.604 хиљаде динара.  

  Медијске услуге радија и телевизије, конто 423441. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 4.014 хиљада динара. На 

основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 1.142 

хиљаде динара. Плаћања су извршена на основу рачуна који су описани у табели. 

 
Табела број 18: Приказ узоркованих расхода извршених са конта 423411                    ( у хиљадама динара) 

Рб 
Број и 
датум 

рачуна 

Опис 
Пружалац 

услуге 

 

Број и датум 

уговора 
 

Група конта 

са ког је 

извршено 
плаћање 

Износ 

Група 

конта у 

складу са 
прописима 

1. 
1-2021 од 

4.01.2021. 

Емит вм „Про Медиа“ 

Сента 

020-4-16/2020-02 од 

13.01.2020. године 423000 199 423000 
Сн терен 

2. 
163/20 од 

31.12.2020. 
Пословни оглас 2 Радио Ада 

020-4-162/2020-02 
од 27.07.2020. 

године 

423000 95 423000 

3. 
12-2021 од 

01.02.2021. 

Емит вм 

Си терен 

„Про медиа“ 

Сента 

020-4-16/2020-02 од 

13.01.2020. године 
423000 199 423000 

4. 
83-2021 од 
23.12.2021. 

 Снимање видео материјала   

„Wellness“ центра у 

општини Ада 

„R Media“ 
Ada 

020-4-112/2021-02 

од 5.07.2021. године 423000 450 424000 

5. 
116-2021 

од 

6.09.2021. 

Емит вм 

Сн терен 

„Про Медиа“ 

Сента 

020-4-16/2020-02 од 
13.01.2020. године 423000 199 423000 

Укупно: 1.142  

Откривена неправилност је: да је у пословним књигама извршен и евидентиран расход 

са позиције Председник општине  у износу од најмање 1.142 хиљаде динара за медијске 

услуге радија и телевизије, уместо са позиција надлежног директног корисника – 

Општинске управе што није у складу са чланом 6. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и чланом 29. Закона о 

буџетском систему. 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној организационој 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 4: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за услуге планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућој 
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организационој класификацији, у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

Општина Ада је закључила Уговор број 020-4-112/2021-02 од 5. јула 2021. године о 

набавци услуга са Роберт Ирмењи пр Производња аудио-визуелних производа и тв 

програма „R Media“, Ада. Предмет Уговора је снимање, монтажа и чување видеа о процесу 

изградње „Wellness“ центра у општини Ада. Уговорена је цена из понуде у износу од 450 

хиљада динара. 

Откривена неправилност је: да је пословним књигама извршен и евидентиран расход са 

позиције Председник општине  у износу од најмање 450 хиљада динара за снимање, 

монтажу и чување видеа о процесу изградње „Wellness“ центра у општини Ада на групи 

конта 423000 – Услуге по уговору уместо на групи конта 424000 - Специјализоване услуге, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 9. и 14. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 
Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 3.2: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за специјализоване услуге планирају, извршавају и евидентирају у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем.  

 

Угоститељске услуге, конто 423621. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 1.258 хиљада динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 280 хиљада динара, од 

чега се 150 хиљада динара односи за набавку 75 литара ракије од кајсије (плаћање је 

извршено на основу рачуна број 59/2021 од 10. септембра 2021. године који је испоставио 

Пецара ракије „Флабена“) а 129 хиљада динара на угоститељске услуге (плаћање је 

извршено на основу рачуна број REST/556/221 од 25. октобра 2021. године који је 

испоставио ресторан „Фаусто“ Ада).  

Утврђено је: да је у пословним књигама извршен и евидентиран расход за набавку ракије 

од кајсије са позиције Председник општине у износу од најмање 129 хиљадa динара на 

синтетичком конту конту 423621 - Услуге за домаћинство и угоститељство, уместо са 

синтетичког конта 423712 – Поклони, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 9. и 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 

Репрезентација, конто 423711. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 1.938 хиљада динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 150 хиљада динара. 

Плаћање је извршено на основу рачуна број 58/2021 који је испоставио Пецара ракије 

„Флабена“ за набавку 75 литара ракије од кајсије.  

Утврђено је да је у пословним књигама извршен и евидентиран расход за набавку ракије 

од кајсије са позиције Председник општине у износу од најмање 150 хиљадa динара на 

субаналитичком конту конту 423711 - Репрезентација, уместо са субаналитичког конта 

423712 – поклони, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

чланом 9. и 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

 

Поклони, конто 423712. На овој економској класификацији извршени су и евидентирани 

расходи у износу од 971 хиљаде динара. На основу узорковане документације утврдили смо 
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да су извршени расходи у износу од 290 хиљада динара. Председник општине Ада је донео 

Одлуку о додели поклона број 020-3-27/2021-02 од 17. јуна 2021. године за доделу 

тристотине комада поло мајци Удружењу спорт „ЦСФК“ Ада, учесницима на „Првенство 

Војводине 2021“. општина Ада је закључила уговор број 020-4-75/2021-02 од 18. маја 2021. 

године са понуђачем СТР „Victoria Collection“. Предмет уговора је испорука кошуља са 

крагном за потребе општине Ада. Плаћање у износу од 290 хиљада динара је извршено на 

основу рачуна-отпремнице број 3/2021 од 8. јуна 2021. године. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода.. 

 

Остале опште услуге, конто 423911. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 14.573 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 475 хиљада динара. 

Плаћања су извршена на основу рачуна који су описани у табели. 

 
  Табела број 19: Приказ узоркованих расхода који су извршени са конта 423911           ( у хиљадама динара) 

Р.бр 
Број и датум 

рачуна 
Опис Пружалац услуге Уговор Конто  Износ 

1. 
007/2021 од 
11.06.2021. г 

Услуга издавања 
шатора 

Роберт балог, изнајмљивање шатора, 
опреме ѕа личну употребу 

- 423911 135 

2. 
040-2021 од 

31.05.2021. г 
Фото услуге Фото Видео студио „Добаи“, Ада 

020-4-233/2020-02 

од 31.12.2020.  
423911 41 

3. 
REST/0357/2021 
од 07.07.2021. г 

Угоститељске 
услуге 

Ресторан „Фаусто“ Ада - 423911 299 

Укупно: 475 

 

Утврђено је да је у пословним књигама извршен и евидентиран расход са позиције 

Председник општине  на синтетичком конту 423911 - Остале опште услуге у износу од 

најмање 299 хиљадa динара угоститељске услуге, уместо са синтетичког конта 423621 – 

Угоститељске услуге, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и 

чланом 9. и 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем.  

 

Општинско веће 

Расходи за услуге по уговору извршени са раздела општинско веће извршени су и 

евидентирани у износу од 4.558 хиљада динара, и то за 423500 – стручне услуге 4.558 

хиљада динара.  

  Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, конто 423591. На овој 

економској класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 4.558 хиљаде 

динара. На основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у 

износу од 312 хиљада динара за плаћање накнада члановима управних, надзорних одбора и 

комисија. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Општинска управа 

Расходи за услуге по уговору извршени са раздела Општинска управа извршени су и 

евидентирани у износу од 39.428 хиљада динара, и то за: 423200 – компјутерске услуге 2.212 

хиљада динара, 423300 – услуге образовања и усавршавања запослених 729 хиљада динара, 

423400 – услуге информисања 6.698 хиљада динара, 423500 – стручне услуге  10.577 хиљада 

динара, 423600 – услуге за домаћинство и угоститељство 1.278 хиљада динара, 423700 – 

репрезентација 2.909 хиљада динара и 423900 – остале опште услуге 15.025 хиљада динара. 

     Услуге одржавања софтвера, конто 423212. На овој економској класификацији 

извршени су и евидентирани расходи у износу од 1.609 хиљада динара. На основу 
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узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 240 хиљада 

динара. 

Плаћања су извршена на основу рачуна који су описани у табели. 

  Табела број 20: Приказ узоркованих расхода која су извршена са конта 423212           ( у хиљадама динара) 

Р.бр 
Број и датум 

рачуна 
Опис Пружалац услуге Уговор Конто  Износ 

1. 
0921-13 од 

28.09.2021. г. 

Израда додатних захтева 

и модула пакету „Budzet 

XP“  

„Clicker agencija“ 
020-4-21/2021-02 од 5. фебруара 
2021. г 

423212 120 

2. 
1021-02 од 

1.10.2021. г. 

Паушално одржавање 

септембар 2021. 
„Clicker agencija“ 

020-4-21/2021-02-1 од 1. марта 

2021. г 
423212 18 

3. 
1987-12/2021 

од 1. 12.2021. г. 

Одржавање 

информационог система 
„Хермес“ 

“Mega Computer 

Engineering” 

020-4-62/2021-02 од 23. априла 

2021. г 423212 63 

4. 
Fb-00100 

3.12.2021.  
Одржавање софтвера 

„IT Professional“ 

Ада 

020-4-120/2021-02 од 

13.07.2021. г. 
423212 39 

Укупно: 240 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

 Општинска управа је извршила и евидентирала расход у износу од  393 хиљаде 

динара са субаналитичког конта 423392 – Чланаринe, који није утврђен у Контном плану 

за буџетски систем.  

  На основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу 

од 97 хиљада динара. Плаћање је извршено на основу рачуна број 1/14-21-001 од 11. 

октобра 2021. године који је испоставила Стална конференција градова и општина за 

уплату чланарине за четврти квартал 2021. године.  

  У складу са чланом 9. правилника о Контном плану за буџетски систем утврђене су 

бројчане ознаке и називи конта, по којима су корисници средстава обавезни да у 

књиговодству исказују имовину, обавезе, изворе средстава, приходе и друга примања, 

расходе и друге издатке, као финансијски резултат. Корисници средстава су обавезни да 

пословне промене у буџетском рачуноводству воде према прописаним шестоцифреним 

субаналитичким контима, садржаним у Контном плану који је одштампан уз Правилник о 

контном плану за буџетски систем и чини његов саставни део. 

 

Откривена неправилност је: да је Општинска управа  пословним књигама извршен и 

евидентиран расход са позиције Општинска управа у износу од најмање 97 хиљада динара 

за уплату чланарине за четврти квартал 2021. године Сталној конференцији градова и 

општина на групи конта 423000 – Услуге по уговору уместо на групи конта 481000 – 

Дотације невладиним организацијама, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 9. и 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 3.3: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за чланарине планирају, извршавају и евидентирају у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

 

  Објављивање тендера и информативних огласа, конто 423432. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 481 хиљаде динара. На 

основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 131 

хиљаде динара за извршену услугу објављивања комерцијалног огласа. Плаћање је 
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извршено на основу рачуна број 01-1063/21 од 9. јуна 2021. године коју је испоставио 

“Dnevnik Vojvodina Press“ доо Нови Сад. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

  Услуге вештачења, конто 423531. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 764 хиљаде динара. На основу узорковане документације 

утврдили смо да су извршени расходи у износу од 170 хиљада динара за извршену услугу 

вештачења, процене вредности непокретности. Плаћање је извршено на основу Уговора о 

делу број 020-4-160/2021-02 од 17. септембра 2021. године. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

  Остале правне услуге, конто 423539. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 1.546 хиљада динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 625 хиљада динара за 

пружене адвокатске услуге по Уговору број 020-4-105/2021-02 од 24. јуна 2021. године.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

  Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, конто 423591. На овој 

економској класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 6.623 хиљаде 

динара.  На основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у 

износу од 292 хиљаде динара члановима Комисије за планове општине Ада, на основу 

Одлуке Скупштине општине Ада број 02-4/2021-01 од 18. марта 2021. године. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

  Остале стручне услуге, конто 423599. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 433 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 10 хиљада динара на име 

месечне накнаде за рад координатора за сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја за 

месец септембар 2021.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Угоститељске услуге, конто 423621. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 1.258 хиљадa динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 184 хиљаде динара 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода 

 

Репрезентација, конто 423711. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 1.938 хиљадa динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 316 хиљада. Општинска 

управа је закључила Уговор број  020-4-6/2021-02 од 12. фебруара 2021. године са СТР 

„Егал“ Ада. Предмет Уговора је набавке мешовите робе за потребе општине Ада. Плаћање 

је извршено на основу рачуна од у износу од 196 хиљада динара од 10. септембра 2021. 

године и рачуна број 182-2021/3 од 15. септембра 2021. године у износу од 120 хиљада 

динара. 

Откривена неправилност је: да је Општинска управа у пословним књигама евидентирала 

и извршила расход са позиције Општинска управа у износу од најмање 316 хиљада динара 
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за набавку мешовите робе које је испоставила СТР „Егал“ Ада на групи конта 423000 – 

Услуге по уговору уместо на групи конта 426000 – Материјал, што није у складу са чланом 

9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 9. и 14. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 3.4: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за материјал планирају, извршавају и евидентирају у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

 

  Остале опште услуге, конто 423911. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 14.573 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 2.120 хиљада динара. 

Плаћања су извршена на основу рачуна који су описани у табели. 

 
  Табела број 21: Приказ узоркованих расхода извршених са конта 423911                    ( у хиљадама динара) 

Р.

бр. 

Број и датум 

рачуна 
Опис Пружалац услуге 

Група конто са 

ког је извршено 
плаћање 

Износ 

Група 
конта у 

складу са 

прописима 

1. 
2020-20 од 

31.12.2020 

Ангажовање помоћне радне 

снаге за месец децембар 

„Infinity Profesional Public 

Service“ доо Сента 
423000 420 423000 

2. 
00010/21 од 
5.07.2021. 

Продукцијска реализација 

концертагрупе „Baraparty“ и 
„Beogradski tribute Bijelo 

dugme“ 

„ДО РЕ МИ“ Студио за 

тонско снимање Предраг 

Пејић пр 

423000 600 424000 

3. 
202 од 

7.10.2021. 

Штампање роковника и 

оловака 
„Анима“ Ада 423000 25 423000 

4. 
02-57-21 од 

27.08.2021 

Улазнице за базен за Групе 

од 30-50 особа 

Јавно предузеће за 

рекреацију „Адица“ 
423000 163 472000 

5. 
R-00536/21 

од 

31.10.2021 

План система техничке 
заштите, пројекат система 

техничке заштите, писане 

процедуре поступања, 
стручни надзор над 

извошењем техничке заштите 

”Steel security DN 021” доо 

Чуруг 
423000 360 424000 

6. 
2021-79 од 

30.11.2021. 

Услуга чишћења објекта Дом 

културе у молу за месец 
новембар 2021.  

„Infinity Profesional Public 

Service“ доо Сента 
423000 42 421000 

7. 
10/2021 од 

29.11.2021. 

Пиротехничка роба кл.2 за 

ватромет 
Специјални ефекти „Шиме“  423000 270 424000 

8. 
4021 од 

29.12.2021. 
Услуга пескирања „Шаци Петрол“ Ада 423000 240 423000 

                                                                                                                                                       Укупно:                       2.120 

 

Откривена неправилност је: да је пословним књигама извршен и евидентиран расход са 

позиције Општинска управа у износу од најмање 1.230 хиљада динара за услуге и то: 

Продукцијску реализацију концерта групе „Baraparty“ и „Beogradski tribute Bijelo dugme“, 

израду Плана система техничке заштите, пројекат система техничке заштите, писане 

процедуре поступања, стручни надзор над извошењем техничке заштите и набавку 

Пиротехничка роба кл.2 за ватромет на групи конта 423000 – Услуге по уговору уместо на 

групи конта 424000 – Специјализоване услуге, што није у складу са чланом 9. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и чланом 9. и 14. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 
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Препорука број 3.5: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за специјализоване услуге планирају, извршавају и евидентирају у 

складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем.  

 

Откривена неправилност је: да је пословним књигама извршен и евидентиран расход са 

позиције Општинска управа у износу од најмање 163 хиљаде динара за улазнице за базен 

на групи конта 423000 – Услуге по уговору уместо на групи конта 472000 – Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чланом 9. и 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 3.6: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за накнаде за социјалну заштиту планирају, извршавају и 

евидентирају у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем.  

 

Откривена неправилност је: да је пословним књигама извршен и евидентиран расход са 

позиције Општинска управа у износу од најмање 42 хиљаде динара за извршену услугу  

чишћења објекта Дом културе у Молу за месец новембар 2021. годину на групи конта 

423000 – Услуге по уговору уместо на групи конта 421000 – Стални трошкови, што није у 

складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 9. и 14. Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 3.7: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за чишћење планирају, извршавају и евидентирају у складу са 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

 

Месна заједница „Мол“ 

Расходи за услуге по уговору извршени са раздела Месна заједница “Мол”  извршени 

су и евидентирани у износу од 1.670 хиљаде динара, и то за: 423100 - административне 

услуге 192 хиљаде динара; 423200 – компјутерске услуге 50 хиљада динара; 423400 – 

Услуге информисања 173 хиљаде динара; 423700 – репрезентација 810 хиљада динара и 

423900 - остале опште услуге 445 хиљада динара. 

Поклони, конто 423712. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 328 хиљада динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 136 хиљада динара за 

Новогодишње пакетиће за децу узраста од једне до пет година.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 

 

Друга Месна заједница 

Расходи за услуге по уговору извршени са раздела Месна заједница “Мол”  извршени 

су и евидентирани у износу од 2.343 хиљаде динара, и то за: 423100 - административне 

услуге 840 хиљаде динара; 423200 – компјутерске услуге 378 хиљада динара; 423400 – 

Услуге информисања 492 хиљаде динара; 423500 – стручне услуге 127 хиљада динара; 
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423700 – репрезентација 255 хиљада динара и 423900 -остале опште услуге 228 хиљада 

динара. 

Остале опште услуге, конто 423911. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 228 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 109 хиљада динара за 

извршену услугу машинског сечења бетона. Плаћање је извршено на основу рачуна број 

20/2021 од 14. априла 2021. године који је испоставио “Водопрофил“ Ада .   

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 

 

2.2.1.2.9. Специјализоване услуге, група - 424000 

Група 424000 – Специјализоване услуге садржи синтетичка конта на којима се 

књиже пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, 

услуге одржавања аутопутева, услуге одржавања националних паркова и природних 

површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале 

специјализоване услуге. 

 
Табела број 22: Специјализоване услуге   .....................................................................................             .       ((((( у хиљадама динара 

Р. бр. Организациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијама

Исказано 

извршење Налаз ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Општинска управа 86.688 86.688 72.744 72.744 84 100

2 Друга Месна заједница 7.000 7.000 6.566 6.566 94 100

3
Укупно све организационе 

јединице
93.688 93.688 3.806 3.806 4 100

4 Укупно Општина 93.688 93.688 83.116 83.116 89 100

     На овој групи конта планирани су расходи у износу од 93.688 хиљаде динара, а 

извршени у износу од 83.116 хиљада динара, што чини 89% у односу на план. 

 

Општинска управа 

Расходи за специјализоване услуге извршени са раздела Општинска управа извршени 

су и евидентирани у износу од 72.744 хиљада динара, и то за: 424100 – Пољопривредне 

услуге  4.316 хиљада динара; 424300 – медицинске  услуге 2.219 хиљада динара; 424500 - 

услуге одржавања националних паркова и природних површина 17.825 хиљада динара и 

424900 – остале специјализоване услуге 48.383 хиљаде динара. 

  Остале специјализоване услуге, конто 424911. На овој економској класификацији 

извршени су и евидентирани расходи у износу од 48.383 хиљада динара и највећим делом 

односе се на расходе за одржавање зелених површина на територији, расходе за зимске 

службе, расходе за одржавање јавне расвете, расходе за санирања дивље депоније, расходе 

стручног надзора, расходи за уништавање комараца и крпеља и остале расходе за 

специјализоване услуге на територији општине Ада.  

  На основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу 

од 17.274 хиљаде динара, од чега је Општинска управа у пословним књигама извршила и 

евидентирала расходе у износу од најмање 2.316 хиљада динара на погрешној групи конта, 

што је приказано у табели. 

 
Табела број 23: Приказ узоркованих плаћања која су извршена са конта 424911                                                        ( у хиљадама динара) 

Р.бр 
Број и датум 

рачуна 
Опис Пружалац услуге 

Број и датум 

Уговора 

Конто са  
ког је 

извршено 

пчаћање 

Износ  

Конто 

по 

пропису 
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1. 

ОТПН1125/21-

0001 од 

25.11.2021. г 

Уградња намештаја у 

оквиру „Welness“ 

центра 

„Ем Цоммерце“ доо 

Бачка Топола 

020-4-199/2021-04 

од 22.10.2021 
424000 998 425000 

2. 
09-01/2021 од 

30.9.2021. г 

Поправка сирене за 

узбуњивање 

„Панонија 
електроинжењеринг“ 

Кикинда 

020-4-195/2021-04 

од 7.06.2021 
424000 119 425000 

3. 
37/2021 од 

2.07.2021. 

Уређење и измуљење 
привезишта за чамце 

на обали Тисе у Ади 

„ДТД 
Водопривредно“ доо 

Сента 

020-4-94/2021-04 

од 7.06.2021 
424000 1.199 425000 

Укупно:                                                                                                                                                                                      2.316                                                                                               

 

Откривена неправилност је: да је Општинска управа у пословним књигама извршила и 

евидентирала расход у износу од најмање 2.316 хиљада динара на групи конта 424000 

Специјализоване услуге уместо на групи конта 425000 – текуће поправке и одржавање, 

што није у складу са чланом 9. Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 9. и 14. 

Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем расхода на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 3.8: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да расходе за текуће поправке и одржавање планирају, извршавају и евидентирају 

у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

 

Друга Месна заједница Ада  

Расходи за специјализоване услуге извршени са раздела Друга месна заједница, Ада 

извршени су и евидентирани у износу од 228 хиљада динара, и то за: 424400 – Услуге 

одржавања аутопутева 4.908 хиљада динара; 424500 - услуге одржавања националних 

паркова и природних површина 1.058 хиљада динара;  424600 – услуге оћувања животне 

средине, науке и геодетске услуге 115 хиљада динара и 424900 – остале специјализоване 

услуге 485 хиљада динара. 

 

Услуге одржавања аутопутева, конто 424411. На овој економској класификацији 

извршени су и евидентирани расходи у износу од 6.209 хиљада динара. На основу 

узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 1.924 хиљаде 

динара за изведене радове  на одржавању ивичњака путева на основу Уговора број 12/2021 

од 11. марта 2021. године..  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

2.2.1.2.10. Текуће поправке и одржавање, група 425000 

Група 425000 – Текуће поправке и одржавање садржи синтетичка конта на којима 

се књиже трошкови текућих поправки и одржавања зграда и објеката и текућих поправки 

и одржавања опреме. 

 
Табела број 24: Текуће поправке и одржавање                                                                                       (  у хиљадама динара) 

Р. бр. О рганизациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијама

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Општинска управа 10.289 10.289 5.502 5.502 53 100

2
Укупно све 

организационе јединице
10.289 10.289 2.216 2.216 22 100

3 Укупно Општина 10.289 10.289 7.718 7.718 75 100
 

  На овој групи конта планирани су расходи у износу од 10.289 хиљаде динара, а 

извршени у износу од 7.718 хиљада динара, што чини 75% у односу на план. 
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Општинска управа 

Расходи за Текуће поправке и одржавање извршени са раздела Општинска управа 

извршени су и евидентирани у износу од 5.502 хиљаде динара, и то за: 425100 – текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката 3.520 хиљада динара, 425200 – текуће поправке и 

одржавање опреме 1.983 хиљаде динара.  

  Радови на крову, конто 425114. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 882 хиљаде динара. На основу узорковане документације 

утврдили смо да су извршени расходи у износу од 677 хиљада динара. Општина Ада је 

спровела поступак набавке радова без објављивања јавног позива и закључила Уговор са 

понуђечем „Адаферт”доо Ада број 020-4-47/2021-02 од 26. марта 2021. године. Предмет 

уговора је санација крова и дотрајалог кровног покривача на објекту Светосавског дома у 

Молу. Плаћање је извршено у износу од 677 хиљада динара на основу рачуна број 18/2021 

од 15. априла 2021. године. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 

  Текуће поправке и одржавање осталих објеката, конто 425191. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 1.462 хиљаде динара. На 

основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 677 

хиљада динара, од чега се 217 хиљада динара односи на набавку радова за поправку и 

замену подземних каблова дела јавне расвете и замене сијалица јавне расвете који није 

обухваћен лед светиљкама (Уговор о набавци радова број 020-4-196/2021-02 од 5. новембра 

2021.године који је општина Ада закључила са ПР Ото Ваштаг, Пули) и 731 хиљаде динара 

односи на крпљење ударних рупа на територији општине Ада (Уговор о набавци радова 

број 020-4-36/2021-02 од 10. март 2021.године који је општина Ада закључила са „Војпут“ 

доо Суботица). 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 

  Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај, конто 425219. На овој 

економској класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 695 хиљада 

динара. На основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у 

износу од 62 хиљаде динара за поправку службеног возила. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода 

  Текуће поправке и одржавање опреме за спорт, конто 425263. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 959 хиљада динара који 

се односе на радове поправке и фарбање дечијих игралишта на основу Уговора број 020-4-

139/2021-02 од 16. августа 2021. године који је општина ада закључила са ПР Ото Ваштаг, 

Пули. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 
 

2.2.1.2.11.  Материјал, група  конта 426000 

Група 426000 - Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже расходи 

административног материјала, материјала за пољопривреду, материјала за образовање и 

усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за очување животне средине 

и науку, материјала за образовање, културу и спорт, медицинских и  

лабораторијских материјала, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и 

материјала за посебне намене. 
Табела број 25: Материјал                                                                                                           у хиљадама динара 
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Р. бр.
О рганизациона јединица

Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијама

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Општинска управа 11.657 11.657 10.663 10.663 91 100

2 УПВО "Чика Јова Змај" 6.625 6.625 5.571 5.571 84 100

3
Друга Месна заједница Ада 1.640 1.640 1.471 1.471 90 100

4
Укупно све 

организационе јединице
1.435 1.435 1.435 1.435 100 100

5 Укупно О пштина 19.922 19.922 19.140 19.140 96 100
 

 

На овој групи конта планирани су расходи у износу од 19.922 хиљаде динара, извршени су 

износу од 19.140 хиљада динара, што чини 96% у односу на план. 

Општинска управа 

Расходи за Материјал извршени са раздела Општинска управа извршени су и 

евидентирани у износу од 10.663 хиљаде динара, и то за: 426100 – административни 

материјал 2.831  хиљаде динара; 426300 – материјал за образовање и усавршавање 

запослених у износу од 574 хиљаде динара, 426400 – материјал за саобраћај у износу од 

1.446 хиљада динара, 426600 – материјал за образовање, културу и спорт у износу од 249 

хиљада динара, 426800 – хемијска средства за чишћење у износу од 259 хиљада динара и 

426900 – материјал за посебне намене у износу од 3.240 хиљада динара. 

  Расходи за радну униформу, конто 426121. На овој економској класификацији 

извршени су и евидентирани расходи у износу од 72 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 14 хиљада динара за 

набавку радне униформе. Плаћање је извршено на основу рачуна RN-300001/21 од 2. 

августа 2021. године коју је испоставио добављач „Biliczki“ Aда.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 

  Хемијска средства за чишћење, конто 426811. На овој економској класификацији 

извршени су и евидентирани расходи у износу од 259 хиљада динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 10 хиљада динара за 

набавку хемијских средстава за чишћење. Плаћање је извршено на основу рачуна MP-AD-

165257/2021 од 17. септембра 2021. године који је испоставио PR „Зимакс“ Сента.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

  Потрошни материјал, конто 426911. На овој економској класификацији извршени 

су и евидентирани расходи у износу од 1.963 хиљаде динара. На основу узорковане 

документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 55 хиљада динара за 

набавку потрошног материјала.  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

  Остали материјали за посебне насмене, конто 426919. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 3.240 хиљада динара. На 

основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 1.977 

хиљада динара за набавку осталог материјала за посебне намене. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Установа за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“. 

На овој групи конта извршени су и евидентирани расходи у износу од 5.571 хиљаде 

динара, и то: 426100 – административни материјал 301 хиљада динара; 421200 – материјал 

за образовање и усавршавање запослених 217 хиљаде динара; 421400 – материјал за 
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саобраћај 473 хиљаде динара; 426600 – материјал за образовање, културу и спорт 185 

хиљаде динара, 426800 – материјал за одржавање хигијене и угоститељство 4.139 хиљаде 

динара и 426900 – материјал за посебне намене 256 хиљаде динара. 

  Остали расходи за одећу, обућу и  униформе – конто 426129. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 193 хиљаде динара. На 

основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 150 

хиљада динара за набавку обуће. Плаћање је извршено на основу рачуна број 784 од 23. 

фебруара 2021. године који је испоставио „Грубин“ експорт – импорт доо, Стара Пазова. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

  Стручна литература за редовне потребе запослених – конто 426311 На овој 

економској класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 202 хиљаде 

динара. На основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у 

износу од 20 хиљада динара за набавку стручне литературе. Плаћање је извршено на основу 

рачуна број 1211/21 од 8. новембра 2021. године који је испоставио „Пословни биро“ доо 

Београд. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

  Бензин – конто 426411. На овој економској класификацији извршени су и 

евидентирани расходи у износу од 439 хиљада динара. На основу узорковане документације 

утврдили смо да су извршени расходи у износу од 37 хиљада динара за набавку бензина. 

Плаћања су извршена на основу уговора о куповини горива број 422/2021 од 31. девцембра 

2020. године, који је Установа за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ 

Ада закључила са ПР „Шаци петрол“ .  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

  Материјал за угоститељство – конто 426820. На основу узорковане документације 

утврдили смо да су извршени расходи у износу од 247 хиљада динара за набавку материјала 

за угоститељство за потребе Установе за предшколско васпитање и образовање „Чика Јова 

Змај“ Ада. Плаћања су извршена на основу Уговора који је након спроведеног поступка ЈН 

закључен са добављачем „Селекта“ доо Нови Сад. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

Друга Месна заједница, Ада 

На овој групи конта извршени су и евидентирани расходи у износу од 1.471 хиљаде 

динара, и то: 426100 – административни материјал 134 хиљаде динара; 421400 – материјал 

за саобраћај 141 хиљада динара; 426600 – материјал за образовање, културу и спорт 185 

хиљаде динара, 426800 – материјал за одржавање хигијене и угоститељство 13 хиљада 

динара и 426900 – материјал за посебне намене 1.183 хиљаде динара. 

 

  Остали материјали за посебне намене – конто 426919. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 1.183 хиљаде динара. На 

основу узорковане документације утврдили смо да су извршени расходи у износу од 890 

хиљада динара за набавку материјала за насипање туцаником. Плаћање је извршено на 

основу рачуна  број 20000504/2/2021 од 2 јуна 2021. године који је испоставио „Larix” 

Сента. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 
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2.2.1.2.12.  Отплата домаћих камата, конто – 441000 

Група 441000 – Отплата домаћих камата садржи синтетичка конта на којима се 

књиже расходи отплата камата на домаће хартије од вредности, отплата камата осталим 

нивоима власти, отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама, отплата 

камата домаћим пословним банкама, отплата камата осталим домаћим кредиторима, 

отплата камата домаћинствима у земљи, отплата камата на домаће финансијске деривате, 

отплата камата на домаће менице и финансијске промене на финансијским лизинзима. 
Табела број 26: Отплата домаћих камата                                                                                                             у хиљадама динара 

Р. бр. Организациона јединица Ребаланс

Ребаланс са 

реалокацијама

Исказано 

извршење

Налаз 

ревизије 6/4 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Општинска управа 7.150 7.150 7.117 7.117 100 100

2
Укупно све 

организационе јединице
7.150 7.150 7.117 7.117 100 100

3 Укупно О пштина 7.150 7.150 7.117 7.117 100 100  
 

. На буџетским позицијама овог корисника планирани су расходи за отплату домаћих 

камата у укупном износу од 7.150 хиљада динара, а извршени у укупном износу од 7.117 

хиљада динара што износи 99% у односу на план. 

 

Општинска управа.     

      Расходи за Отплату домаћих камата извршени са раздела Општинске управе 

извршени су и евидентирани у износу од 7.117 хиљада динара хиљаде динара, и то за: 

441400 – отплата камата домаћим пословним банкама у износу од 7.097 хиљада динара и 

441900 финанасијске промене на финансијским лизинзима у износу од 20 хиљада динара. 

Камате на куповине путем лизинга, конто 441911. На овој економској 

класификацији извршени су и евидентирани расходи у износу од 20 хиљадa динара на име 

отплате камате на куповине путем лизинга домаћој пословној банци на основу Уговора 

број 020-4-117/2018-02 од 13. јуна 2018. године о набавци добара – два путничка возила на 

лизинг са „Auto – Hermes“ doo Палић и Уговора о финансијском лизингу број 10846/18 

који је закључен са даваоцем лизинга „Uni Credit Leasing Srbija” доо Београд. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању расхода. 
 

2.2.1.2.13. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, група 

конта 451000 

Група 451000 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

садржи синтетичка конта на којима се књиже текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама и капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама. 

 

 

 
Табела број 27: Субвенције  јавним нефинансијским  предузећима и организацијама                        у хиљадама динара 

 

Ред. 

бр. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Општинска управа 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 

2. Укупно корисници: 1.000 1.000 1.000 1.000 100 100 
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Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (IV) 

ребаланс, на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијма  планирана су средства у износу од 1.000 хиљада динара. 

Увидом у Закључни лист Општине Aда, Плана и извршења расхода општине Ада за 2021. 

годину и консолидованог извештаја о извршењу буџета – образац 5, извршење је 

евидентирано у износу од 1.000 хиљада динара, што чини 100% извршења у односу на 

план. 

На основу узорковане документације утврђено је да су власницима регистрованих 

пољопривредних газдинстава пренета су средства у укупном износу од 80 хиљада динара 

за суфинансирање газдинстава (451141). Средства су пренета на основу Одлуке 

Општинског већа25, за доделу бесповратних средстава за субвенционисање премије 

осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, а поводом Јавног 

позива26 за подношење пријава за доделу бесповратних средстава, на основу Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја27. 

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

 

2.2.1.2.14. Субвенције приватним предузећима -  454000 

Група конта 454000 – Субвенције приватним предузећима садржи конто 454100 – 

Текуће субвенције приватним предузећима и конто 454200 – Капиталне субвенције 

приватним предузећима 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ада (IV) ребаланс, на 

економској класификацији 454000 – Субвенције приватним предузећима  планирана су 

средства у износу од 8.900 хиљада динара. Увидом у Закључни лист Општине Ада, Плана 

и извршења расхода општине Ада за 2021. годину и консолидованог извештаја о извршењу 

буџета – образац 5, извршење је евидентирано у износу од 8.562. хиљаде динара, што 96% 

извршења у односу на план. 
 
Табела број 28: Субвенције  јавним нефинансијским  предузећима и организацијама                        у хиљадама динара 

 

Ред. 

бр. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4% 6/5% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Општинска управа 8.900 8.900 8.562 4.454 52 100 

2. Укупно корисници: 8.900 8.900 8.562 4.454 52 100 

 

 Приватним предузећима/предузетницима пренета су средства у укупном износу од 

4.454 хиљаде динара на име подстицајних средстава привредним друштавима и 

предузетницима са седиштем у оштини Ада (454111). Средства су пренета  на основу 

Одлука Општинског већа и Анексима уговора и то предузећима: 

- Anima – Ada, подстицајна средства, у износу од 300 хиљада динара, по Одлуци Већа  

бр. 020-6-18/2021-03 и Анексу уговора бр. 020-4-30/2021-02/12 од 26.02.2021. 

године; 

- Doo Flexing – Ada, подстицајна средства, у износу од 1.000 хиљаде динара, по 

Одлуци Већа бр. 020-6-18/2021-03 и Анексу уговора бр. 020-4-30/2021-02/11 од 

26.02.2021. године;   

 
25 Број: 020-6-137/2021-03, од 23.12.2021. године. 
26 Број: 020-6-129/2021-03 расписаног дана 09.12.2021. године.  
27 („Службени лист општине Ада“, бр. 26/2017 и 12/2020) 
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- GKG SZR Oto Gradl pr – Adа, додела подстицајних средстава за привредна друштва 

и предузетнике путем рефундације трошкова функционисања, трошкова за набавку 

сировине и опреме и финансијске подршке привредних и друштва  и предузетника 

почетника, у износу од 740 хиљада дианра, по Одлуци Већа бр. 020-6-74/2021-03 и 

Анексу уговора бр. 020-4-117/2021-02/1 од 08.07.2021. године; 

-  Arton Zeciri PR , Mozzart 1- Ada субвенција предузећима, у износу од 343 хиљаде 

динара, по Одлуци Већа бр. 020-6-74/2021-03 и Анексу уговора бр. 020-4-117/2021-

02/8 од 08.07.2021. године; 

- DVP Produkcija - Novi Sad, расподела средстава из области јавног информисања, у 

износу од 840 хиљада дианра, по Одлуци Већа бр.  020-6-89/2021-03 и Анекса 

уговора бр. 020-4-164/2021-02/1 од 21.09.2021. године; 

- Objektiv media – Irig, расподела средстава из области јавног информисања, у износу 

од 300 хиљада динара, по Одлуци Већа, бр. 020-6-89/2021-03 и Анексу уговора бр. 

020-4-164/2021-02/2 од  21.09.2021; 

- Udruzenje putevi prirode - Novi Sad, расподела средстава из области јавног 

информисања, у износу од 700 хиљада динара, по Одлуци Већа бр. 020-6-89/2021-

03 и Анексу уговора бр. 020-4-164/2021-02/4, 21.09.2021. године.  

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

   

2.2.1.2.15. Трансфери осталим нивоима власти, група конта 463000 

Група 463000 – Трансфери осталим нивоима власти садржи синтетичка конта на 

којима се књиже текућитрансфери осталим нивоима власти и капитални трансфери 

осталим нивоима власти. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ада (III) ребаланс, на 

економској класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти планирана су 

средства у износу од 73.214 хиљаду динара. Увидом у Закључни лист Општине Ада, Плана 

и извршења расхода Општине Ада за 2021. годину и консолидованог Извештаја о 

извршењу буџета – Образац 5, извршење је евидентирано у износу од 64.252 хиљада 

динара, што чини 88% извршења у односу на план. 
Табела број  29:  Трансфери осталим нивоима власти                                                                                     у хиљадама динара 

Ред. 
бр. 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 
Исказано 
извршење 

Налаз 
ревизије 

 
6/4 

 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 73.214 73.214 64.252 64.252 88 100 

2 Укупно Општина 73.214 73.214 64.252 64.252 88 100 

Општинска управа Ада 

Општинска управа Ада извршила је расходе у укупном износу од 64.252 хиљада 

динара на име текућих трансфера и то: 

Центар за социјални рад 

 Центру за социјални рад пренета су средства у  укупном износу од износу од 887 

хиљада динара, за извршење следећих расхода: зарада за месец децембар 2020. године и 

јануар 2021. године, у износу од 630 хиљада динара и осталих накнада из буџета у укупном 

износу од 257 хиљада динара (463141);  

Стандард Ада 

  Предузећу Стандар Ада  пренета су средства у укупном износу од 313 хиљада 

динара на име: комуналних услуга; енергетских услуга; накнаде за становање и живот 

(463141); 

  Електропривреда Србије 

Електропривреди Србије извршен је трансфер средстава у укупном износу од   527 

хиљада  на име накнаде енергетских услуга за основне школе на територији Општине Ада 

(463141); . 
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Агенција за безбедност на раду Кикинда 

  Агенцији за безбедност на раду Кикинде извршен је трансфер средства у износу од 

22 хиљаде динара, на име стручних услуга (463141);  

  Институт за заштиту на раду А.Д. Кикинда 

  Институту за заптиту на раду А.Д. Кикинда извршен је трансфер средстава у износу 

од 23 хиљаде динара на име специјалнизованих услуга (463141).   

   Основној школи  „Ceh Karolj“ 

  Основној школи  „Ceh Karolj“ извршен је трансфер средстава у износу од 3.182 

хиљада динара, на име накнаде трошкова за запослене (463141).    

  Музичка школа Шамов „Bartok Bela“ Ada 

  Mузичкој школи Šamov „Bartok Bela“ Ada извршен је трансфер средстава у износу 

од 220 хиљада динара, на име накнаде трошкова за запослене (463141). 

  Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјлано значајне 

неправилности у евидентирању и  исказивању расхода.  

 

2.2.1.2.16. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, група конта 

464000 

Група конта 464000 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 

садржи синтетичка конта на којима се књиже текуће дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања и капиталне дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Ада за 2021. годину,  

(IV) ребаланс, на економској класификацији 464000 – Донације, дотације и трансфери 

планирана су средства у износу од 10.708 хиљадa динара. Увидом у закључни лист 

Општине Ада, плана и извршења расхода Општине Ада за 2021. годину и консолидованог 

извештаја о извршењу буџета – образац 5, извршење је евидентирано у износу од 10.708 

хиљада динара, што чини 90% извршења у односу на план. 

 
Табела број 30: Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                                   у хиљадама динара 

Ред. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа  11.950 11.950 10.708 10.708 90 100 

2 Укупно општина 11.950 11.950 10.708 10.708 90 100 

 

1. Општинска управа. 

Академија за КМЕ. Академији за КМе преднета су средства у укупном 

износу од износу од 21 хиљаду динара на име котизације (464111). 

Дом здравља Ада. Дому здравља Ада пренета су средства у укупном износу 

од 1.757 хиљада дианра и то: 195 хиљада динара, на име трошкова накнада по уговору од 

делу за месец март 2021. године; услуга по уговору за месец мај 2021. године, у износу од 

230 хиљада динара; плате по основу цене рада за месец јун 2021. године, у износу од 450 

хиљада дианара; доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 52 хиљаде 

динара;  доприноса за здравствено осигурање у износу од 23 хиљаде динара; и 98 хиљада 

динара на име накнаде за одвојен живот за месец јун 2021. године. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

2.2.1.2.17. Остале дотације и трансфери, група 465000   

 Група конта 465000 – Остале дотације и трансфери садржи ситнетичка конто 

465100, на којима се евидентирају текуће дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања и конто 465200 на којима се евидентирају капиталне дотације огранизацијама 

обавезног социјалног осигурања.    
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Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ада  (III) ребаланс, на 

економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у 

износу од 1.860 хиљада динара. Увидом у акључни лист Општине Aда, Плана и извршења 

расхода општине Ада за 2021. годину и консолидованог извештаја о извршењу буџета – 

Образац 5, извршење је евидентирано у износу од 1.839 хиљада динара, што чини 99% 

извршења у односу на план.  
 Табела број 31: Oстале дотације и трансфери                                                                      у хиљадама динара 

Ред. 

бр. 

Организациона 

јединица 

Ребаланс Ребаланс са 

алокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

 

6/4 

 

6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Општинска управа 1.860 1.860 1.839 1.839 99 100 

2. Укупно Општина 1.860 1.860 1.839 1.839 99 100 

 

Остале текуће дотације – 465111 

1) Општина Ада је извршила поврћај средстава у укупном износу од 1.261 хиљаду 

динара, Комесаријату за избеглице по основу неутрошених наменских средстава добијених 

за куповину кућа са окућницом  и грађевинског материјала за избегла лица. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне  неправилности. 

        Текуће дотације по закону - 465112 

2) Општинска управа, општине Ада  извршила је трансфер средстава у износу од 

90 хиљада динара. Средства су пренета Пореској управи Београд, на име уплате јавних 

прихода, по основу уплате јавних прихода изузев пореза, на име учешћа у финансирању 

зарада особа са инвалидитетом за октобар и новембар 2021. године.  (465112). 

 Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању расхода. 

 

2.2.1.2.18. Накнаде за социјалну заштиту из буџета, група конта 472000 

Група 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета садржи синтетичка конта 

на којима се књиже накнаде из буџета за случај болести и инвалидности, накнаде из буџета 

за породиљско одсуство, накнаде из буџета за децу и породицу, накнаде из буџета за случај 

незапослености, старосне и породичне пензије из буџета, накнаде из буџета у случају 

смрти, накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, накнаде из буџета за 

становање и живот и остале накнаде из буџета. 
Табела број 32: Накнаде за социјалну заштиту из буџета                                                 у хиљадама динара 

Р.бр.  Организациона јединица  Ребаланс  
Ребаланс са 

реалокацијама  
Исказано 

извршење  
Налаз 

ревизије  
6/4  

% 
6/5 

%  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Општинска управа 23.528   23.528   21.970   21.970   93 100 
2 

Укупно организационе јединице (1-1) 
23.528   23.528   21.970   21.970   93 100 

3 
Укупно општина - 472000 

23.528   23.528   21.970   21.970   93 100 

У 2021. години трошкови накнаде за социјалну заштиту из буџета код директних и 

индиректних корисника средстава буџета општине Ада, планирани су у износу од укупно 

23.528 хиљада динара а  извршени у износу од  укупно 21.970  хиљада динара. 

Општинска управа 

Код Општинске управе на  групи конта 472000, евидентирани су расходи за накнаде 

из буџета за за децу и породицу у износу од 8.667 хиљада динара,  накнаде из буџета за 

образовање, културу, науку и спорт  у износу од 5.061 хиљада динара, накнаде за 

становање и живот у износу од 2.514 хиљада динара и остале накнаде из буџета у износу 

од 5.728 хиљаде динара. 

Накнаде из буџета за за децу и породицу (472300). На овом конту евидентиран је 

расход у износу од 8.667 хиљада динара, у оквиру чега су исказани и расходи за 

једнократна новчана помоћ за друго и  треће дете. 
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Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (472700). На овом конту 

евидентиран је расход у износу од 5.061 хиљада динара, у оквиру чега су исказани и 

расходи за превоз ученика и ученичке награде. 

Накнаде за становање и живот (472800) На овом конту евидентиран је расход у 

износу од 2.514 хиљада динара, у оквиру чега су исказани и расходи  за набавку добара за 

реализацију помоћи за стварање и побољшање услова интерно расељених лица. 

Остале накнаде из буџета (472900). На овом конту евидентиран је расход у износу 

од 5.728 хиљада динара, у оквиру чега су исказани и расходи за финансирање реализације 

бесплатних оброка (исхрана за социјално угрожене становнике општине Ада) у 2021. 

години, као и расходи за једнократну помоћ од стране Комисије за доделу општинске 

помоћи у виду набавке основне животне потрепштине. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

 

2.2.1.2.19. Дотације невладиним организацијама, група конта 481000 

Група 481000 – Дотације невладиним организацијама садржи синтетичка конта на 

којима се књиже дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 

домаћинствима и дотације осталим непрофитним институцијама. 
Табела број 33: Дотације невладиним организацијама, група 481000                          у хиљадама динара                                     

Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

6/4 

% 

6/5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 55.095 55.095 54.040 54.040 98 100 

2 Укупно организационе јединице (1-2) 55.095 55.095 54.040 54.040 98 100 

3 УКУПНО - Група 481000 55.095 55.095 54.040 54.040 98 100 

 

  У 2021. години расходи за дотације невладиним организацијама код директних 

корисника средстава буџета општине Ада, планирани су у износу од укупно 55.095 хиљада 

динара а  извршени у износу од  укупно 54.040 хиљада динара.  

  Општинска управа.  

  Код Општинске управе на групи конта 481000, евидентирани су расходи за дотације 

непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима у износу од 21.153 

хиљада динара и дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 32.887 хиљада 

динара. 

Дотације осталим непрофитним институцијама (481900). Евидентирани су 

расходи за дотације осталим непрофитним институцијама у износу од 32.887 хиљада 

динара, а чине их расходи за Дотације верским заједницама - II МЗ Ада у износу од 600 

хиљада динара, Дотације осталим удружењима грађана у износу од 11.300 хиљаде динара, 

Дотације политичким странкама у износу од 589 хиљаде динара и Дотације удружењима 

грађана - Јавни рад у износу од 20.353 хиљаде динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода. 

2.2.1.2.20. Порези, обавезне таксе, казне и пенали, група конта 482000 

Група 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали садржи синтетичка конта, и 

то: Остали порези, Обавезне таксе, Новчане казне и пенали. 

 
Табела број 34: Дотације невладиним организацијама, група 481000                          у хиљадама динара                                     

Р. 

бр. 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 

6/4 

% 

6/5 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 1.695 1.695 1.497 1.497 88 100 

2 Укупно организационе јединице (1-2) 1.695 1.695 1.497 1.497 88 100 

3 УКУПНО - Група 481000 1.695 1.695 1.497 1.497 88 100 
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  У 2021. години расходи за порезе, обавезне таксе, казне и пенале код директних 

корисника средстава буџета општине Ада, планирани су у износу од укупно 1.695 хиљада 

динара а  извршени у износу од  укупно 1.497 хиљада динара.  

  Општинска управа.  

  Код Општинске управе евидентирани су расходи за Обавезне таксе у износу од 

1.172 хиљада динара и  Остале порезе у износу од 325 хиљада динара. 

 Обавезне таксе (482200). Евидентирани су расходи за Обавезне таксе у износу од 

1.172 хиљадe динара. У поступку ревизије узорковали смо извршене расходе на име 

покрајинске таксе по решењу Јавно привредног предузећа „Воде Војводине“ из Новог Сада 

oд 20.05.2020. године, на име накнаде за одводњавање за 2020. годину. 

  

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању расхода 

 

2.2.1.3. Издаци  

Издаци се састоје од: издатака за нефинансијску имовину и издатака за отплату 

главнице и набавку финансијске имовине. Класа 500000 - Издаци за нефинансијску 

имовину садржи: основна средства; залихе; драгоцености; природну имовину; 

нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног 

инвестиционог плана. Класа 600000 - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине садрже: отплату главнице и набавку финансијске имовине. 

У консолидованом Билансу прихода и расхода Општине Ада, исказани су издаци и то: 

(1) издаци за нефинансијску имовину у износу од 44.134 хиљада динара (класа 500000) и 

(2) издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 181.427 хиљада 

динара (класа 600000). 

 

2.2.1.3.1. Зграде и грађевински објекти. група конта 511000 

Група конта 511000 – Зграде и грађевински објекти садржи синтетичка конта на 

којима се књиже издаци за куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, 

капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање. 

 
Табела број 35: Табела зграде у грађевински и објекти   ................................................    .у хиљадама динара 

Р. 
бр 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 56.812 56.812 35.528 35.528 63% 100 

3 Укупно општина – Група 511000 56.812 56.812 35.528 35.528 63% 100 

Општинска управа.  

На буџетским позицијама овог корисника планирани су издаци у износу од 56.812 

хиљадa динара и исказано је извршење у износу 35.528 хиљаде динара, и то: (1) 940 хиљаде 

динара за куповину зграда и објеката; (2) 18.159 xиљада динара за изградњу зграда и 

објеката; (3) 3.932 хиљада динара за капитално одржавање зграда и објеката и (4) 12.497 

хиљада динара за пројектно планирање. 

 

Куповина зграда и објеката (511121). На овој економској класификацији исказано 

је извршење у износу од 940 хиљадa динара. На основу члана Закона о промету 

непокретности28 и Закона о стечајном поступку29 као и Националног стандарда о начину и 

поступку уновчавања стечајног дужника (Национални стандард број 5) закључен је Уговор 

о купопрдодаји непокретне имовине број: 020-4-226/2021-02 од 30.12.2021 године. 

Потписници уговора су АД РАВАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА У СТЕЧАЈУ из Бачке Тополе, 

 
28 “Службени гласник Републике Србије“ бр. 93/14, 121/14 и 6/15 
29 „Службени гласник Републике Србије“ број 84/04 
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ул. Главна бр.55/а кога заступа стечајни управник Владимир Жужић и РС АУТОНОМНА 

ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА АДА из Аде, ул. Трг ослобођења бр.1 кога 

заступа Председник Општине Ада Золтан Билицки. Предмет Уговора је купопродаја 

непокретне имовине уписане у лист непокретности 459 К.О Мол а која је власништво 

продавца. Непокретност је описана као парцела број 3356 у улици Југословенске народне 

армије и то: земљиште уз зграду и други објекти   у површини од 222m2 и земљиште под 

зградом и другим објектима у површини од 133m2 што укупно чини 355m2 површину 

парцеле. На наведеној парцели се налази једна породична стамбена зграда. Укупна 

вредност непокретне имовине износи 940 хиљада динара. Обзиром на то да је на име 

депозита Купац уплатио износ од 100 хиљада динара, Купац се обавезује да у року од осам 

дана уплати до пуног износа цене непокретности износ од 840 хиљада динара. Плаћање је 

извршено 31.12.2021 године што је потврђено Захтевом за плаћање и трансфер средстава 

број 1965/2021 и изводом број 355. 

  

Изградња зграда и објеката (511200) На овој економској класификацији исказано 

је извршење у износу од 18.159 хиљада динара и то: изградња аутопутева, путева, мостова, 

надвожњака и тунела (511231) у износу од 3.835 хиљаде динара, изградња водоводне 

инфраструктуре (511241) у износу од 3.156 хиљаде динара, изградња канализационе мреже 

(511242) у износу од 1.438 хиљаде динара, плиноводи и плински радови (511291) у износу 

од 1.661 хиљаде динара, комуникацијски и електрични радови (511292) у износу од 6.876 

хиљаде динара и отворени спортски и рекреациони објекти (511293) у износу од 1.192 

хиљаде динара. Од наведених објеката узорковали смо објекте у износу од 9.485 хиљада 

динара. 

 

Изградња саобраћајних објеката (511230) На овој економској класификацији 

исказано је извршење у износу од 3.835 xиљада динара од чега је за пресвлачење улице у 

улици 8. марта и Ади утрошено 1.496 хиљаде динара. 

1)  Уговор о јавној набавци радова – пресвлачење улице у улици 8. марта у Ади (Прва 

МЗ Ада), број 020-4-49/2021-02 (404-4-6/2021-06). Предмет јавне набавке бр. 404-4/2021-06 

је извођење грађевинских радова. Предмет Уговора и услови за извођење радова ближе су 

одређени конкурсном документацијом и понудом Извођача број 2-6777/3 од 24.03.2021. 

године. Након спроведеног поступка јавне набавке председник општине Ада потписао 

уговор са извођачем ВОЈПУТ ДООО СУБОТИЦА из Суботице, улица Ђуре Ђаковића број 

10. Уговорена цена свих радова износи 1.847.475,00 динара без ПДВ-а, односно 

2.216.970,00 динара са ПДВ-ом и добијена је на основу јединичних цена из усвојене 

понуде.Коначна цен изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених количина 

уписаних и оверених од стране стручног надзора. Из Записника о примопредаји објеката 

на употребу измеду представника инвеститора и извођача од 07.05.2021. године, утврђено 

је да су радови трајали у периоду 09.- 12.04.2021. године и укупна вредност извршених 

радова, према грађевинским књигама 1.495.610,00 динара без ПДВ-а. Прегледом 

извршених радова на терену је констатовано да представник инвеститора нема примедби 

на изведене радове. Плаћање је изврено 05.07.2021. године у износу стварно извршених 

радова. 

2) Уговор о набавци радова – Изградња бетонских основа за дегазатор и резервоар 

воде број 020-4-181/2021-02 (404-3-41/2021-06). Након поступка набавке без објављивања 

јавног позива бр. 404-3-41/2021-06 и пријема понуде понуђача бр.53/2021 од 20.10.2021. 

године, Председник општине Ада је потписао Уговор са „Адаферт“ Д.О.О. из Аде, улица 

Нова 3/б о изградњи бетонских основа за дегазатор и резервоар воде у вредности од 

992.720,00 динара без ПДВ-а или 1.191.264,00 динара са ПДВ-ом. Уговором није 

предвиђено авансно плаћање већ плаћање вирманом у року од 45 дана од датума 
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регистрације фактуре – окончаног рачуна у Централном регистру фактура ЦРФ. Плаћање 

је извршено 26.11.2021. године. 

 

Изградња водоводне инфраструктуре (511241) На овој економској класификацији 

исказано је извршење у износу од 3.156 xиљада динара од чега је плаћен ПДВ у износу од 

982 хиљаде динара по основу три уговора и то: 

- ПДВ по основу рачуна број 00-4984-21 извођача радова Стандард – изградња уличног 

дистрибутивног водовода и санација делова јавне водоводне мреже у Мол, Пролетерска 

улица и улица 8. октобра, у износу од 107.640,00 динара, плаћеног 10.11.2021. године; 

-  ПДВ по основу Прве привремене ситуације – рачуна број 77-ГС извођача радова 

Сомборелектро из Сомбора за изградњу прикључног вода до трафо станице Wellness 

(викенд насеље), у износу од 211.623,20 плаћеног 20.12.2021. године и  

-   ПДВ по основу Друге привремене ситуације – рачуна број 85-ГС извођача радова 

Сомборелектро из Сомбора за изградњу прикључног вода до трафо станице Wellness 

(викенд насеље), у износу од 662.306,40 плаћеног 20.12.2021. године. 

Ставови за књижење у сва три плаћања уредно прокњижена. 

 

Изградња канализационе инфраструктуре (511242) На овој економској 

класификацији исказано је извршење у износу од 1.438 xиљада динара од чега је плаћена 

изградња прикључака за воду за куће у Ади у улици 8. октобра од броја 45 до улице 

Македонске у износу од 792 хиљаде динара са ПДВ-ом. 

1)   Уговор о изградњи прикљчака за воду број: 020-4-215/2020-02 од 18.11.2020. 

године. Уговор је закључен у складу са Законом о јавним набавкама, тачније у складу са 

чланом 13. овог закона којим је предвиђено да се Закон не примењује на набавке између 

повезаних субјеката ако су испуњени сви законски услови. Предмет овог Уговора је 

изградња прилључака за воду за куће у Ади у улици 8. октобар од броја 45 до улице 

Македонске. Цена уговорених радова је 1.016.590,00 динара бе ПДВ-а. Уговором је 

предвиђено авансно плаћање 50% од уговорене цене. Извођач радова може наплатити 

извршене радове по обрачунским ситуацијама. По завршетку свих радова саставља се 

окончана ситуација. Издат је рачун број: 00-7247-20 на износ од 792.820,00 динара са ПДВ-

ом. Плаћање је извршено 08.03.2021. године. Утврђено је да је евидентирано на погрешној 

економској класификацији на конту 511242 – Канализација, уместо на 511241 – Водовод у 

износу од 792 хиљаде динара. 

 

Комуникациони и електрични водови (511292) На овој економској класификацији 

исказано је извршење у износу од 6.876 xиљада динара и то: 

1) Уговор о јавној набавци број: 020-4-145/2021-02 од 02.09.2021. године између 

Општине Ада коју заступа Председник општине и извођача радова  „СОМБОРЕЛЕКТРО“ 

ДОО СОМБОР из Сомбора коју заступа Директор. Предмет овог уговора је извођење 

грађевинских радова  - Изградња приључног вода до ТС Wellness (викенд насеље). 

Предмет Уговора и услови за извођење радова ближе су одређени конкурсном 

документацијом и понудом Извођача број 2473 од 16.07.2021. године. По динамичном 

плану реализације извршено је плаћање у две транше и то: износ од 1.058.116.00 динара 

дана 18.11.2021. године и износ од 3.311.532,00 динара од 02.12.2021. године. 

2) Уговор о пружању услуге прикључење на дистрибутивни систем електричне 

енергије „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. БЕОГРАД на основу решења о одобрењу за 

прикључење број 87.1.0.0.-Д.07.09.-42819-17 који су потписали Председник општине Ада 

и Директор Електодистрибуције Србије д.о.о. Београд. Предмет овог Уговора је изградња 

недостајуће инфраструктуре – електроенергетских објеката за напајање електричном 

енергијом Wellness центра са пратећим садржајима у Ади. Предрачунска вредност радова 

према трошковнику је 8.822.137,92 без ПДВ-а. Део тог износа је плаћен 22.11.2021. године 
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и то износ од 1.619.946,00 који се односи на прикључак на дистрибутивни систем 

електричне енергије Зграде за спорт и физичку културу , Ада, парцела 3342, КО. Ада (део 

трошка који сноси Општина). 

 

Отворени спортски и рекреациони објекти (511293) На овој економској 

класификацији исказано је извршење у износу од 1.192 xиљаде динара од чега је плаћена 

изградња терена за боћање. 

Уговор о набавци радова број: 020-4-178/2021-02 од 14.10.2021. године између 

Општине Ада коју заступа Председник општине и „Адаферт“ Д.О.О. Ада, Нова 3/б коју 

заступа директор је потписан на основу чл. 27 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(Сл. Гласник РС“, број 91/2019) и спроведен је поступак набавке без објављивања јавног 

позива бр. 404-3-40/2021-06. Понуђач је доставио понуду бр. 50/2021 од 11.10.2021. године 

а предмет набавке и Уговора је Изградња терена за боћање. Вредност радова је 993.343,00 

без ПДВ-а или 1.192.011,60 са ПДВ-ом. Аванс није предвиђен Уговором. Отпремница – 

рачун бр. 55/2021 је примљена 24.11.2021. године и регистрован је и ЦРФ. Општина Ада 

је наведени износ платила 26.11.2021. године и спровела сва потребна књижења. 

  

Капитално одржавање зграда и објеката (511300). На овој економској 

класификацији исказано је извршење у износу од 3.932 хиљадe динара и то: (1) 2.592 

хиљаде динара за Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора (511321) 

и 962 хиљаде динара за Капитално одржавање комуникацијских и електичних водова 

(511392). 

Уговор о јавној набавци радова Санација и адаптација санитарног чвора, закључен 

је 29.07.2020. године између Општине Ада и Адаферта д.о.о. из Аде, улица Нова број 3/б. 

Предмет уговора је извођење грађевинских радова  - Санација и адаптација санитарног 

чвора. Уговорена цена ових радова је 4.161.879,00 динара без ПДВ-а или 4.994.254,80 са 

ПДВ-ом и добијена је као збир јединичних цена из усвојене понуде Извођача број 57/2020 

од 09.07.2020. године. Последња транша по окончаној ситуацији је плаћена у износу од 

1.935.672,00 дана 53.08.2021. године и спроведена су сва потребна књижења. 

 

Пројектно планирање (511400). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 12.497 хиљадe динара и то: (1) 596 хиљаде динара за Планирање и 

праћење пројекта (511411) и 11.866 хиљаде динара за Пројектну документацију (511451). 

 

1) Уговор о вршењу стручног надзора над инвестицијама на које се не односи 

Закон о јавним набавкама закључен је 21.05.2021. године између општина Ада и 

„ЛИНАЛИНЕ“ Д.О.О. из Сенте, Железничка 72а, под бројем: 020-4-81/2021-02/1 Предмет 

уговора је вршење стручног надзора од стране Извршиоца над извођењем радова мањих 

инвестиција (до 3.000.000,00 динара односно на које се не односи Закон о јавним 

набавкама) код Наручиоца. Цена је дефинисана чланом 5. Уговора па је под тачком 4 

предвиђена цена од 40.000,00 за бруто вредност инвестиција  од 1.000.001,00 до 

2.000.000,00 динара. Наведени износ је плаћен 20.12.2021. године за надзор над изградњом 

терена за боћање. 

2) Уговор о набавци услуга  - Набавка услуге израде пројектно техничке 

документације за рушење и иградњу техничких просторија у ОШ „Новак Радонић“ Мол, 

закључен између општине Ада и АД „Простор“ Доо за урбанизам, пројектовање и 

инжењеринг Ада, Ада, улица 8. октобар бр.1. Предмет уговора је Набавка услуге израде 

пројектно техничке документације за рушење и изградњу техничких просторија у ОШ 

„Новак Радонић“ Мол који је Наручилац спровео поступак без објављивања јавног позива 

, број: 404-3-26/2021-06 а Понуђач достави понуду бр.91/2021 од 04.06.2021. године. 
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Општина Ада је извршила плаћање по окончању израде пројектне документације 

24.06.2021. године и спровела сва потребна књижења.  

3)      Уговор о набавци услуга – Израде пројектне документације за изградњу 

игралишта за боћање са 2 стазе по међународно техничком правилнику у рекреационом 

центру у Ади. Уговор број: 020-4-98/2021-02 од 14.06.2021. године потписали су 

овлашћена лица Општине Ада и „Супројекта“ за пројектовање и инжењеринг д.о.о. 

Суботица, Цара Душана бр.5 на износ од 139.500,00 без ПДВ-а или 167.400,00 са ПДВ-ом. 

По окончању услуге, општина Ада је извршила плаћање 13.09.2021. године. 

 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању издатака. 

 

2.2.1.3.2. Машине и опрема, група конта 512000 

Група 512000 – Машине и опрема садржи синтетичка конта на којима се књиже 

издаци за опрему за саобраћај, административну опрему, опрему за пољопривреду, опрему 

за заштиту животне средине, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање, 

науку, културу и спорт, опрему за војску, опрему за јавну безбедност и опрему за 

производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. 

 
Табела број 36: Табела зграде у грађевински и објекти   ................................................    .у хиљадама динара 

Р. 

бр 
Организациона јединица Ребаланс 

Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 7.613 7.613 6.561 6.561 86% 100% 

3 Укупно општина – Група 512000 7.613 7.613 6.561 6.561 86% 100% 

Општинска управа.  

1) Општинска управа. На буџетским позицијама овог корисника планирани су издаци 

у износу од 7.613 хиљада динара и исказано је извршење у износу 6.561 хиљаде динара, и 

то: (1) 2.216 Опрема за саобраћај; (2) 2.653 хиљада динара за административну опрему ; (3) 

947 хиљада динара за опрему за образовање, културу и спорт  и (5) 745 хиљада динара 

опрема за производњу, моторна непокретна и немоторна опрема. 

Аутомобили (512111) На овој економској класификацији исказано је извршење у износу 

од 1.267 хиљада динара, а односи се на плаћање добављачу „Ауто - Хермес“ Палић, ул. 

Хоргошки пут бр 19/а, за набавку са испоруком новог путничког возила, произођача 

Шкода, модел Фабиа Амбитион 1,0, година производње 2021. године. Цена овог возила 

купљеног на основу отвореног поступка јавне набавке број: 404-5/2021-06, износи 

1.056.000,00 без ПДВ-а или 1.267.200 са ПДВ-ом. Плаћање је извршено 29.04.2021. године 

и спроведене су све ставке у књижењу. 

Лизинг опреме за саобраћај (512141). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 948 хиљада динара, од чега је 83 хиљада динара плаћено Unicredit 

leasing Srbija DOO“ Београд  са седиштем на Новом Београду за набавку два путничка 

возила на лизинг (шкода октавиа или слично). Плаћање рате лизинга се односи на набавке 

из ранијих година (2018. године) а уговорен је лизинг на четири године Уговором о 

финансијском лизингу број 10846/18, потписан дана 14.06.2018. године. 

Административна опрема  (512200). На буџетским позицијама овог корисника исказано 

је извршење у износу 1.609 хиљаду динара, и то: (1) 605 хиљада динара за рачунарску 

опрему; (2) 82 хиљада динара за електронску опрему и (3) 881 хиљада динара за опрему за 

угоститељство и 41 хиљада динара за набавку намештаја;  

Рачунарска опрема (512211).  На овој економској класификацији исказано је извршење 

у износу 605 хиљаде динара. Издаци у износу од 605 хиљаде динара су извршени за 

набавку мултифункцијски ласер у износу од 18.960,00 динара,  рачунарске опрема за 

кацеларију 5 у износу од 78.570,00 динара и 77.460, динара за лаптоп рачунар са уграђњним 

оперативним системом од добављача “Infoline” из Аде за на основу отпремнице бр.23 од 
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19.01.2021. године, отпремнице бр. 103 од 19.02.2021. године и отпремнице бр. 356 од 

09.07.2021 године. Плаћање је извршено на дан пријема отпремнице - рачуна. 

Опрема за угоститељство)  (512252). На овој економској класификацији исказано је 

извршење у износу од 881 хиљада динара. Издаци у износу од 880.800,00 динара су 

извршени за набавку услуге уградње намештаја у оквиру Wellness центра а на основу 

Уговора о набавци услуга број: 020-4-199/2021-02 између Општине Ада  и „EM 

COMMERCE“ д.о.о. из Бачке Тополе, Едварда Кардеља бб. 

Уграђена опрема  (512931) На овој економској класификацији исказано је извршење у 

износу од 540 хиљада динара. Издаци у износу од 462.240,00 динара су извршени за 

Испоруку и монтажу котла на чврсто гориво ТК-MAX 150 kW са демонтажом старог 

дотрајалог котла, уградњом једног вентила NO 65 са потребним материјалом, на основу 

Уговора о набавци радова између Општине Ада и „Еко Терм“ д.о.о. за производњу, 

инжењеринг, пројектовање, експорт – импорт из Сенте, Арпадова бр.52. Рок за плаћање 

овог износа је био 45 дана од дана пуштања у рад котла. Рачун је плаћен 20.04.2021. године. 

 

Откривена неправилност је: да је Општинска управа у пословним књигама извршила и 

евидентирала издатак у износу од најмање 948 хиљада динара на групи конта 512000 

Машине и опрема уместо на групи конта 614000 – Отплата главнице за финансијски 

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

14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем.  

Ризик: Уколико се настави са евидентирањем издатака на неадекватној економској 

класификацији јавља се ризик од нетачног обелодањивања података у финансијским 

извештајима. 

Препорука број 3.9: Препоручујемо одговорним лицима директних и индиректних 

корисника да издатке планирају, извршавају и евидентирају у складу са Правилником о 

стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 

2.2.1.3.3. Земљиште, група конта 541000  

Група 541000 – Земљиште садржи синтетичка конта на којима се књиже издаци 

набавку земљишта. 
Табела број 37: Табела зграде у грађевински и објекти   ................................................    .у хиљадама динара 

Р. 
бр 

Организациона јединица Ребаланс 
Ребаланс са 

реалокацијама 

Исказано 

извршење 

Налаз 

ревизије 
6/4 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Општинска управа 1.155 1.155 1.122 1.122 97 100 

3 Укупно општина – Група 511000 1.155 1.155 1.122 1.122 97 100 

Општинска управа. На буџетским позицијама овог корисника планирани су издаци у 

износу од 1.155 хиљада динара и исказано је извршење у износу 1.122 хиљаде динара за 

набавку земљишта. 

Земљиште (541112) На овој економској класификацији исказано је извршење у износу 

од 1.122 хиљада динара, а односи се на набавку земљишта у вредности од 555.175,00 

динара на основу Уговора о прибављању непокретности у Јавну својину Општине Ада од 

Метал – Хемико доо Ада, са седиштем у Ади, Виноградарска 9, на катастарској парцели 

број 1288 КО Ада, земљиште уз зграду , објекат , површине 1135 m2 и њиве прве класе 

површине 804 m2. По Уговору је извршена исплата 09.06.2021. године. Набавка земљишта 

у износу од 555.175,00 динара је извршена на основу Уговора о прибављању 

непокретности у јавну својину Општине Ада број: 020-4-146/2021-02 између Општине Ада 

и Земљорадничке задруге Утрине- Оборњача Утрине. Овим Уговором уговара се отуђење 

непокретности која се код Републичког геодетског завода – Службе за катастар 

непокретности у Ади, води у листу непокретности број 229 КО Оборњача као: 
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-149 КО Оборњача – објекат бр. 1 – Маршала Тита бр.2 – земљиште под зградом и 

другим објектом, површине 94 m2 , Србобран пут – помоћна зграда, земљиште у 

грађевинском подручју, 

- 149 КО Оборњача – објекат бр. 2 - Србобран пут – земљиште под зградом и другим 

објектом, површине 94 m2 – помоћна зграда, земљиште у грађевинском подручју, 

- 149 КО Оборњача – објекат бр. 3 - Србобран пут – земљиште под зградом и другим 

објектом, површине 88 m2 – помоћна зграда, земљиште у грађевинском подручју, 

- 149 КО Оборњача – објекат бр. 5 - Србобран пут бр. 3 – земљиште под зградом и 

другим објектом, површине 28 m2 – помоћна зграда, земљиште у грађевинском подручју, 

- 149 КО Оборњача - Србобран пут – земљиште под делом зградом, површине 1 m2 –

земљиште у грађевинском подручју, 

- 149 КО Оборњача - Србобран пут – земљиште под делом зградом, површине 4 m2 –

земљиште у грађевинском подручју, 

-149 КО Оборњача – Србобран пут – земљиште уз зграду и другим објектом, површине 

4.417 m2 , грађевинско земљиште, а која у природи представља објекат основне школе на 

Оборњачи. Предметна парцела из горе наведених навода се прибавља ради озакоњења 

основне школе у Оборњачи, а која се налази на предметној парцели 149 КО Оборњача. 

Плаћање по Уговору је извршено 21.06.2021. године. 

 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању издатака.  
 

2.2.1.3.4. Отплата главнице домаћим кредиторима, група конта 611000 

Група 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима садржи синтетичка конта 

на којима се евидентирају издаци за отплату: главнице на домаће хартије од вредности, 

изузев акција, главнице осталим нивоима власти, главнице домаћим јавним финансијским 

институцијама, главнице домаћим пословним банкама, главнице осталим домаћим 

кредиторима, домаћинства у земљи, главнице на домаће финансијске деривате, домаћих 

меница и исправка унутрашњег дуга. 

Општинска управа. На буџетским позицијама овог корисника, нису исказани 

планирани издаци за отплату главнице домаћим кредиторима јер према подацима о 

кредитном задуживању на дан 28.02.2021. године, општина Ада има неотплаћене обавезе 

по раније закљученим кредитима у износу од 300.000.000,00 динара а прва рата доспева 

03.03.2022. године.  

Кредит је одобрен за Финансирање капиталних инвестиционих расхода за изградњу 

„wellness“ центра у износу до 300.000.000,00 хиљада динара између KOMERCIJALNA 

BANKA AD BEOGRAD, Светог Саве 14, Београд и Општине Ада, Кредитна партија бр. 

00-410-0207746.7, закључен 18.03.2019. године, на основу захтева Општине Ада и Одлуке 

бр. 149/КО од 12.03.2019. године. Ефективна каматна стопа на дан задужења кредита 

износи 2,35%., а рок враћања кредита је 96 месеца од дана завршетка грејс периода од 

годину дана од пуштања прве транше кредита у течај. Кредит се враћа у кварталним ратама 

након истека грејс периода од годину дана. Последња рата доспева 03.12.2027. године. 

 
Табела број 38: Подаци о задужењу на дан 31.12.2020. године                                                                                               у хиљадама динара  

Р. Бр. Назив кредитора 
Датум 

задужења 

Рок 

отплате 

Грејс 

период 

Камат

на 

стопа 

на 

дан 

задуж

ења 

(ефек

тивна

) 

Износ 

задужења 

Износ 

отплаћене 

главнице до 

31.12.2021. 

Износ 

неизмирене 

главнице на 

дан 

31.12.2021 

Износ 

отплаћене 

камате на 

дан 

31.12.202

1 

Намена 

кредита 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 
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1 
Комерцијална 

банка Београд 
12.03.2019 

8 

година 

12 

месеци 

2,35 

% 
300.000 / 300.000. 11.239 

финансира

ње 

капиталних 

улагања 

 

Наведени кредит имао је два анекса уговора. Анекс бр. 1 уз Уговор о инвестиционом 

кредиту кредитна партија бр. 00-41-0207746.7 закључен 27.11.2020. године на основу 

Захтева Општине Ада и Одлуке бр. 619/КО од 25.11.2020. године којим се продужава рок 

коришћења кредита до 03.06.2021. године а грејс период главнице се повећава на 18 

месеци. Међутим, како због новонасталих околности на корона вирус, општина Ада је 

упутила допис Министарству финансија у марту 2021. године и добила сагласност 

Министарства финансија 22. марта 2021. године за продужење грејс перода за шест месеци. 

Након тога Општина Ада потписује Анекс бр. 2 по истом кредиту, дана 26.07.2021. године, 

па сад тај кредит  износи 2.552.03,37 EUR и прва рата доспева 03.03.2022. године а 

последња 03.12.2027. године. 

 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјано значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању издатака. 

 

2.2.2. Биланс прихода и расхода - Образац 2 

У Билансу прихода и расхода у периоду 01.01-31.12.2020. године, општине Ада, исказани 

су остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 

745.919 хиљада динара и извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у 

износу од 560.238 хиљаде динара. Исказани резултат пословања је вишак прихода и 

примања – буџетски суфицит у износу од 185.681 хиљада динара. Након извршених 

корекција буџетског суфицита и покрића извршених издатака из текућих прихода и 

примања у износу од 181.428 хиљада динара, исказан је вишак прихода и примања – 

суфицит у износу од 37.340 хиљада динара. 

У наредној табели исказани су подаци о укупно  оствареним текућим приходима и 

примањима од продаје нефинансијске имовине и текућим расходима и издацима за 

нефинансијску имовину у претходној и текућој години. 

 
Табела број 39: Биланс прихода и расхода  .......................................................................................................(( у хиљадама динара 

Број 

конта 
О П И С 

Износ 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

Налаз  

ревизије 
Више Мање 

700000 

+800000 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
786.881 745.919 745.919  

 

700000 Текући приходи 777.450 732.749 732.749   

710000 Порези 451.593 522.373 522.373   

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 302.233 347.662 347.662   

713000 Порез на имовину    115.243  136.191 136.191   

714000 Порез на добра и услуге 17.925 22.710 22.710   

716000 Други порези 16.192 15.810 15.810   

730000 Донације, помоћи и трансфери 296.498 169.197 169.197   

731000 Донације од иностраних држава / / /   

732000 Донације и помоћи од међународних организ. 225 3.776 3.776   

733000 Трансфери од других нивоа власти 296.273 165.421 165.421   

740000 Други приходи 29.238 41.179 47.179   

741000 Приходи од имовине 12.912 11.539 11.539   

742000 Приходи од продаје добара и услуга 8.649 19.974 19.974   

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 4.069 4.025 4.025   

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.977 622 622   

745000 Мешовити и неодређени приходи 1.631 5.019 5.019   

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 121 / /   
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772000 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 

године 
/ / /  

 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 9.431 13.170 13.170   

810000 Примања од продаје основних средстава 1.124 8.714 8.714   

811000 Примања од продаје непокретности 1.124 4.339 4.339   

812000 Примања од продаје покретне имовине / 4.375 4.375   

841000 Примања од продаје земљишта 8.307 4.456 4.456   

400000 

+500000 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
784.877 560.238 560.238  

 

400000 Текући расходи 474.005 516.104 516.104 4.660 -4.660 

410000 Расходи за запослене 132.467 147.491 147.491   

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 110.014 119.868 119.868   

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 18.335 19.946 19.946   

413000 Накнаде у натури / / /  

 

414000 Социјална давања запосленима 1.622 1.460 1.460   

415000 Накнаде трошкова за запослене 1.404 4.366 4.366   

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.092 1.851 1.851   

420000 Коришћење роба и услуга 189.552 196.525 196.525   

421000 Стални трошкови 35.247 38.051 38.051 46 -42 

422000 Трошкови путовања 140 126 126 0  

423000 Услуге по уговору 66.033 48.374 48.374 2.298  

424000 Специјализоване услуге 58.891 83.116 83.116 2.316 -1.680 

425000 Текуће поправке и одржавање 7.465 7.718 7.718  -2.316 

426000 Материјал 21.776 19.140 19.140  -362 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 4.181 7.127 7.127   

441000 Отплате домаћих камата 4.142 7.117 7.117   

444000 Пратећи трошкови задуживања / 10 10   

450000 Субвенције 17.703 9.563 9.563   

451000 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
5.600 1.000 1.000  

 

454000 Субвенције приватним предузећима 12.103 8.563 8.563   

460000 Донације, дотације и трансфери 55.388 76.809 76.809   

463000 Трансфери осталим нивоима власти 40.510 64.252 64.352   

464000 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 13.809 10.708 10.708   

465000 Остале дотације и трансфери 1.069 1.849 1.849   

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 30.441 21.970 21.970   

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 30.441 21.970 21.970  -163 

480000 Остали расходи 44.273 56.619 56.619   

481000 Дотације невладиним организацијама 41.603 54.634 54.634  -97 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 1.613 1.497 1.497   

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 577 121 121   

484000 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 
/ / /  

 

485000 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
480 367 367  

 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 310.872 44.134 44.134 948  

510000 Основна средства 310.872 43.012 43.012   

511000 Зграде и грађевински објекти 277.509 35.528 35.528   

512000 Машине и опрема 33.055 6.561 6.561 948  

513000 Остале некретнине и опрема / / /   

515000 Нематеријална имовина 308 923 923   

540000  Природна имовина  / 1.122 1.122   

541000 Земљиште / 1.122 1.122   

600000 
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине 
/ / /  

-948 
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614000 Отплата главнице за финансијски лизинг / / /  -948 

 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА      

 Вишак прихода и примања  - буџетски суфицит  2.004 185.681 185.681   

 Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања 27.256 33.087 33.087 0  

 
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 
година који је коришћен за покриће расхода и издатака 

текуће године 

738 5.269 5.269 0 
 

 
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 

22.547 27.818 27.818 0 
 

 
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, 

финансираних из кредита 
3.971 / / 0 

 

 Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања  540 181.428 181.428 0  

 

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по 

Кредитима 

540 / / 0 

 

 

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за 

 набавку финансијске имовине 

/ 181.428 181.428  

 

321121  Вишак прихода и примања – суфицит  28.720 37.340 37.340 0  

321222 Maњак прихода и примања – дефицит       

 
Вишак прихода и примања суфицит (за пренос у наредну 
годину)  

31.006 35.256 35.256  
 

 
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за 

наредну годину 
1.957 26.386 26.386  

 

 
Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у 
наредну годину 

29.049 8.870 8.870  
 

 

 

Приходи и примања 

 Према подацима исказаним у Oбрасцу 2 - Биланс прихода и расхода у периоду 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године, остварени су текући приходи и примања од 

продаје нефинансијске имовине у износу од 745.919 хиљада динара, а што у односу на 

претходну годину у којој су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 

остварени у износу од 786.881 хиљада динара, чини смањење од 5%. 

 

Расходи и издаци 

  Према подацима исказаним у обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода у 

периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, извршени су текући расходи и издаци за 

нефинансијску имовину у износу од 560.235 хиљаде динара, а што у односу на претходну 

годину у којој су текући расходи и издаци за нефинансијску имовину извршени у износу 

од 784.877 хиљада динара, чини смањење од 29 %. 

Ревизијом узорковане документације утврђено је да је у консолидованом Билансу 

прихода и расхода – Образац 2, Општине  Ада за 2021. годину на основу извршеног 

испитивања правилности класификовања и адекватног третирања извршених узоркованих 

трансакција, део расхода и издатака је више  исказан у износу од  5.608  хиљада динара и 

мање  исказан у износу од 5.608  хиљада динара, што се није одразило на резултат 

пословања Општине Ада за 2021. годину (ближе описано у тачкама 2.2.1.2 и 2.2.1.3.).  

 

Откривена неправилност: У Консолидованом обрасцу 2 - Биланс прихода и расхода, 

на основу извршеног испитивања правилности - класификовања и адекватног 

третирања извршених узоркованих трансакција, утврђена су укупна одступања расхода 

и издатака у износу од 5.608 хиљада динара, што није у складу са чланом 9 Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем. Ефекти ових одступања се, због међусобног 

потирања, нису одразили на коначан резултат пословања ( што је ближе објашњено у 

тачкама 2.2.1.2 и 2.2.1.3). 
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Ризик: Неправилним исказивањем расхода и издатака на одговарајућим економским 

класификацијама, јавља се ризик да финансијски извештаји неће објективно приказати 

финансијско стање и финансијски резултат општине Ада. 

Препорука број 3: Препоручујемо одговорним лицима општине Ада да расходе и 

издатке евидентирају у складу са Правилником о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и Уредбом о буџетском рачуноводству.  

 

Резултат пословања 

У консолидованом Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.01.2020. 

до 31.12.2020. године исказан је буџетски суфицит у износу од 185.681 хиљада динара, као 

разлика између текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 560.238 

хиљада динара и текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу 

од 745.919 хиљада динара. 

Буџетски суфицит коригован је за:  

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен 

за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 5.269 хиљада динара;  

- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за 

покриће расхода и издатака текуће године у износу од 27.818 хиљаде динара и 

- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 

за набавкуфинансијске имовине у износу од 181.428 хиљаде динара.. 

Након извршених корекција, износ вишка прихода и примања – суфицит исказан на 

економској класификацији 321121 (ОП број 2357) утврђен је у износу од 37.340 хиљаде 

динара. Општина Ада, у обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2020. до 

31.12.2020. године, вишак прихода и примања – суфицит исказала је на ознаци ОП број 

2359 (за пренос у наредну годину), и то као: део вишка прихода и примања наменски 

опредељен за наредну годину (ОП број 2360) у износу од 26.386 хиљаде динара и 

нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину (ОП број 2361 у 

износу од 8.870 хиљаде динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности. 

 

2.2.3. Биланс стања – Образац 1 

Биланс стања - Образац 1 представља један од прописаних образаца из садржаја  

Завршног рачуна који су дефинисани чланом 79 Закона о буџетском систему, чланом 7 

Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 3 Правилника о начину припреме, 

састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и 

корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања. У Билансу стања су 

исказане билансне позиције које одражавају стање имовине, обавеза и капитала на дан 

31.12. године за коју се састaвља. 

У поступку ревизије података исказаних у обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2021. 

године извршена је провера почетног стања. Провера је извршена поређењем података 

исказаних у Билансу стања на дан 31.12.2021. године у колони 4, износ из претходне године 

(почетно стање), са подацима исказаним у обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2020. године. 

Због утврђених значајних пропуста у идентификовању, евидентирању и исказивању 

имовине, потраживања и обавеза насталих у претходном периоду, приказана почетна 

стања 1.1.2021. године, нису ослобођена од погрешних исказивања која материјално утичу 

на финансијске извештаје за 2021. годину и на иста изражавамо резерву. 

 Консолидовани Биланс стања на дан 31.12.2021. године обухвата билансе стања 

директних корисника и то: Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине, 

Општинске управе, као и индиректних корисника буџетских средстава: Предшколска 

установа „Чика Јова Змај“, Библиотека  „Срвош Габор“, Месна заједница Ада 1, Месна 

заједница Ада 2, Месна заједница Мол и Месна заједница Утрине. 
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Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета општине Ада за 2021. годину 

 

2.2.3.1. Попис имовине и обавеза 

Уредбом о буџетском рачуноводству , у члану 18. став 2. утврђена је обавеза 

корисника буџетских средстава да изврше усклађивање стања имовине и обавеза у 

књиговодственој евиденцији са стварним стањем, односно да изврше попис имовине и 

обавеза на крају буџетске године, са стањем на дан 31.12. године за коју се врши попис. 

Начин и рокови вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем 

обављају се у складу са правилником који се уређује  начин и рокови вршења пописа 

имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем (члан 18. став 6).  

Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем  прописано је шта се пописом обухвата, које су радње пре започињања пописа 

дужности вршиоци пописа, рокови за доношење плана рада, обавеза да се пописној 

комисији, пре почетка пописа, доставља се пописна листа са уписаним подацима 

(номенклатурни број, назив и врста, јединица мере и евентуално неки други подаци, осим 

података о количини и вредности), рад пописне комисије, састављање извештаја о 

извршеном попису, његова садржина и прилози и обавезе овлашћеног лице вршиоца 

пописа (орган) да разматра извештај о извршеном попису и доноси акт о усвајању 

извештаја. 

Нисмо присуствовали извршеном попису имовине и обавеза, а ревизија је извршена 

накнадним прегледом пописних листа, извештаја пописних комисија и одлука у вези са 

пописом. 

 

Општинска управа општине Ада  

 

Начелник Општинске управе општине Ада донео је Правилник о буџетском 

рачуноводству број 016-78/2010 од 1.09.2010. године којим је између осталог уредио: 

вођење буџетског рачуноводства, интерне рачуноводствене контролне поступке, лица која 

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

другом догађају, кретање рачуноводствених исправа и рокове за њихово састављање и 

достављање, признавање, процењивање и презентација позиција финансијских извештаја, 

услађивање пословних књига, попис имовине и обавеза и усаглашавање потраживања и 

обавеза.  

Председник општине Ада донео је Правилник о попису имовине и обавеза општине 

Ада број 020-5-250/2015-02 од 26.11.2015. године. 

Решење о образовању комисија за редован попис имовине и обавеза општине Ада са 

стањем на дан 31.12.2021. године, донео је Председник Општине број 020-3-54/2021-02 од 

25.11.2021. године, са задатком да се изврши попис 1-Нефинансијске имовине у сталним 

средствима – основних средстава (некретнине и опрема, култивисана имовина, 

драгоцености, природна имовина, нефинансијска имовина у припреми и аванси, као и 

нематеријална имовина; 2-нефинансијске имовине у залихама (залихе производње, робне 

резерве, робе за даљу продају као и залихе ситног инвентара и потрошног материјала); 3-

финансијске имовине (дугорочна финансијска имовина, новчана средства, племенити 

метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани, као и активна 

временска разграничења); 4-обавеза (краткорочне, дугорочне, обавезе по основу расхода 

за запослене, обавезе по основу осталих прихода, изузев расхода за запослене, обавезе из 

послобвања, као и пасивна временска разграничења); 5-имовине других лица (основна 

средства у закупу, примљена туђа роба и мтеријал, хартије од вредности ван промета, авали 

и друге гаранције).  
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Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета општине Ада за 2021. годину 

Решењем је образована Централна пописан комисија, као и Комисија за попис 

нефинансијске имовине – основних средстава и Комисија за попис финансијске имовине – 

новчаних средстава, готовинских еквивалената и краткорочних и дугорочних обавеза и 

потраживања. Централна пописна комисија, према овом решењу, сачињава коначан 

извештај о попису са предлогом решења, и доставља овлашћеном лицу (шефу одељења 

надлежног за буџет и финансије), које уколико извештај садржи неправилности исти враћа 

Централној пописној комисији на дораду у остављеном примереном року. 

Комисија за попис финансијске имовине – новчаних средстава, готовинских 

еквивалената и краткорочних и дугорочних обавеза и потраживања доставила је 

Централној пописној комисији Извештај о извршеном попису, без броја и без датума када 

је сачињен и без датума када је  попис завршен, уз који је приложена пописна листа у којој 

је наведено књиговодствено стање по контима, као и књиговодствено стање нефинасијске 

имовине по контима. Ова комисија је извршила попис новчаних средстава, племенитих 

метала и хартија од вредности који је извршен према стању у пословним књигама и 

непосредним увидом у изводе о стању средстава на рачунима.  

Комисија за попис нефинансијске имовине – основних средстава сачинила је 

Извештај о попису нефинансијске имовине, без броја, уз који је приложена пописна листа. 

Извештај је сачињен 20.4.2022. године, а у самом извештају се наводи да је попис завршен 

22.4.2022. Према приложеним пописним листама, ова комисија је такође пописивала 

изградњу, монтирање и остале интервенције на објектима. 

Централна пописна комисија је сачинила извештај 21.4.2022. године, и констатовала 

да је Комисија за попис нефинансијске имовине утврдила да стварно стање не одступа од 

књиговодственог стања, те да су Одлуком о образовању комисија за редован попис 

имовине и обавеза општине Ада одређени рокови за извршење пописа. Ова комисија није 

навела начин на који је извршен попис: мерењем, бројањем, непосредним увидом, 

коришћењем других метода, нити је констатовала стварно стање имовине. Такође, пописне 

листе садрже инвентарни број имовине, а пописана је имовина у комадима. Из пописних 

листа не може се утврдити да је Комисија извршила попис нефинансијске имовине како је 

наложено Решењем: да изврше попис нефинансијске имовине у сталним средствима – 

основних средстава (некретнине и опрема, култивисана имовина, драгоцености, природна 

имовина, нефинансијска имовина у припреми и аванси, као и нематеријална имовина и 

нефинансијске имовине у залихама (залихе производње, робне резерве, робе за даљу 

продају као и залихе ситног инвентара и потрошног материјала); као и попис имовине 

других лица (основна средства у закупу, примљена туђа роба и материјал, хартије од 

вредности ван промета, авали и друге гаранције). 

Такође, на основу пописних листа се не може идентификовати имовина која је 

пописана, односно није могуће поређење пописане имовине и имовине која је 

евидентирана у помоћним евиденцијама субјекта ревизије. Пописне листе садрже 

инвентарни број, али помоћне евиденције основних средстава које су достављене у 

поступку ревизије не садрже инвентарни број основних средстава, те није могуће утврдити 

шта је Комисија пописала и да ли су пописана основна средства јавна својина  субјекта 

ревизије или неког другог лица. Такође, помоћне евиденције основних средстава не садрже 

довољно података на основу који се може идентификовати имовина у власништву ове 

локалне самоуправе. Пописане су уметничке слике без ближег описа од ког су сликара, где 

се налазе , којом техником су сликане итд.  

 Имовина у припреми није пописан или се у пописним листама не види да се ради о 

имовини у припреми, а у извештају се не наводи да ли је та имовина пописана, нити да ли 

се та имовина користи. 

Централна пописна комисија је доставила извештај, без броја, Председнику општине 

Ада који је 21.4.2022. године усвојио Извештај о попису Централне пописне комисије. 
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Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета општине Ада за 2021. годину 

Субјект ревизије није пружио доказ да је План рада и акт о образовању пописне комисије, 

као и извештај о извршеном попису са предлогом решења доставио интерном ревизору. 

Напомињемо да је Интерни ревизор Општине извршио ревизију система, Попис 

имовине и обавеза за 2019. годину и у Извештају навео основне слабости код субјекту 

ревизије: да не постоје докази о сравњењу евиденција и помоћних књига са главном 

књигом пре почетка пописа, да пописне листе нефинансијске имовине не садрже податке 

о номенклатурном броју и јединицу мере основног средства, да комисија за попис 

финансијске имовине није приложила пописне листе хартија од вредности, нису 

састављене посебне пописне листе за имовину која се налази код других правних субјеката, 

извештаји о извршеном попису немају заводни број, да извештаји о попису не садрже 

прописане елементе; да не постоји посебна пописна листа имовине чија је вредност 

умањена због оштећења, неисправности или застарелости итд. Субјект ревизије није 

поступио по датим препорукама интерног ревизора. 

 

Откривена неправилност: Директни корисник није пружио доказ да је пре 

започињања пописа вршио усклађивање евиденција и стања главне књиге са дневником 

и помоћних књига са главном књигом,  што није у складу са чланом 18. Уредбе о 

буџетском рачуноводству и чланом 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа 

имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем;  

Пописне листе нефинансијске имовине у сталним средствима, не садрже ближе податке 

о имовини која се пописује и врсти количине која се пописује: (метри квадратни, 

хектари, комади, паковања итд), па се имовина која је пописана не може 

идентификовати, а Комисија није утврдила стварне количине имовине која се пописује, 

што није у складу са чл. 9. и 10. став 1. тачка 1) Правилника о начину и роковима 

вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

Извештај о извршеном попису непокретности, грађевинских објеката и земљишта не 

садржи: стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза, разлике између стварног 

стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, узроке наслагања између стања 

утврђеног пописом и књиговодственог стања, предлог начина решавања утврђених 

разлика (мањкова и вишкова, начин надокнађивања мањкова и евидентирање вишкова, 

као и начин за решавање питања имовине која није више за употребу), што није у складу 

са чланом 11. став 2.  Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем. 

Комисије нису доставиле посебне пописне листе за имовину у јавној својини Општине 

која се налази код других правних субјеката, на основу веродостојне документације, 

што није у складу са чланом 10. став 1. тачка 5) Правилника о начину и роковима 

вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог са стварним стањем;  

Директни корисник води помоћну књигу основних средстава, која не обезбеђује 

детаљне податке о свим основним средствима дефинисаним Правилником о 

номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације30, што није у складу са чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству. 

Ризик: Уколико се не изврши свеобухватни попис имовине и обавеза и уколико 

Извештај о извршеном попису не садржи све елементе у складу са Правилником о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем јавља се 

ризик приликом састављања финансијских извештаја (обрасца Биланса стања) односно 

 
30 „Сл. лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/2000 
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да финансијски извештаји неће садржати тачне информације о имовини и обавезама. 

Уколико се не успостави  помоћна књига основних средстава (евиденција)  која ће 

садржати све прописане елементе (податке) и обезбедити увид у свако појединачно 

основно средство, јавља се ризик од нејасног и непрецизног исказивања дате имовине 

у финансијским извештајима директних и индиректних корисника буџетских средстава, 

ризик од неадекватног вредновања средстава и немогућности пописа истих. Уколико 

директни и индиректни корисници буџетских средстава не попишу имовину других 

која се налази на коришћењу код њих и не попишу своју имовину која се налази код 

других постоји ризик да се у пословним књигама искаже нереално стање покретне и 

непокретне имовине у пословним књигама 

Препорука број 5 : Препоручујемо одговорним лицима Општине Ада да свеобухватни 

попис врше у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем, а посебно да комисије изврше 

свеобухватан и детаљан попис стварног стања имовине и ускладе стање са 

књиговодственим стањем и да извештај о извршеном попису садржи прописане 

елементе..  

 

 

Установе за  предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада 

 

Директор Предшколске установе „Чика Јова Змај“  Ада донела је Решење о 

именовању комисије за извршење пописа за 2021. годину, којим је одређено да се, са 

стањем на дан 31.12.2021. године изврши попис основних средстава; залиха 

репродукционог материјала, недовршене производње, готових производа, робних резерви 

и робе за даљу употребу; залихе ситног инвентара и потрошног материјала; краткорочних 

и дугорочних потраживања и финансијских пласмана, новчаних средстава и готовинских 

еквивалената; краткорочних и дугорочних обавеза и имовине других правних лица. Рок за 

достављање извештаја комисије је био крај јануара 2022. године. 

Комисија  за попис сачинила је 24.1.2022. године Извештај о извршеном попису 

нефинансијске имовине у сталним средствима и залихама и новчаних средстава у 

Установи за  предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада на дан 31.12.2021. 

године. У Извештају је констатовано да су сва основна средства из посебне евиденције 

основних средстава у функцији, осим три апарата која због дотрајалости и недостатка 

резервних делова предлажу за отпис у целости, а један лаптоп предлаже за расход. 

Комисија даље наводи да је утврдила набавну, отписану и садашњу вредност земљишта 

(176.553,67 динара), зграда (47.891.504,22 динара) и опреме (6.231.788,50 динара).  

  Увидом у изводе са рачуна на дан 31.12.2021. године Комисија је констатовала 

стање динарских средстава, а прегледом благајничке документације и физичким увидом у 

благајну, утврђено је стање готовинских средстава, као и стање на дебитним картицама за 

гориво. 

Ова комисија  сачинила је 24.1.2022. године и Извештај о извршеном попису обавеза 

и потраживања и активних и пасивних временских разграничења у Установи за  

предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада на дан 31.12.2021. године у 

коме констатује да је попис извршен прегледом књиговодствене документације, увидом у 

пословне књиге и пратећу документацију и утврдила стање обавеза, пасивних временских 

разграничења, потраживања, активних временских разграничења, извора капитала и 

резултата пословања из ранијих година.  

Увидом у књигу основних средстава утврђено је да евидентирана основна средства 

не садрже: за непокретне ствари - катастарску парцелу, катастарску општину, основ 

коришћења, јединицу мере према врсти непокретности (м2 – за објекат).  
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Управни одбор ове установе је 24.1.2022. године усвојио Извештај пописне комисије, 

као и наложио отпис 11.779 динара ненаплативих потраживања за боравак деце у 

целодневном/полудневном боравку. 

 

Откривена неправилност: ПУ „Чика Јова Змај“ ревизије није пружио доказ да је 

пре започињања пописа вршио усклађивање евиденција и стања главне књиге са 

дневником и помоћних књига са главном књигом,  што није у складу са чланом 18. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и чланом 4. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог са стварним стањем;  

Пописне листе нефинансијске имовине у сталним средствима, не садрже ближе 

податке о имовини која се пописује и врсти количине која се пописује: (метри 

квадратни, хектари, комади, паковања итд), па се имовина која је пописана не може 

идентификовати, а Комисија није утврдила стварне количине имовине која се пописује, 

што није у складу са чл. 9. и 10. став 1. тачка 1) Правилника о начину и роковима 

вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;  

Извештај о извршеном попису непокретности, грађевинских објеката и земљишта 

не садржи: стварно и књиговодствено стање имовине и обавеза, разлике између 

стварног стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, узроке наслагања између 

стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, предлог начина решавања 

утврђених разлика (мањкова и вишкова, начин надокнађивања мањкова и евидентирање 

вишкова, као и начин за решавање питања имовине која није више за употребу), што 

није у складу са чланом 11. став 2.  Правилника о начину и роковима вршења пописа 

имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем. 

Решењем о попису и образовању комисија за попис, у тачки 2. алинеја седма, 

наложен је попис имовине других лица, а није сачињена посебна пописна листа која се 

доставља власнику имовине, што није у складу са чланом 4. став 4. Правилника о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;  

Предшколска установа води помоћну књигу основних средстава, која не 

обезбеђује детаљне податке о основним средствима, посебно о непокретној имовини 

(катастарска парцела, катастарска општина, квадратура објеката, односно земљишта...) 

дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних 

средстава са стопама амортизације, што није у складу са чланом 14. Уредбе о буџетском 

рачуноводству.. 

Ризик: Уколико се не изврши свеобухватни попис имовине и обавеза и уколико 

Извештај о извршеном попису не садржи све елементе у складу са Правилником о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем јавља се 

ризик приликом састављања финансијских извештаја (обрасца Биланса стања) односно 

да финансијски извештаји неће садржати тачне информације о имовини и обавезама. 

Уколико се не успостави  помоћна књига основних средстава (евиденција)  која ће 

садржати све прописане елементе (податке) и обезбедити увид у свако појединачно 

основно средство, јавља се ризик од нејасног и непрецизног исказивања дате имовине 

у финансијским извештајима директних и индиректних корисника буџетских средстава, 

ризик од неадекватног вредновања средстава и немогућности пописа истих. Уколико 

директни и индиректни корисници буџетских средстава не попишу имовину других 

која се налази на коришћењу код њих и не попишу своју имовину која се налази код 
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других постоји ризик да се у пословним књигама искаже нереално стање покретне и 

непокретне имовине у пословним књигама 

Препорука број 6: Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе да 

свеобухватни попис врше у складу са Правилником о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, а посебно да комисије 

изврше свеобухватан и детаљан попис стварног стања имовине и ускладе стање са 

књиговодственим стањем и да извештај о извршеном попису садржи прописане 

елементе..  

 

 

Библиотека „Сарваш Габор“ Ада 

 

На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству и члана 6. Правилника о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем председник 

Управног одбора Библиотеке донео је  Одлуку о попису и образовању комисија за попис 

којом је одређено да се, са стањем на дан 31.12.2021. године изврши попис основних 

средстава, ситног инвентара, дуговања и потраживања, готовинских еквивалената и то: 

готовог новца и других вредносница у благајни, хартија од вредности и страних средстава 

плаћања, средстава на рачунима и депозитима, имовине других правних и физичких лица 

која се налази на употреби по уговору о послузи.  Овом одлуком је именована комисија за 

попис. 

Такође је донето упутство за рад пописних комисија, а Комисија је сачинила план 

рада, а након завршеног пописа сачинила извештај.  

У Извештају о попису је навдено време вршења пописа, предмет пописа (имовина и 

обавезе), имовина којој је умањена вредност и која је исказана на посебној пописној листи 

која је саставни део извештаја, са вредностима средстава која се отписују. Такође Комисија 

је предложила да се утврђени мањкови књиже на терет ванредних расхода. Уз Извештај је 

приложено 26 страница пописних листа, као и спецификације позиција на којима је 

исправљено стварно стање утврђено на дан 31.12.2021. године, као и разне спецификације, 

белешке и други материјал. Пописани су споменици културе и књиге трајне вредности, без 

ближег одређења о ком споменику културе се ради и о којим књигама.  

Управни одбор Библиотеке „Сарваш Габор“ Ада Одлуком о број 14-3/2022 од 

14.2.2022. године усвојио је извештај о попису. 

 

Откривена неправилност: Попис непокретне имовине, као ни имовине других 

правних и физичких лица коју Библиотека користи није извршен, нити је сачињена 

посебна пописна листа која се доставља правном лицу чија је имовина, како је наложено 

у ставу 1. алинеја пета, Одлуке о попису, а што није у складу са чланом 4. став 4. 

Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем; 

Комисија за попис није пописом обухватила и није утврдила стварно стање 

имовине у сталним средствима, а која се води у помоћној евиденцији основних 

средстава, што није у складу са чланом 4. Правилника о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог са стварним стањем;  

Пописне листе нефинансијске имовине у сталним средствима, не садрже ближе 

податке о имовини која се пописује и врсти количине која се пописује: (метри 

квадратни, хектари, комади, паковања итд), па се имовина која је пописана не може 
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идентификовати, а Комисија није утврдила стварне количине имовине која се пописује, 

што није у складу са чл. 9. и 10. став 1. тачка 1) Правилника о начину и роковима 

вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; 

Индиректни корисник води помоћну књигу основних средстава, односно картице 

основних средстава, која не обезбеђује детаљне податке о свим основним средствима 

дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних 

средстава са стопама амортизације31, што није у складу са чланом 14. Уредбе о 

буџетском рачуноводству. 

Ризик: Уколико се не изврши свеобухватни попис имовине и обавеза и уколико 

Извештај о извршеном попису не садржи све елементе у складу са Правилником о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем јавља се 

ризик приликом састављања финансијских извештаја (обрасца Биланса стања) односно 

да финансијски извештаји неће садржати тачне информације о имовини и обавезама. 

Уколико се не успостави  помоћна књига основних средстава (евиденција)  која ће 

садржати све прописане елементе (податке) и обезбедити увид у свако појединачно 

основно средство, јавља се ризик од нејасног и непрецизног исказивања дате имовине 

у финансијским извештајима директних и индиректних корисника буџетских средстава, 

ризик од неадекватног вредновања средстава и немогућности пописа истих. Уколико 

директни и индиректни корисници буџетских средстава не попишу имовину других 

која се налази на коришћењу код њих и не попишу своју имовину која се налази код 

других постоји ризик да се у пословним књигама искаже нереално стање покретне и 

непокретне имовине у пословним књигама 

Препорука број 7: Препоручујемо одговорним лицима Библиотеке да свеобухватни 

попис врше у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем, а посебно да комисије изврше 

свеобухватан и детаљан попис стварног стања имовине и ускладе стање са 

књиговодственим стањем и да извештај о извршеном попису садржи прописане 

елементе.  

 

Прва месна заједница - Ада 

 

Председник Прве месне заједнице Ада донео је Одлуку о годишњем попису и 

образовању комисија за попис, којом је одређено да се, са стањем на дан 31.12.2021. године 

изврши попис нефинансијске имовине у сталним средствима –некретнине и опрема, попис 

нефинансијске имовине у залихама и залихе ситног инвентара, попис финансијске имовине 

-новчана средства, и активна временска разграничењ и попис обавеза (краткорочне, 

дугорочне обавезе по основу расхода за запослене, обавезе по основу осталих расхода, 

изузев расхода за запослене, обавезе из пословања, као и пасивна временска 

разграничења). Овом одлуком је именована комисија за попис. Комисија је донела план 

рада за попис. 

У извештају о попису имовине и обавеза констатовано је да стварно стање одговара 

стању у Листи пописа основних средстава као и Листи пописа ситног инвентара . Такође 

Комисија овим извештајем усваја стање у пословним књигама финансијских пласмана, 

потраживања и обавеза, као и стање готовине и хартија од вредности на изводу на дан 

31.12.2021. године од 0,00 динара. Прилози уз  Извештај су Листа пописа основних 

средстава као и Листи пописа ситног инвентара, Преглед вредносног обрачунавања 

пописане имовине (код секретара МЗ), пословне књиге књигама финансијских пласмана, 

 
31 „Сл. лист СРЈ“, бр. 17/97 и 24/2000 
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потраживања и обавеза (код секретара МЗ), као и преглед стања на дан 30.1.2021. године 

(код секретара МЗ). Савет Прве месне заједнице усвојио је 24.2.2022. године  усвојио је 

Извештај Комисије за попис.  

Пописна листа основних средстава садржи: градску канализацију, путеве МЗ, као и 

улица Ђ.Даничића Ада, бициклистичку стазу, зграде и грађевински објекти, грађевински 

објекти у припреми, бициклистичке стазе, опрему, као и остала основна средства у 

припреми. 

Откривена неправилност: Попис непокретне имовине, као ни имовине других 

правних и физичких лица коју Прва месна заједница Ада користи није извршен, нити је 

сачињена посебна пописна листа која се доставља правном лицу чија је имовина, како 

је наложено у ставу 1. алинеја пета, Одлуке о попису, а што није у складу са чланом 4. 

став 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника 

буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем. 

Ризик: Уколико директни и индиректни корисници буџетских средстава не попишу 

имовину других која се налази на коришћењу код њих и не попишу своју имовину која 

се налази код других постоји ризик да се у пословним књигама искаже нереално стање 

покретне и непокретне имовине у пословним књигама 

Препорука број 8: Препоручујемо одговорним лицима Прве месне заједнице Ада да 

свеобухватни попис врше у складу са Правилником о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и да 

попишу имовину других правних и физичких лица коју користи.  

 

Месна заједница  Мол 

Комисија за попис основних средстава именована је Одлуком Одлуком Савета месне 

заједнице Мол. Комисија је 30.12.2021. године  сачинила Извештај  о извршеном попису и 

констатовала да књиговодствено стање одговара стварном стању на дан пописа, 

30.12.2021. године. Комисија је, између осталог, пописала монтажну гаражу и зграду дома 

културе. 

Савет месне заједнице усвојио је 7.3.2022. године  Извештај Комисије за попис за 

2021.  

Откривена неправилност: Попис непокретне имовине, као ни имовине других 

правних и физичких лица коју МЗ Мол користи није извршен, нити је сачињена посебна 

пописна листа која се доставља правном лицу чија је имовина, а што није у складу са 

чланом 4. став 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза 

корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем; 

Пописне листе нефинансијске имовине не садрже ближе податке о имовини која 

се пописује и врсти количине која се пописује: (метри квадратни, хектари, комади, 

паковања итд), па се имовина која је пописана не може идентификовати, а Комисија 

није утврдила стварне количине имовине која се пописује (метри, килограми, итд) што 

није у складу са чл. 9. и 10. став 1. тачка 1) Правилника о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.. 

Ризик: Уколико се не изврши свеобухватни попис имовине и обавеза и уколико 

Извештај о извршеном попису не садржи све елементе у складу са Правилником о 

начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 

Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем јавља се 

ризик приликом састављања финансијских извештаја (обрасца Биланса стања) односно 

да финансијски извештаји неће садржати тачне информације о имовини и обавезама. 

Уколико директни и индиректни корисници буџетских средстава не попишу имовину 
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других која се налази на коришћењу код њих и не попишу своју имовину која се налази 

код других постоји ризик да се у пословним књигама искаже нереално стање покретне 

и непокретне имовине у пословним књигама 

Препорука број 9: Препоручујемо одговорним лицима Месне заједнице Мол да 

свеобухватни попис врше у складу са Правилником о начину и роковима вршења 

пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем, а посебно да комисије 

изврше свеобухватан и детаљан попис стварног стања имовине и ускладе стање са 

књиговодственим стањем и да извештај о извршеном попису садржи прописане 

елементе.  

 

2.2.3.2. Актива 

 Укупна нето актива исказана у консолидованом Билансу стања oпштине Ада на дан 

31.12.2021. године износи 10.676.357  хиљада динара.. 

 
Табела број 40: Актива консолидованог Биланса стања  ....................................................................................           у хиљадама динара 

Конто Опис 

Износ 

претходн

е године 

Износ текуће године 

Бруто 

Исправка 

вредност

и 

Нето 

Налаз 

ревизиј

е (Нето) 

Разлик

а 

1 2 3 4 5 6 (4-5) 7 8  

011000 Некретнине и опрема 1.460.795 8.588.124 3.203.018 5.385.106   

013000 Драгоцености 0 0 0 0 0 0 

014000 Природна имовина 163.633 2.999.978  2.999.978 0 0 

015000 
Нефинансијска имовина 

у припреми и аванси 
1.470.584 1.465.171 33 1.465.138 0 0 

016000 Нематеријална имовина 46.377 60.539 10.841 49.698 0 0 

022000 
Залихе ситног инвентара и 

потрошног материјала 
 1.493 1.417 76 0 0 

111000 
Дугорочна домаћа 

финансијска имовина 
507.875 689.302  689.302 0 0 

121000 

Новчана средства, 

племенити метали, хартије 

од вредности 

31.157 40.320  40.320 0 0 

122000 Краткорочна потраживања 2.229 5.681  5.681 0 0 

123000 Краткорочни пласмани 20.519 14.024  14.024 0 0 

131000 
Активна временска 

разграничења 

32.988 27.034  27.034 
0 0 

  Укупно Актива: 
3.736.157 13.891.666 3.215.309 10.676.357 

0 0 

351000 Ванбилансна актива 
169.413 95.159  95.159 

0 0 

 

Нефинансијска имовина исказана је у консолидованом Билансу стања Општине Ада 

у нето износу од 9.899.996 хиљада динара.  

 

011100 - Зграде и грађевински објекти 

      У консолидованом Билансу стања општине Ада са стањем на дан 31.12.2021. 

године, исказана је садашња вредност Зграда и грађевинских објеката свих директних и 

индиректних буџетских корисника у износу од 5.250.717 хиљаде динара, од чега је износ 

од 5.166.630 хиљада динара преузет из књиговодствене евиденције директних корисника, 

а износ од 84.087 хиљада динара преузет из завршних рачуна индиректних корисника и то: 
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Установе за  предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада  износ од 47.891 

хиљадa динара,  Месне заједнице Ада 1 износ од 3.112 хиљаде динара, Месне заједнице 

Ада 2 износ од 31.134  хиљаде динара, Месне заједнице Ада Мол износ од 1.453 хиљаде 

динара и Месне заједнице Ада Утрине износ од 497 хиљада динара. 

 

Општинска управа 

Зграде и грађевински објекти - конто 011100. Општинска управа је на овој позицији 

исказала нето вредност од 5.166.630 хиљада динара и то: 3.736.653 хиљада динара Остале 

стамбене зграде (011115), Болнице, домови здравља и старачки домови (011121) и остале 

пословне зграде (011125) у износу од 160.422 хиљаде динара, Објекти за потребе 

образовања (011131), Ресторани и одмаралишта (011132), Складишта, силоси и гараже 

(011133) у износу од 28.787 хиљада динара, Аутопутеви, мостови, надвожњаци и тунели 

(011141), Остали саобраћајни објекти (011145) и Друге промене у обиму саобраћајних 

објеката (011149) у износу од 548.791 хиљада динара, Водовод (011151), Канализација 

(011151) и Остали облици водоводне инфраструктуре (011155) у износу од 377.264 хиљаде 

динара, Плиноводи (011191), Комуникациони и електрични водови (011192), Спортски и 

рекреациони објекти (011193), Установе културе (011194) и Друге промене у обиму 

осталих објеката (011198) у износу од 314.712 хиљада динара.  

 Према подацима Општине, Општина Ада је уписала право јавне својине у јавне 

књиге и то: седам јединица пословног простора,  један стан, Остало (инфраструктурни 

објекти, саобраћајнице, остале непокретности) уписано је 1050 јединица, што укупно 

износи 3026 јединице.  

 Према Извештају Републичке дирекције за имовину Републике Србије о стању 

непокретности у јавној својини по врстама и вредности за Јединицу локалне самоуправе 

Ада на дан 31.12.2021. године за службене зграде, пословни простор, стамбене зграде и 

друге грађевинске објекте исказан је минусни салдо. 

Према изјашњењу одговорног лица oпштине Ада, дошло је до грешке приликом 

евидентирања података који се односе на службене зграде, пословни простор, стамбене 

зграде и друге грађевинске објекте,  евидентирања текућег одржавања, односно других 

радова који се тичу реновирања тих објеката, те су они уписани као расход, односно 

евидентирани у табели „исправка вредности“ - уместо да увећају вредност непокретности, 

стога се појавио негативан салдо на крају утврђене вредности имовине. 

У 2021. години су евидентиране промене на основним средствима, у нефинансијској 

имовини. Износ нефинансијске имовине из претходне године, а према обрасцу Биланса 

стања Општине, достављеног у поступку ревизије, износио је 1.303.363 хиљаде динара, а 

стање на дан 31.12.2021. године износило је 5.250.717 хиљада динара. У постуку 

консолидације, надлежна служба је извршила евидентирање имовине у пословне књиге, а 

као резултат процене вредности имовине општине Ада.    

  

Oткривена неправилност:  

Општинска управа општине Ада на дан 31.12.2021. године у пословним књигама мање 

исказала вредност за 65 станова за које није извршена процена књиговодствене вредности, 

који су евидентирани у јавне евиденције Републичког геодетског завода као јавна својина 

Општине, а за које нисмо у могућности да квантификујемо евентуалне ефекте на 

финансијски извештај Општине, што није у складу са чланом  9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству и чл. 10. и 13. Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем; 

Директни корисник води непотпуну помоћну књигу основних средстава, односно картице 

основних средстава, која не обезбеђује детаљне податке о свим  средствима дефинисаним 

Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама 

амортизације, што није у складу са чланом 14. Уредбе о буџетском рачуноводству. 
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Ризик: Уколико се не изврши евидентирање имовине у јавној својини Општине у пословне 

књиге јавља се ризик од губитка и неовлашћеног коришћења исте и нетачног 

обелодањивања података у финансијским извештајима о истој. 

Препорука број 10: Препоручује се одговорним лицима да наставе са проценом имовине 

како би иста могла бити уписана у пословне евиденције Општине и да воде свеобухватне 

помоћне књиге основних средстава. 

 

Установа за  предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада   

У билансу стања Предшколске установе на овој позицији исказана је садашња 

вредност од 47.89110.4 хиљаду динара. Из помоћне евиденције основних средстава 

индиректног корисника, нисмо се могли уверити ко је носилац права својине на 

непокретној имовини која се води у финансијској евиденцији Установе.  

 

Месна заједница Ада 1 

 

У билансу стања Месна заједница Ада 1 на овој позицији исказана је садашња 

вредност од 3.112 хиљаде динара. У поступку ревизије, утврђено је да се у пословним 

књигама индиректног корисника налазе зграде и грађевински објекти за које се нисмо 

могли уверити ко је носилац својине на непокретној имовини која се води у финансијској 

евиденцији Месне заједнице Ада 1. 

 

Месна заједница Ада 2 

 

У билансу стања Месна заједница Ада 2 на овој позицији исказана је садашња 

вредност од 31.134 хиљаде динара. У поступку ревизије нисмо се могли уверити ко је 

носилац својине на непокретној имовини која се води у финансијској евиденцији Месне 

заједнице Ада 2. 

 

Месна заједница Мол 

 

У билансу стања Месна заједница Мол на овој позицији исказана је садашња 

вредност од 1.453 хиљаде динара. У поступку ревизије нисмо се могли уверити ко је 

носилац својине на непокретној имовини која се води у финансијској евиденцији Месне 

заједнице Мол. 

 

Месна заједница Утрине 

 

У билансу стања Месна заједница Утрине на овој позицији исказана је садашња 

вредност од 497 хиљада динара. У поступку ревизије нисмо се могли уверити ко је носилац 

својине на непокретној имовини која се води у финансијској евиденцији Месне заједнице 

Утрине. 

 

014100 - Земљиште  

У консолидованом Билансу стања општине Ада са стањем на дан 31.12.2021. године, 

исказана је вредност Земљишта у износу од 2.999.978 хиљада динара, од чега је износ од 

2.999.801 хиљаду динара преузет из књиговодствене евиденције директног корисника, а 

износ од 177 хиљада динара преузет из финансијског извештаја индиректног корисника, 

Установа за  предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“. 

  

Општинска управа 
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У билансу стања Општинска управа општине Ада  на конту 014100 –Земљиште, 

исказала  је вредност од 2.999.801 хиљаду динара. Целокупна вредност је евидентирана на 

конту 014112 – Грађевинско земљиште. У евиденцији Републичког геодетског завода 

налази се једна јединица пољопривредног земљишта са уписаним правом јавне својине 

Општине, али је, према изјашњењу одговорног лица, ова јединица у поступку решавања 

имовинских права на њој. У истој евиденцији је општина Ада уписана као носилац права 

јавне својине на 2.619.575 m2 Осталог земљишта, различитих култура. 

Почетно стање Земљишта у 2021. години износило је 163.456 хиљада динара, а стање 

ове имовине на дан 31.12.2021. године износило је 2.999.801 хиљаду динара. Разлика је 

настала због извршене процене вредности замљишта на коме је утврђено праве јавне 

својине, на коме нема спорним имовинско правних односа и на коме је уписано право јавне 

својине у евиденцијама Републичког геодетског завода. 

Oткривена неправилност: 

Општинска управа општине Ада  на дан 31.12.2021. године је у билансу стања мање 

исказала вредност за 2.619.575 m2 Осталог земљишта, различитих култура за које није 

извршена процена књиговодствене вредности и за које је у Катастар непокретности 

уписано право јавне својине општине Ада, а за које нисмо у могућности да квантификујемо 

евентуалне ефекте на финансијски извештај Општине, што није у складу са чланом  9. 

Уредбе о буџетском рачуноводству и чл. 10. и 13. Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем; 

Директни корисник води непотпуну и непрецизну помоћну књигу основних средстава, 

односно картице основних средстава, која не обезбеђује детаљне податке о свим основним 

средствима дефинисаним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и 

основних средстава са стопама амортизације, што није у складу са чланом 14. Уредбе о 

буџетском рачуноводству.  

Ризик: Уколико се не изврши евидентирање имовине у пословним књигама јавља се ризик 

од губитка и неовлашћеног коришћења исте и нетачног обелодањивања података у 

финансијским извештајима о истој. 

Препорука број 11: Препоручује се одговорним лицима да: 1) у пословне књиге 

евидентирају Остало земљиштае за које поседују доказ о праву јавне својине, да реше 

спорне имовинско правне односе, да изврше пренамену земљишта чији су носиоци права 

јавне својине; 2) да наставе са проценом имовине како би иста могла бити уписана у 

пословне евиденције Општине и да воде свеобухватне помоћне књиге основних средстава. 

 

Установа за  предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада   

 

На конту 014100 – Земљиште у билансу стања Установе на овој позицији исказана 

је садашња вредност од 177 хиљада динара. Из помоћне евиденције основних средстава 

индиректног корисника, нисмо се могли уверити ко је носилац права својине на 

непокретној имовини која се води у финансијској евиденцији Установе. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању земљишта. 

Опрема – 011200 

У консолидованом Билансу стања општине Ада са стањем на дан 31.12.2021. године, 

исказана је садашња вредност Опреме у износу од 76.625 хиљада динара, од чега je износ 

од 69.205 хиљаде динара преузет из књиговодствене евиденције директног корисника, а 

износ од 7.420 хиљада динара преузет из завршних рачуна индиректних корисника и то: 

Установе за  предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада  износ од 6.209 

хиљада динара, Библиотеке „Сарваш Габор“  износ од 1.180 хиљада динара и Месне 

заједнице Ада 2 износ од 31  хиљаду динара. 
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Општинска управа 

На конту 011200 - Опремa, Општинска управа Ада је исказала 69.205 хиљада динара 

и то: Опрема за копнени саобраћај (011211) и Лизинг опреме за саобраћај (011216) износ 

од 4.881.838,  Канцеларијска опрема (011221) износ од 14.206.778 хиљада динара,  

Рачунарска опрема (011222) износ од 23.960 хиљада динара, Комуникациона опрема 

(011223) износ од 956.441 хиљада динара, Електронска и фотографска опрема (011224) 

износ од 1.151.319 хиљада динара. 

Обрачун амортизације основних средстава Општинска управа је извршила по 

стопама амортизације утврђеним Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и 

основних средстава са стопама амортизације32. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне 

неправилности у евидентирању и исказивању опреме. 

Нефинансијска имовина у припреми, конто 015100  

У консолидованом Билансу стања општине Ада са стањем на дан 31.12.2021. године, 

исказана је вредност Нефинансијске имовине у припреми у износу од 1.464.652 хиљаде 

динара, преузет из књиговодствене евиденције директног корисника у износу од 1.423.027 

хиљада динара,  а износ од 41.625 хиљада динара преузет из завршних рачуна индиректних 

корисника и то: Установе за  предшколско васпитање и образовање „Чика Јова Змај“ Ада  

износ од 248 хиљада динара, Месне заједнице Ада 1 износ од 12.081  хиљада динара и 

Месне заједнице Мол износ од 29.296  хиљада динара. 

 

Општинска управа 

 

На конту 016100- Нефинансијска имовина у припреми, Општинска управа Ада 

исказала је износ од 1.423.027 хиљада динара и то: Стамбени грађев.објекти у припреми 

(015111) у износу од 479 хиљада динара, Посл.згра.и други грађ.о.у припреми ( 015112) у 

износу од 34.420. хиљада динара, Саобраћајни обј. у припреми (015113) у износу од 

1.325.403 хиљада динара, Водоводна инфраструктура у припреми (015114) у износу од 

4.132 хиљада динара, Други објекти у припреми (015115) у износу од 58.564 хиљада 

динара, Административна опрема у припреми (015122) у износу од 21 хиљада динара, 

Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у припреми (015129) у 

износу од 5 хиљада динара. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у евидентирању и исказивању нефинансијске имовине у припреми. 

 

Нематеријална имовина, конто 016100 

У консолидованом Билансу стања општине Ада са стањем на дан 31.12.2021. године, 

исказана је садашња вредност Нематеријалне имовине директних и индиректних 

буџетских корисника у износу од 49.698 хиљада динара, преузет из књиговодствене 

евиденције директног корисника у износу од 37.328 хиљада динара, а износ од 12.370 

хиљада динара преузет из завршног рачуна индиректног корисника Библиотека „Сарваш 

Габор“. 

 

Финансијска имовина  

Финансијска имовина исказана је у консолидованом Билансу стања Општине Ада у нето 

износу од 776.361 хиљада динара.. 
 
Домаће акције и остали капитал, конто 111900 

Домаће акције и остали капитал, конто 111900 

 
32 „Сл.гласник РС“, бр, 17/97 и 24/20 
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На конту 111911 – Учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским 

предузећима исказана je вредност у пословним књигама Општине у износу од 689.302 

хиљаде динара а односи се на учешће у капиталу Јавног предузећа за рекреацију „Адица“ 

Ада, Јавног предузећа „Стандард“ Ада и Јавног предузећа Завод за урбанизам.  

 
Табела број 41: Учешћа у капиталу код ЈП; ЈКП и привредним друштвима ....................................... у хиљадама динара 

Н а з и в 
Пословне књиге 

Општине 

Пословне књиге 

јавних 
предузећа 

Основни 
капитал 

евидентиран у  

АПР 

Неновчани 
капитал 

регистрован 

у АПР 

Разлика 2-4 Разлика 2-3 

1 2 3 4 5 6 7 

ЈПР „Адица“ Ада 481.229 537.825 455.000 5.291 26.229 -56.596 

ЈП „Стандард“ Ада 207.827  207.827 / / 207.827 

ЈП Завод за урбанизам 

Војводине  

80  42.102   -42.022 

УКУПНО 689.136 537.825 704.929 5.291 26.229 109.209 

У консолидованом билансу стања Општине Ада, на конту 1119000 – Домаће акције и 

остали капитал није исказана je вредност у пословним књигама Општине у износу од 

689.302 хиљаде динара а односи се на учешће у капиталу Јавног предузећа за рекреацију 

„Адица“ Ада, Јавног предузећа „Стандард“ Ада и Јавног предузећа Завод за урбанизам.  

Увидом у документацију утврђено је да је Општина Ада  основала Јавно предузеће за 

рекреацију „Адица“ Ада и да је до 25.06.2019. године укупан регистрован капитал био 0,00 

динара. Одлуком Скупштине општине Ада са 30. редовне седнице увећава се оснивачки 

капитал у износу од 455.000.000,00 динара. Основ повећања новчаног капитала је повећање 

новим улогом члана. Одлуком Скупштине општине Ада од 19.08.2021. године  на 13 

редовној седници, одлучено је да се основни новчани капитал увећа за још 69.809.232,00 

динара чиме је укупни основни капитал достигао износ од 524.809.232,00 динара. Наведено 

увећање није евидентирано у пословним књигама Општине Ада. Такође, на основу 

документације коју је доставила Општинска управа укупни капитал Општине Ада у 

пословним књигама јавног предузећа износи 537.825.000,00 динара, док је у подацима о 

уделу општине Ада у капиталу јавних предузећа доступним на сајту Агенције за привредне 

регистре регистрован износ од 455.000.000,00 динара. 

Одлуком о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектованје „Завод за урбанизан Војводине“ Нови Сад, Скупштина општине Ада је 

13.06.2017. године је одлучила да буде суоснивач Завода са Аутономном покрајином 

Војводине као већинским оснивачем и другим јединицама локалне самоуправе са 

територије АПВ. Делатност овог јавног предузећа је архитектонска и инжењерска 

делатност и техничко саветовање. Вредност уписаног оснивачког капитала је 40.021.353,26 

динара од чега је износ који је уписала општина Ада 80.042,71 динар.  
ЈКП „Стандард“ Ада, основала је општина Ада. Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП 

„Стандард“ од 22.12.2014. године је утврђено да основни капитал предузећа износи 66.545 

хиљада динара. Удео оснивача у основном капиталу износи 100%. Претрагом података код 

Агенције за привредне регистре утврдили смо да је као основни капитал од 15.872 хиљаде 

динара уписан 21.04.1999. године и капитал од 50.673 хиљаде динара уписан 31.10.2014. 

године. У пословним књигама општине евидентирано је учешће у капиталу у ЈП 

„Стандард“ у износу од 207.827 хиљаде динара. Исти износ је евидентиран и код Агенције 

за привредне регистре док нам подаци у пословним књигама ЈП Стандард нису доступни. 

 

Жиро и текући рачуни, конто 121100  

121100 - Жиро и текући рачуни 

На дан 31.12.2021. године на овој позицији исказан је износ од 35.256 хиљада динара, 

и то 35.047 хиљада динара код директних корисника буџетских средстава – извршење 

буџета општине Ада а 209 хиљада динара код индиректних корисника буџетских 

средстава (205 хиљада динара ПУ „Чика Јова Змај“ и четири хиљаде динара Библиотека 

„Сарваш Габор“. 
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121700 – Остала новчана средства 

На дан 31.12.2021. године на овој позицији исказан је износ од 5.060 хиљада динара, 

и то 5.058 хиљада динара код директних корисника буџетских средстава – извршење 

буџета општине Ада а две хиљада динара код индиректних корисника буџетских 

средстава месна заједица Мол из Аде. 

 
122100 - Краткорочна потраживања 

 На дан 31.12.2021. године Краткорочна потраживања по основу продаје и друга 

потраживања исказана су у износу од 5.681 хиљада динара и то: 4.653 хиљада динара 

потраживања директних корисника буџетских средстава и 1.028 хиљаде динара 

потраживања индиректних корисника буџетских средстава. Структура потраживања је 

исказана код индиректних корисника буџетских средстава у износу од 1.028 хиљада 

динара а односи се на Предшколску установу „Чика Јова Змај“, у износу од 1.026 хиљаде 

динара и две хиљаде динара код месне заједнице Ада 2. 
 

123000 - Краткорочни пласмани. На дан 31.12.2021.године на овој позицији исказана 

је вредност од 14.024 хиљаде динара, а односи се на Општинску управу општине Ада, на 

име датих аванса. 
 

130000 - Активна временска разграничења На дан 31.12.2021. године на овој 

позицији исказан је износ од 27.034 хиљаде динара. 

Обрачунати неплаћени расходи и издаци, конто 131200. На дан 31.12.2021. године 

обрачунати и неплаћени расходи износе 24.252 хиљада динара, од чега се износ од 21.950 

хиљада динара односи на директне кориснике буџетских средстава, а 2.302 хиљада динара 

на индиректне кориснике буџетских средстава, и то: 655 хиљада динара ПУ „Чика Јова 

Змај“, 946 хиљада динара Библиотека „Сарваш Габор“, 257 хиљаде динара месна 

заједница Ада 1, 58 хиљада динара месна заједница Ада 2, 129 хиљада динара месна 

заједница Мол и 257 хиљада динара месна заједница Утрине.  

 
Остала активна временска разграничења, конто 131300. Са стањем на дан 

31.12.2021. године, остала временска разграничења износе 2.304 хиљада динара и односе 

се на Општинску управу општине Ада. 

 
Ванбилансна актива - конто 351000. У консолидованом обрасцу Биланс стања на 

дан 31.12.2021. године, на конту 351000 – ванбилансна актива је исказан износ од 95.159 

хиљаде динара (шире објашњено у оквиру тачке 3.3.3. Пасива, одељак: Ванбилансна 

пасива). 

 

Откривена неправилност: у пословним књигама општине Ада није у потпуности 

усаглашено и приказано учешће у капиталу јавних и јавно комуналним предузећима, 

постоје неслагања у подацима о уделу општине Ада у капиталу јавних предузећа и 

других облика организовања доступним на сајту Агенције за привредне регистре, 

пословним књигама Општине Ада и пословним књигама ЈП, ЈКП и других облика 

организовања чији је оснивач општина Ада у износу од 109.209 хиљада динара што није 

у складу са  чланом 11. и чланом 13. Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем и члану 9. Уредбе о буџетском 

рачуноводству. 

Ризик:Уколико се у пословним књига не евидентира финансијска имовина јавља се 

ризик од неликвидности и нетачног и неправилног извештавања. 
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Препорука број 12: Препоручујемо одговорним лицима да евидентирају учешће у 

капиталу код правних субјеката у својим пословним књигама, да усагласе стање учешћа 

у капиталу евидентираног у пословним књигама и оно евидентирано у књигама јавно 

комуналних предузећа и привредних друштава, чији је Општина оснивач, као и да 

предузму активности да се усагласе евидентирани износи учешћа у капиталу јавно 

комуналних предузећа са евиденцијом која се води у Агенцији за привредне регистре 

 

2.2.3.3. Пасива 

Укупна пасива у консолидованом Билансу стања Општине Ада на дан 31.12.2021. 

године исказана је у износу од 10.676.357 хиљада динара. 

 
Табела број 42: Структура пасиве               у хиљадама динара   

Kонто Опис 
Износ претходне 

године 

Износ текуће године 

Исказано стање Налаз ревизије Разлика 

1 2 3 4 5 6= (5-4) 

211000 Домаће дугорочне обавезе 301.430 300.482 300.482 0 

231000 Обавезе за плате и додатке 5.430 5.729 5.729 0 

232000 Обавезе по основу накнада запосленима 80 154 154 0 

234000 
Обавезе по основу социјалних доприноса на 
терет послодавца 

905 926 926 0 

237000 Службена путовања и услуге по уговору 165 562 562 0 

242000 Обавезе по основу субвенција / 77 77 0 

243000 Обавезе по основу донација, дотација и тр. / / / 0 

244000 Обавезе за социјално осигурање 216 8 8 0 

245000 Обавезе за остале расходе 75 111 111 0 

251000 Примљени аванси 2.337 6.880 6.880 0 

252000 Обавезе према добављачима 21.121 16.015 16.015 0 

254000 Остале обавезе 331 382 382 0 

291000 Пасивна временска разграничења 23.571 20.362 20.362 0 

311000 Капитал 3.351.735 10.287.275 10.287.275 0 

321121 Вишак прихода и примања - суфицит 28.720 37.340 37.340 0 

 Укупна пасива 3.736.157 10.676.357 10.676.357 0 

352000 Ванбилансна пасива 169.413 95.159 95.159 0 

3.  

Обавезе 

У консолидованом Билансу стања исказане су обавезе у износу од 351.804 хиљада 

динара, од чега обавезе по основу дугорочних кредита пословним банкама износе 300.000 

хиљада динара а дугорочне обавезе за финансијски лизинг износи 482 хиљада динара, 

расхода за запослене износе 7.487 хиљада динара; обавезе по основу осталих  расхода, 

изузев расхода за запослене 196 хиљаде динара; обавезе из пословања износе 23.277 

хиљада динара и пасивна временска разграничења 20.362 хиљаде динара. 

Домаће дугорочне обавезе  

У консолидованом билансу стања исказане су обавезе Обавезе по основу дугорочних 

кредита од домаћих пословних банака у износу од 300.000 хиљада динара а односе се на 

кредитно задужење Општине Ада из 2019. године код Комерцијалне банка АД и Дугорочне 

обавезе за финансијске лизинге у износу од 482 хиљаде динара за набавку два путничка 

возила на лизинг Unicredit leasing Srbija DOO“ Београд  са седиштем на Новом Београду. 

Обавезе по основу расхода за запослене  

Обавезе за плате и додатке - конто 231000. У консолидованом Билансу стања 

исказане су обавезе за плате и додатке у износу од 5.729 хиљада динара које чине обавезе 

следећих корисника: (1) директних корисника 5.008 хиљаде динара; (2) Библиотека 

„Сарваш Габор“ 600 хиљада динара; (3) Месна заједница Ада 1 58 хиљаде динара и (4) 

Месна заједница Утрине 63 хиљада динара. 

Обавезе по основу накнада запосленима – конто 232000. У консолидованом 

Билансу стања исказане су обавезе по основу накнаде запосленима у износу од 154 хиљаде 

динара које су преузете из биланса стања  директних корисника Општине Ада и 

Библиотека „Сарваш Габор“. 
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Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца – конто 234000. У 

консолидованом Билансу стања исказане су обавезе по основу социјалних доприноса на 

терет послодавца у износу од 926 хиљада динара које чине обавезе следећих корисника: 

(1) директних корисника 809 хиљада динара; (2) Библиотека „Сарваш Габор“ 97 хиљада 

динара; (3) Месна заједница Ада 1 10 хиљаде динара и (4) Месна заједница Утрине 10 

хиљада динара. 

Обавезе по основу социјалние помоћи запосленима–конто 236000. У 

консолидованом Билансу стања исказане су обавезе по основу социјалне помоћи 

запосленима у износу од 116 хиљада динара које су евидентиране код Општинске управе 

општине Ада. 

Службена путовања и услуге по уговору- конто 237000. У консолидованом Билансу 

стања исказане су обавезе за службена путовања и услуге по уговору у износу од 562 

хиљада динара које чине обавезе директних корисника: (1) Скупштина општине 52 хиљаду 

динара; (2) Општинско веће 137 хиљада динара и (3) Општинске управе 373 хиљаде 

динара. 

Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене 

У билансу стања евидентиране су обавезе по основу осталих расхода изузев расхода 

за запослене у износу од 196 хиљада динара на позицији Општинске управе општине Ада 

и то: Обавезе по основу субвенција 77 хиљаде динара; обавезе за социјално осигурање у 

износу од осам хиљада динара и обавезе за остале расходе у износу од 111 хиљада динара. 

Обавезе из пословања 

Примљени аванси, депозити и кауције - конто 251000. У консолидованом Билансу 

стања на позицији општинске управе евидентирани су примљени аванси у износу од 1.822 

хиљаде динара и примљени депозити у износу од 5.058 хиљаде динара. 

Обавезе према добављачима - конто 252000. У консолидованом Билансу стања 

исказане су обавезе према добављачима у износу од 16.015 хиљаде динара и чине их 

обавезе према добављачима следећих корисника: (1) директних корисника 14.590 хиљада 

динара; (2) Предшколскиа установа „Чика Јова Змај“ 655 хиљада динара; (3) Библиотеке 

„Сарвош Габор“ 212 хиљада динара; (4) Месна заједница Ада 1 188 хиљада динара; (5) 

Месна заједница Ада 2 58 хиљада динара; (6) Месна заједница Мол 129 хиљада динара и 

(7) Месна заједница Утрине 183 хиљада динара;. 

У поступку ревизије обавеза према добављачима, на захтев ревизије, Општинска 

управа општине Ада је упутила независне конфирмације на адресе  10 добављача са 

највећим салдом и 10 добављача са највећим прометом. Четири добаљача су истовремено 

и са највећим салдом и са највећим прометом . Од укупно 16 захтева за потврду стања 

обавеза (конфирмације) чија је књиговодствена вредност 13.831 хиљада динара, добијено 

је 11 одговора или 69%, што је дато у следећој табели: 
 

   Табела број 43: Конфирмације                  у хиљадама динара 

Ред. 
Бр. 

Буџетски корисник Упућено Одговорено 

Књиговодствено 

стање примљених 

конфирмација 

Стање по 

примљеним 
конфирмација

ма 

Више 

исказано -

разлика  

Мање 

исказано- 

разлика  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Општина Ада (директни 

корисници) 
16 11 13.831 12.626 1.301 96 

2. Укупно 16 11 13.831 12.626 1.301 96 

 

1) Општинска управа.  

На основу извршене ревизије презентованих података утврђено је да су обавезе 

према добављачима у земљи исказане у пословним књигама директних корисника 

општине Ада веће за 1.301 хиљаде динара према ЕПС дистрибуцији и ЕПС комерцијално 
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снабдевање а мање за 96 хиљаде динара према ЈКП Стандард за испоручени гас на основу 

потписаних и оверених изјава добављача. 

 

Остале обавезе, конто 254000 

У консолидованом Билансу стања исказане су остале обавезе у износу од 382 хиљаде 

динара и чине их остале обавезе: директних корисника 380 хиљаде динара и по једна 

хиљада динара у билансу стања Библиотеке „Сарвош Габор“ и месне заједнице Утрине. 

Пасивна временска разграничења 

Разграничени плаћени расходи и издаци, конто 291200 

У консолидованом Билансу стања исказани су Разграничени плаћени расходи и издаци 

у износу од 14.510 хиљада динара и Обрачунати ненаплаћени приходи и примања у износу 

од 5.477 хиљада динара и чине их Обрачунати ненаплаћени приходи и примања следећих 

корисника: (1) директних корисника у износу од 4.451 хиљада динара и (2)   Предшколске 

установе „Чика Јова Змај“ 1.026 хиљада динара.  

Остала пасивна временска разграничења, конто 291900 

 У консолидованом Билансу стања исказана су остала пасивна временска разграничења у 

износу од 375 хиљада динара и чине их остала пасивна временска разграничења директних 

корисника 

 

Капитал 

 

Нефинансијска имовина у сталним средствима, конто 311100 

У консолидованом Билансу стања Општине Ада на дан 31.12.2020. године исказана је 

нефинансијска имовина у сталним средствима у износу од 9.899.988 хиљада динара. 

Преглед нефинансијске имовине у сталним средствима и њених извора  по корисницима 

дат је у наредној табели: 
Табела број 44: Нефинансијска имовина  у сталним средствима                                                                                   у хиљадама динара 

Корисник 

Нефинансијска имовина у сталним 

средствима - 010000 
Нефинансијска 

имовина у сталним 

средствима - 311100 

Разлика            

(4-5) 

Бруто Исправка вредности 
Нето (2-

3) 

1 2 3 4 5 6 

Директни корисници општинае Ада 12.882.885 3.116.650 9.754.154 9.754.110 0 

Предшколска установа „Чика Јова Змај“ 101.610 47.045 54.565 54.525 0 

Библиотека „Сарваш Габор“ 16.970 3.420 13.550 13.550 0 

Месна заједница Ада 1 18.350 15.115 15.316 15.316 0 

Месна заједница Ада 2 57.217 26.052 31.165 31.165 0 

Месан заједница Мол  34.962 4.213 30.749 30.825 0 

Месна заједница Утрине 3.311 2.814 497 497 0 

Укупно: 13.115.305 3.215.309 9.899.996 9.899.996 0 

 
Нефинансијска имовина у залихама, конто 311200 

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године је исказана је 

нефинансијска имовина у залихама у износу од 76 хиљаде динара преузета из Биланса 

стања индиректног корисника месне заједнице Мол. 

Нефинансијска имовина у залихама, категорија 020000, једнака је делу капитала 

исказаном на синтетичком конту 311200 – Нефинансијска имовина у залихама. 

 
Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним 

средствима, за набавке из кредита, конто 311300 
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У консолидованом Билансу стања исказана на дан 31.12.2021. године исказана је 

исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за 

набавке из кредита, у износу од 9.377 хиљаде динара. Евидентиране су обавезе по основу 

два дугорочна лизинг кредита према Unicredit bank, Beograd, Банка Интеса, Београд за 

набавку 2 аутомобила типа Шкода Октавиа  
 

Финансијска имовина, конто 311400  

У консолидованом Билансу стања исказан је износ од 395.331 хиљада динара на конту 

311400 – Финансијска имовина. Међутим, у консолидованом билансу стања на 

синтетичком конту 111900 – Домаће акције и остали капитал исказана је вредност у 

пословним књигама Општине Ада у износу од 689.302 хиљаде динара, а односи се на 

учешће у капиталу Општине у капиталу Јавног предузећа  за рекреацију „Адица“ Ада у 

износу од 481.229 хиљада динара, Јавног предузећа „Стандард“ Ада у износу од 207.827 

хиљада динара и Јавног предузећа Завод за урбаниза у износу од 80 хиљада динара. 

 На основу ревизије узорковане документације утврђено је да је у пословним књигама 

општине Ада исказан износ учешћа у капиталу јавних предузећа у износу од 689.302 

хиљаде динара на конту 111900 – Домаће акције и остали капитал док је на конту 311400 

– финансијска имовина евидентирана у износу од 395.331 хиљаде динара. На тај начин није 

успостављена билансна равнотежа за 293.971 хиљаду динара.  

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 

систем33 у одељку Капитал – 311000, између осталог дефинисано је да на конту 311400- 

Финансијска имовина су обухваћени аналитичка и субаналитичка конта на којем се књижи 

имовина. Реч је о синтетичком конту  у оквиру којег се на одговарајућим субаналитичким 

контима исказује дугорочна домаћа и страна имовина, коју буџетски корисници стичу, 

односно набављају. Прописаним поступцима књижења који се односи на финансијску 

имовину, успоставља се равнотежа између пласмана новчаних средстава у виду дугорочне 

финансијске  имовине у класи 100000 – финансијска имовина  и извора средстава 

приказаних на субаналитичким контима  у оквиру синтетичког конта 311400- Финансијска 

имовина. За износ набавке Нефинансијске имовине у сталним средствима која се 

финансира из примања од задуживања књижи се и задужење субаналитичког конта 311311 

- Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине Набавка домаће 

финансијске имовине из текућих прихода и примања књижи се задужењем одговарајућих 

субаналитичких конта, у оквиру групе 621000 - Набавка домаће финансијске имовине, у 

корист субаналитичког конта 699999 - Контра књижење - издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине, уз истовремено књижење: задужењем одговарајућег 

субаналитичког конта у групи 111000 - Дугорочна домаћа финансијска имовина у корист 

одговарајућег субаналитичког конта у групи 121000 - Новчана средства, племенити 

метали, хартије од вредности, као и задужењем субаналитичког конта 311612 - Утрошена 

средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку 

финансијске имовине у корист субаналитичког конта 311411 - Дугорочна домаћа 

финансијска имовина. 

Према изјави одговорног лица за финансије од 16.05.2022. године, до грешке је дошло јер 

није прокњижено учешће у капиталу  у ЈП за рекреацију „Адица“, Ада у укупном износу 

од 293.971 хиљада динара  

  

Извори новчаних средстава, конто 311500  

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године исказан је износ од 178 

хиљаде динара а односи се на средства преузета из Биланса стања индиректног корисника 

Месне заједнице Мол из Аде у консолидовани биланс стања Општине Ада. 

 
33 „Службени гласник РС“, бр. 103/2011, 10/2012 и 148/2012 
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Пренета неутрошена средства из ранијих година, конто 311700 

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године исказана су пренета 

неутрошена средства из ранијих година у износу од 972 хиљаде динара  а односи се на 

пренета неутрошена средства Општинске управе Општине Ада. 

Остали сопствени извори, конто 311900 

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године исказан је износ од 183 

хиљаде динара а односи се на средства преузета из Биланса стања индиректног корисника 

Месне заједнице  Ада 2 у износу од 28 хиљаде динара и Месне заједнице Мол из Аде у 

износу од 155 хиљаде динара у консолидовани биланс стања Општине Ада.  

 
Вишак прихода и примања – суфицит, конто 321121 

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године, исказан је вишак прихода 

и примања - суфицит у износу од 37.340 хиљада динара, податак је преузет из 

консолидованог  Биланса прихода и расхода (Образац 2). 

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, конто 321311 

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2021. године, исказан је нераспоређени 

вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 295 хиљада динара и то: 

Општинска управа општине Ада у износу од 89 хиљаде динара и  Предшколска установа 

„Чика Јова Змај“ 206 хиљаде динара. 
Ванбилансна пасивa, конто 352000 

У консолидованом обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2021. године, на конту 352000 – 

Ванбилансна пасива исказан је износ од 95.159 хиљада динара и чине га Обавезе за хартије 

од вредности ван промета – конто 352131 у износу од 69.350 хиљаде динара и Обавезе за 

авале и остале гаранције – конто 352141 у износу од 25.809 хиљада динара код Општинске 

управе.  
 

2.2.4. Извештај о капиталним издацима и примањима – Образац 3  

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2020. године 

до 31.12.2021. године (Образац 3), исказана су примања у износу од 13.170 хиљада динара 

и исказани су издаци у износу од 225.561 хиљада динара, тако да је остварен мањак 

примања у износу од 212.391 хиљаде динара. 
   Табела број 45: Извештај о капиталним издацима и примањима                                                у хиљадама динара                                                                                                                                       

Број 

конта 
О  П  И  С Претходна година Текућа година 

1 2 3 4 

  ПРИМАЊА 172.174 13.170 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 9.431 13.170 

900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 162.716 / 

  ИЗДАЦИ 473.506 225.561 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 310.872 44.134 

510000 Основна средства 310.872 43.012 

540000 Природна имовина 0 1.122 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 162.634 181.427 

620000 Набавка финансијске имовине 162.634 181.427 

 Вишак примања   

  Мањак примања 301.359 212.391 

 
Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

евидентирању и исказивању капиталних издатака. 

 

2.2.5 Извештај о новчаним токовима – Образац 4 

У консолидованом Извештају о новчаним токовима – Образац 4 у периоду од 

01.01.2021. године до 31.12.2021. године, исказани су новчани приливи у износу од 745.919 

хиљада динара и новчани одливи у износу од 741.665 хиљада динара. Извршена је 
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корекција новчаних прилива за вишак новчаних прилива у износу од 4.254 хиљада динара. 

Салдо готовине на почетку године исказан је у износу од 35.253 хиљада динара, као и салдо 

готовине на крају године у износу од 39.507 хиљада динара. 
    Табела број 46: Извештај о новчаним токовима                                               у хиљадама 

динара 

Број 

конта О  П  И  С 

Претходна 

година 

Текућа 

година 

1 2 3 4 

  НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 949.597 745.919 

700000 Текући приходи 777.450 732.749 

710000 Порези 451.593 522.373 

730000 Донације, помоћи и трансфери 296.498 169.197 

740000 Други приходи 29.238 41.179 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 121 / 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 9.431 13.170 

900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 162.716 / 

  НОВЧАНИ ОДЛИВИ 947.511 741.665 

400000 Текући расходи 474.005 516.104 

410000 Расходи за запослене 132.467 147.491 

420000 Коришћење услуга и роба 189.552 196.525 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 4.181 7.127 

450000 Субвенције 17.703 9.563 

460000 Донације, дотације и трансфери  55.388 76.809 

470000 Социјално осигурање и социјална заштита 30.441 21.970 

480000 Остали расходи 44.273 56.619 

500000 Издаци за нефинансијску имовину 310.872 44.134 

510000 Основна средства 310.872 43.012 

540000 Природна имовина / 1.122 

600000 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 162.634 181.427 

620000 Набавка финансијске имовине 162.634 181.427 

  Вишак новчаних прилива 2.086 4.254 

  Мањак новчаних прилива / / 

  Салдо готовине на почетку године 28.920 35.253 

  Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну 949.597 745.919 

  Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 947.511 741.665 

  Салдо готовине на крају године 31.006 39.507 
 

 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

Извештају о новчаним токовима.. 
 

2.2.6. Остали делови завршног рачуна 

Општина Ада је приликом израде Завршног рачуна за 2021. годину припремила 

осим финансијских извештаја за које су прописани обрасци (Биланс стања – Образац 1, 

Биланс прихода и расхода – Образац 2, Извештај о капиталним издацима и примањима – 

Образац 3, Извештај о новчаним токовима – Образац 4 и Извештај о извршењу буџета – 

Образац 5) и извештаје који се достављају у писаној форми, а за које се не прописују 

обрасци, и то:  

- Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

01.01.2021. до 31.12.2021. године;   

- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца 

и капитала и извршеним отплатама дугова; 

- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2021. години; 

- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године  и 

- Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, 

пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета 

локалне власти. 

 

2.2.6.1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења 

У члану 11. Нацрта Одлуке о завршном рачуну је наведено „Извршење буџета у 

односу на одобрена средства, код директних и индиректних корисника буџета општине 
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Ада за 2021. годину, не премашује одобрене апропријације. Разлика између одобрених 

апропријација и извршења јавља се на име обавеза преузетих у 2021. године, чије ће 

извршење уследити у наредној буџетској години“. 

  

2.2.6.2. Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве  

Средства текуће и сталне буџетске резерве коришћена су у складу са чланом 69. и 

чланом 70. Закона о буџетском систему. 
 

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве у 2020. години 

Према члану 70. Закона о буџетском систему  стална буџетска резерва користи се за 

финансирање расхода на име учешћа општине у отклањању последица ванредних 

околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, 

животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде.  

Стална буџетска резерва у 2021. години је коришћена у износу од 1.000 хиљада 

динара. 

 Табела број: 47 План и извршење сталне буџетске резерве по позицијама 

 

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета у 2020. години  

Према члану 69. Закона о буџетском систему део планираних прихода се не 

распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве за непланиране сврхе 

за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да 

предвиђене апропријације нису биле довољне. На терет текуће буџетске резерве исплате 

се врше по основу наредбе председника општине, наредбодавца за извршење буџета. 

Следи преглед реализације средстава текуће буџетске резерве. 

На терет текуће буџетске резерве надлежни орган је током 2021. године наложио 

исплате у укупном износу од 19.130 хиљаде динара. Планирана средства за текућу 

буџетску ревизију у 2021. години, према последњем ребалансу, су планирана у износу од 

19.928 хиљада динара  

    Табела број: 48 План и извршење текуће буџетске резерве по позицијама     (у динарима) 

Датум План Трошење Позиција Намена 

30.12.2020 4.000.000,00   
Oдлуке о буџету општине Ада за 2021. годину 

26.01.2021 7.000.000,00   Преливање у текућу буџетску резерву. Бр одлуке 

020-6-8/2021-03 

24.02.2021  5.274.617,77 107, 101, 145 

Путни трошкови (тзв. ципелићи) радницима у 

установама Техничке школе у Ади, ОШ Новак 

Радонић у Молу, ОШ Чех Карољ у Ади, ШОМОВ 

Барток Бела у Ади и УПВО Чика Јова Змај у Ади 

16.03.2021  600.000,00 33/1 Софтвер за архивирање 

 ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

Датум План Трошење Позиција Намена 

30.12.2020 1.000.000,00     Oдлуке о буџету општине Ада за 2021. годину 

27.07.2021   1.000.000,00 91 

Извођење радова на санацији депоније комуналног 

отпада у Ади, улица Халас Јожефа ББ 

09.09.2021 1.000.000,00     

Одлука о дургој измени одлуке о буџету општине 

Ада за 2021. годину 

∑ 2.000.000,00 1.000.000,00     
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18.03.2021  680.000,00 125/1 Санација крова и дотрајалог кровног покривача на 

објекту Светосавског дома у Молу 

23.03.2021  680.000,00 98 
Набавка услуге израде пројекта изведеног објекта 
за приступни пут мосту преко реке Тисе у Ади са 

Бачке и Банатске стране 

28.05.2021 234.617,77   Одлука о првој измени одлуке о буџету општине 

Ада за 2021. годину 

07.07.2021 1.800.000,00   Одлука о преливању средстава у текућу буџетску 
резерву (бр. Одлуке 020-6-75/2021-03) 

27.07.2021  497.905,00 99/2 
Санација санитарног чвора у објекту предшколске 

установе Чика Јова Змај у Ади у улици Маршала 
Тита бр. 31 

03.08.2021  960.000,00 126/1 Поправка и фарбање дечјих игралишта на 

територији општине Ада 

06.09.2021  1.135.062,00 7/1, 7/2, 7/3 Спровођење избора чланова савета месних 

заједница на територији општине Ада 

09.09.2021 792.967,00   Одлука о дургој измени одлуке о буџету општине 

Ада за 2021. годину 

18.11.2021  2.500.000,00 81 Докапитализација ЈПР Адица – Wellness центар 

25.11.2021  117.600,00 82/5 Радови око Wellness центра и опремање Wellness 
центра 

30.11.2021 2.500.000,00   Преливање у текућу буџетску резерву. Бр одлуке 
020-6-125/2021-03 

06.12.2021  20.000,00 99/2 Санирање санитарног чвора у објекту ПУ Чика 

Јова Змај 

06.12.2021  10.000,00 102 Функционисање основних школа 

09.12.2021 2.400.000,00   Одлука о четвртој измени одлуке о буџету општине 

Ада за 2021. годину 

15.12.2021  10.000,00 32 
Куповина канцеларијских зграда и осталог 
простора  

27.12.2021  500.000,00 101/0 адаптација школске зграде Барапарт 

29.12.2021 1.200.000,00   Преливање у текућу буџетску резерву. Бр одлуке 

020-6-125/2021-03 

30.12.2021  500.000,00 24 Преузимање обавеза 

30.12.2021  495.000,00 27 Преузимање обавеза 

30.12.2021  145.132,35 55 Преузимање обавеза 

30.12.2021  254.674,00 89 Преузимање обавеза 

30.12.2021  2.720.000,00 115 Преузимања обавеза и исплате накнада за рођење 
првог, другог, трећег и четвртог детета 

30.12.2021  190.000,00 120 Преузимање обавеза и исплате рачуна за 

мртвозорство 

30.12.2021  1.000.000,00 95 Преузимање обавеза 

30.12.2021  840.000,00 32 Набавка непокретне имовине у Молу 

Укупно: 19.927.584,77 19.129.991,12  
  

 

   

2.2.6.3. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 

Према Нацрту Одлуке о завршном рачуну Општина Ада нема датих гаранција у 

току фискалне 2021. године.       

 

2.2.6.4. Извештај о примљеним донацијама и задуживању на домаћем и страном 

тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова 

У члану 14. Нацрта одлуке о завршном рачуну наведено је да је Општина Ада 

18.3.2019. године закључила уговор о инвестиционом кредиту са Комерцијалном банком 

АД Београд за финансирање капиталних инвестиционих радова за изградњу „wellness „ 

центра преко докапитализације ЈПР Адица.   
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Кредит се одобрава са роком враћања 96 месеца од датума пуштања прве транше 

кредита у течај, укључујући и грејс период. 

На основу Анекс број 2 уговора о инвестиционом кредиту, грејс период за главницу 

се продужава за 6 (шест) месеци почев од 03.06.2021.године, тако да прва рата главнице 

доспева на плаћање 03.03.2022.године.    

 

Датум 

пуштања 

прве транше 

Назив 

кредитора 

Укупан износ 

кредита 

Отплата камата 

домаћим 

пословним 

банкама у  

2020 

Отплата камата 

домаћим 

пословним 

банкама у 2021  

Отплата 

главнице 

03.12.2019. 

Комерцијална 

банка а.д. 

Београд 300.000.000,00 4.142.253,03 

 

7.096.780,82  

- 

 

2.2.6.5  Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину  

Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета Општине Ада за 2021. годину садржи Извештај 

о учинку програма за 2021. годину. Извештај садржи податке о билансу извршења буџета 

општине Ада по пројетима, програмским активностима и програмима, и садржи све 

потребне податке о програмској структури и то: (1) податке о одговорним лицима 

задуженим за праћење и извештавање о учинку програма (за сваки програм/програмску 

активност/пројекат); (2) потпуне податке о  циљним и оствареним вредностима показатеља 

учинка у 2021. години којима се прати напредак у остварењу циљева програма, 

програмских активности и пројеката; (3) образложење значајних одступања између 

циљних и остварених вредности и (4) образложење спровођења програма, програмских 

активности и пројеката у односу на постављене циљеве и опредељења, односно утрошена 

средства. Такође, према информацији одговорних лица, Општина Ада у 2021. години је 

сачинила полугодишњи извештај о учинку програма за првих шест месеци 2021. године. 

Руководилац органа је успоставио интерну организацију праћења и извештавања о 

учинку програма органа Општине, Општина је формирала радну групу за праћење и 

извештавање о учинку, тако да извештај садржи податке о одговорним лицима за програме, 

програмске активности и пројекте. 
 

Табела број 49: Биланс извршења буџета општине Ковачица за 2020. годину по програмима / програмским активностима / пројектима                                                                                                                                                                                

у хиљадама динара  

Шифра 

програма 
Назив програма 

Шифра 

програмске 

активнпсти 

/ пројекта 

Назив програмске 

активнпсти / пројекта 

Усвојен 

буџет 

за 2021 

Текући 

буџет 

за 2021 

Извршење 

у 2021 

Проценат 

извршења 

у односу 

на текући 

буџет 

1101 

Програм 1.  Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

0001 
Просторно и урбанистичко 
планирање 

2350 6.339 5.963 94,1% 

1101 
Програм 1.  Становање, 
урбанизам и просторно 

планирање 

0002 
Спровођење 
урбанистичких и 

просторних планова 

3.250 3.005 2.882 95,9% 

1101 
Програм 1.  Становање, 
урбанизам и просторно 

планирање 

0004 Стамбена подршка 7.000  1.175 1.175 100% 

1101 

Програм 1.  Становање, 

урбанизам и просторно 
планирање 

0005 

Остваривање јавног 

интереса у одржавању 
зграда 

2.000 2.000 1.748 87,4% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0001 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
31.015 22.909 20.897 91,2% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 
делатности 

0002 
Одржавање јавних зелених 
површина 

16.700 18.889 17.852 94,5% 
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1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
13.050  14.600  14.313  98,0%  

1102 
Програм 2.  Комуналне 
делатности 

0004 Зоохигијена 6.800 9.536 8.648 90,7% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
0008 

Управљање и снабдевање 

водом за пиће 
660  3.020 2.475  81,9%  

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
П1 

Назив пројекта:Комунално 
опремање Викенд насеља у 

Ади 

5.894 8.650 6.259 72,4% 

1102 
Програм 2.  Комуналне 

делатности 
П2 

Назив пројекта: Изградња 

дистрибутивног гасовода 
981 981 981 100% 

1501 
Програм 3.  Локални 

економски развој 
0002 

Мере активне политике 

запошљавања 8.932  20.399  20.353  99,8%  

1501 
Програм 3.  Локални 

економски развој 
0003 

Подршка економском 

развоју и промоцији 
предузетништва 

3.500 6.500  6.422  98,8%  

1501 
Програм 3.  Локални 

економски развој 
П1 

Назив пројекта: Изградња 

трафостаница 
2.232 4.215  1.632  38,7%  

1502 Програм 4.  Развој туризма 0002 
Промоција туристичке 

понуде 
700 2.250 1.999 88,8% 

1502 Програм 4.  Развој туризма П1 

Назив 
пројекта:Докапитализација 

ЈПР Адица – Wellness 

центар 

155.000 230.298 181.427 78,8% 

1502 Програм 4.  Развој туризма П2 
Назив пројекта:Паркинг 
код Wellness центра 

1.200 1.200 0 0,0% 

1502 Програм 4.  Развој туризма П3 

Назив пројекта:Радови око 

Wellness центра и опремање 

Wellness центра 

0 1.798 998 55,5% 

1502 Програм 4.  Развој туризма П4 
Назив пројекта:Пројекат 
дегазација 

0 2.380 2.293 96,3% 

0101 
Програм 5.  Пољопривреда 
и рурални развој 

0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 7.176 16.582 15.060 

90,8% 

0101 
Програм 5.  Пољопривреда 
и рурални развој 

0002 
Мере подршке руралном 

развоју 
670 701 701 

100% 

0401 
Програм 6.  Заштита 

животне средине 
0001 

Управљање заштитом 
животне средине  750 1.010 1.010 100%  

0401 
Програм 6.  Заштита 

животне средине 
0004 

Управљање отпадним 
водама 3.500 6.525 4.052 62,1% 

0401 
Програм 6.  Заштита 

животне средине 
П1 

Назив пројекта:Одржавање 

депонија 2.400 3.600 3.588 99,7% 

0701 

Програм 7.  Организација 

саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура 

0002 

Управљање и одржавање 

саобраћајне 
инфраструктуре 

22.556 36.053 24.430 67,8% 

2001 
Програм 8.  Предшколско 

васпитање и образовање 
0001 

Функционисање и 
остваривање предшколског 

васпитања и образовања 

87.325 140.344 109.338 77,9% 

2002 
Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 
0001 

Функционисање основних 

школа 28.686 45.325 37.289 82,3% 

2002 
Програм 9.  Основно 
образовање и васпитање 

П1 

Назив пројекта:Уградња 

гасних котлова у згради 
основне школе Чех Карољ у 

Ади 

1.500 855 840 98,2% 

2002 
Програм 9.  Основно 

образовање и васпитање 
П1 

Назив пројекта:Обнова 

школе Новак Радонић у 
Молу 

4.300 5.500 5.307 96,5% 

2003 
Програм 10. Средње 

образовање и васпитање 
0001 

Функционисање средњих 

школа 26.800 101.318 6.898 6,81% 

0901 
Програм 11.  Социјална  и 
дечија заштита 

0001 
Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 14.847 15.817 15.372 97,0% 

0901 
Програм 11.  Социјална  и 
дечија заштита 

0002 

Породични и домски 

смештај, прихватилишта и 

друге врсте смештаја  

150  150 0 0,0% 
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0901 
Програм 11.  Социјална  и 

дечија заштита 
0003 

Дневне услуге у заједници 

7.525 5.375 2.124 
39,5% 

0901 
Програм 11.  Социјална  и 
дечија заштита 

0005 
Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 2.300 4.004 3.930 98,2% 

0901 
Програм 11.  Социјална  и 

дечија заштита 
0006 

Подршка деци и породици 
са децом  5.000 8.720 8.667 99,4% 

0901 
Програм 11.  Социјална  и 

дечија заштита 
П1 

Назив пројекта:Куповина 
грађевинског материјала и 

кућа за избегла лица 

1.395 2.133 2.033 95,3% 

0902 
Програм 11.  Социјална  и 

дечија заштита 
П2 

Назив 

пројекта:Популациона 
политика 

2.790 2.790 2.418 86,6% 

1801 
Програм 12. Здравствена 

заштита 
0001 

Функционисање установа 

примарне здравствене 
заштите 

11.200 11.950 10.708 89,6% 

1801 
Програм 12. Здравствена 

заштита 
0002 

Мртвозорство  

1300 1.490 1.490 
100% 

1201 
Програм 13.  Развој културе 
и информисања 

0001 
Функционисање локалних 

установа културе 12.145 12.963 11.727 90,5% 

1201 
Програм 13.  Развој културе 

и информисања 
0002 

Јачање културне 
продукције и уметничког 

стваралаштва 

3.345 7.261 6.807 93,7% 

1201 
Програм 13.  Развој културе 

и информисања 
0003 

Унапређење система 
очувања и представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

0 680 677 99,6% 

1201 
Програм 13.  Развој културе 

и информисања 
0004 

Остваривање и 
унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

0 2.400 2.140 89,2% 

1301 
Програм 14.  Развој спорта и 
омладине 

0001 

Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

20.810 24.402 22.968 94,1% 

1301 
Програм 14.  Развој спорта и 

омладине 
П1 

Назив пројекта: 

Организација спортске 

олимпијаде радника 

5.500 10.911 10.267 94,1% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
0001 

Функционисање локалне 
самоуправе и градских 

општина 

78.258 92.426 85.031 92% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
0002 

Функционисање месних 
заједница 32.471 33.690 23.458 69,6% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
0003 

Сервисирање јавног дуга 
30.370 7.110 7.107 100% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 
локалне самоуправе 

0004 
Општинско/градско 

правобранилаштво 1.420 1.575 1.459 92,6% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
0006 

Инспекцијски послови 
5.950  6.550 6.351 97% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
0007 

Функционисање 

националних савета 

националних мањина 

300 300 300 100,0% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
0009 

Текућа буџетска резерва 
4.000 797 0 0,0% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
0010 

Стална буџетска резерва 
1.000 1.000 0 0,0% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 
локалне самоуправе 

0014 
Управљање у ванредним 

ситуацијама 520  550 148 26,9% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
П1 

Назив 
пројекта:Манифестација 

Дани Аде 

1.000 1.135 1.000 88,1% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
П2 

Назив 
пројекта:Манифестација 

Божићне свечаности и 

Новогодишња прослава 

300 300 25 8,3% 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
П3 

Назив пројекта:Дани Мола 
600 531 530 99,9% 



 
 

106 

 

Напомене уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног 

рачуна буџета општине Ада за 2021. годину 

0602 
Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе 
П4 

Назив пројекта:Одржавање 

манифестација Жетелачке 

свечаности, Ради Млин и 
Посвета хлева 

250 250 222 89% 

2101 
Програм 16. Политички 
систем локалне самоуправе 

0001 
Функционисање 

Скупштине 6.791 8.327 6.531 78,4% 

2101 
Програм 16. Политички 

систем локалне самоуправе 
0002 

Функционисање извршних 
органа 20.182 24.323 21.297 87,6% 

2101 
Програм 16. Политички 

систем локалне самоуправе 
0003 

Подршка раду извршних 

органа власти и скупштине 4.357  4.578 4.558 99,6% 

2101 
Програм 16. Политички 
систем локалне самоуправе 

П1 
Назив пројекта:Свечана 

седница СО Ада 350 300 0 0,0% 

2101 
Програм 16. Политички 

систем локалне самоуправе 
П1 

Назив пројекта:Избори за 
чланове месних заједница 0 1.188 1.158 97,5% 

 
Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности у 

извештајима о учинку програма.  

 

2.2.6.6. Учинак на унапређењу родне равноправности за 2021. годину 

 

У оквиру спровођења реформе јавних финансија, у поступку припреме и доношења 

Одлуке о буџету општине Ада за 2021.годину, наставио се процес унапређења програмског 

буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања.  

Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и реструктуирање 

прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Родно одговорно 

буџетирање помаже у остварењу алокације ефикасности која подразумева распоређивање 

средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности у складу са чланом  4. 

Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020). 

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских 

средстава општине за 2021. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно 

одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава општине: Општинске управе 

општине Ада и Библиотеке „Сарваш Габор“ Ада, путем дефинисања родне компоненте, 

односно родних циљева и индикатора у оквиру једног програма. буџета за 2021. годину, 

утврђује се према Плану приказаном следећом табелом: 

 
Табела број 50: Плана родно одговорног буџетирања за 2021. годину  

Р. бр. Назив корисника Шифра и назив програма 

1. Општинска управа 

Програм 11: 1901-Социјална и дечја 

заштита 

Програм 14: 1301- Развој спорта и 

омладине 

Програм  3: 1501- Локални економски 

развој 

Програм 13. 1201- Развој културе 

Програм 15. 0602-Опште услуге локалне 

самоуправе  

2. Библиотека Сарваш Габор Ада Програм 13: 1201 – Развој културе 

 

На основу родне анализе наведени корисници буџетских средстава формулишу, у 

оквиру истог или више програма или програмских активности, најмање један циљ и 

одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности 
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између жена и мушкараца, тако да сви индикатори који се односе на лица буду разврстани 

по полу. 

Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилност у 

извештају о родно одговорном буџетирању. 
 

2.3.  Потенцијалне обавезе 

Потенцијалне обавезе представљају могуће обавезе које настају по основу прошлих 

догађаја и чије ће постојање бити потврђено само настанком или ненастанком једног или 

више неизвесних будућих догађаја који нису у потпуности под контролом субјекта 

ревизије или су то садашње обавезе које настају по основу прошлих догађаја али нису 

признате, јер није вероватно да ће бити захтеван одлив средстава за измирење обавеза или 

износ обавеза не може да буде довољно поуздано процењен. 

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско 

правобранилаштво.  

Одлуком о Општинском правобранилаштву општине Ада34, уређено  је образовање, 

уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад правобранилаштва.  

У наредној табели дат је преглед свих судских спорова, према врсти судског спора. 
 

Табела број: 51 Потенцијалне обавезе                                                                                                        (у хиљадама динара) 

Ред
.бр. 

Опис 

Парнични поступак Ванпарнични поступак Извршни поступак 

Општина 

стечајни 

поверилац 

Процена 

извесност
и наплате 

потражив

ања у 
стечајном 

поступку 

Општина 

тужилац 

Општина 

тужени 

Општина 

предлагач 

Општина 

противник 
предлагача 

Општина 

поверилац 

Општина 

дужник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Вредност 
спора 

(износ у 

хиљадама 
динара) 

0 154.076 0 0 0 0 7.646   

2 
Број 

предмета 
0 7 0 0 0 0 1   

 
 

Парнични поступци. Општина Ада је у 2021. години водила 7 парничних поступака, 

од чега су 2 поступка у 2021. години окончана. У свим поступцима је Општина била 

тужена. По својој природи то су спорови ради дуга, као и спорови ради накнаде штете због 

уједа паса луталица. Укупна вредност главног дуга у споровима у којима је Општина 

тужена је 154.076 хиљада динара.  

По основу судских спорова у 2021. години извршен је расход у износу од 367 хиљада динара. 

Стечајни поступак и ликвидација. У поступку стечаја и ликвидације, пријаву 

потраживања спроводи Општинско правобранилаштво. Општина Ада је стечајни поверилац 

у једном предмету, по коме је признато потраживање у висини од 7.646 хиљада динара.  

Враћање одузете имовине и реституција. Општина Ада је сагласно члану 9. Закона о 

враћању одузете имовине и обештећењу35 обвезник враћања имовине или обештећења. Пред 

Агенцијом за реституцију, као надлежном органу у складу са чланом 40. овог закона да води 

поступак по захтеву за враћање имовине,  воде се три поступка ради враћања подржављене 

имовине. Захтеви  за враћање одузете имовине, односно обештећење односе се на враћање 

пословних објеката на територији општине Ада. 

 
34 „Службени лист општине Ада“ бр. 50/2016 и 5/2016  
35 „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - одлука УС, 95/2018 и 153/2020 
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Ревизијом узорковане документације нису утврђене материјално значајне неправилности 

у приказивању потенцијалних обавеза.. 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ОПШТИНЕ АДА 
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